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I. STUDII 
NOIMA POLEMICII 

Deşi sensul originar al cuvântului polemică desemnează 
ideea de război (gr. polemos), în dinamica vieţii intelectuale de 
pe toate meridianele şi din toate timpurile, realitatea exprimată 
de această noţiune sau de echivalentele ei în alte limbi a părăsit 
câmpul de bătălie, în sens propriu, pentru a se întruchipa în 
orizontul spiritului. Identitatea ,,genelor" originare nu s-a 
pierdut însă, ea doar s-a metamorfozat. Ideea de confruntare, de 
dispută, de duel s-a păstrat intactă. Ceea ce s-a schimbat au fost 
spaţiul şi obiectul, combatanţii şi mijloacele de luptă. Situată în 
cuprinsurile intelectului şi exercitându-se asupra ideii, 
polemica îşi etalează virtuţile sau viciile în funcţie de cei care o 
practică, de catehismul lor strategico-tactic, de ,,armamentul şi 
tehnica de luptă". Ea s-a născut din tensiunile diversităţii, din 
atotputernicia relativului şi din obsesia adevărului... Câteodată, 
din vocaţie misionară, adeseori din orgoliu narcisiac. Deşi orice 
domeniu al cunoaşterii umane este apt de a stârni şi fructifica 
polemica (,,Du choc des opinions jaillit la verité" spunea 
Montesquieu), umanistica rămâne spaţiul ei privilegiat. Aici, 
mirajul adevărului este cel mai adesea însoţit de ispitirile 
ludicului. Ironia, sarcasmul, scenografierea pamfletară sunt 
produsele acestei propensiuni. De aici relieful şi 
spectaculozitatea confruntărilor, dar nu o dată şi rătăcirea lor. 
Fiindcă, pornit în căutarea adevărului sau hotărât să şi-l impună 
pe cel deja găsit, polemistul îşi încrucişează drumurile şi 
adevărurile cu ale altora. Nimic mai firesc în această lume a 
căutărilor perpetui. Numai că adesea, exploratorii ideii se 
transformă în exploratorii exploratorilor. Şi aceasta nu de 
dragul adevărului pur şi simplu, ci de dragul propriului adevăr.  

Consecinţele unei asemenea deviaţii sunt aproape 
totdeauna perturbatoare şi ele se concretizează în subterfugii şi 
mistificări cu scopul de a fortifica slăbiciunile proprii şi de a 
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slăbi forţa argumentelor celuilalt. Procedeele sunt arhi-
cunoscute. Se transformă discuţia din planul ideilor în cel al 
persoanelor, se decontextualizează şi se recontectualizează 
discursul adversarului, se selectează detaliul vulnerabil şi se 
ignoră realitatea neconvenabilă, se ignoră problema incomodă 
şi se dă răspuns unor întrebări auto-confecţionate sau sunt 
atribuite conlocutorului idei discutabile pentru a le putea 
contrazice. Când asemenea tehnici nu apar totuşi suficient de 
convingătoare, argumentele sunt înlocuite cu ironia, 
zeflemeaua ori insulta, sub pana unor condeie sprintene, de 
obicei destul de eficace în a compromite adevărul prin 
ridicularizarea purtătorului de adevăr. Pentru că nu puţine sunt 
spiritele polemice care-şi imaginează că strălucirea formală a 
unui discurs sau celebritatea oficializată pot substitui regulile 
autentice ale accesului la adevăr. Atât cât ne este nouă dat să-l 
descoperim la un moment dat.  

Nu se cuvine, cu toate acestea, să dai foc la moară din 
cauza şoarecilor. Pentru că demersul polemic al cunoaşterii nu 
este doar spectaculos şi incitant, ci de cele mai multe ori, el 
dinamizează căutările, le adânceşte şi le nuanţează, 
determinând până la urmă o proiecţie caleidoscopică de lumini 
asupra realităţii supuse luminării.  

Unul dintre marii polemişti ai zilelor noastre, O. Paler, 
în cunoscuta carte ,,Polemici cordiale", făcea o apreciere cu 
valoare emblematică: ,,Polemicile, pasiunile, controversele au 
împiedicat cultura să semene unui lac somnolent pe care se 
aşează netulburată mătasea broaştei". Tot el însă, având şi atuul 
exemplarităţii, făcea o disociere, mereu actuală şi mereu 
necesară: ,,... e necesar, cred, să deosebim polemicile care 
slujesc idei, de cele care slujesc doar interesele, pasiunile care 
iau foc de cele care vor doar să dea foc".  

Dimensiunea polemică a cărţii mele îşi are ca model 
etic cartea mai sus amintită şi pe autorul ei. În mărturisirea care 
temeiniceşte caracterul cordial al polemicilor sale", nu pot să 
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polemizez cu oricine nu pot să polemizez despre orice şi nu pot 
să polemizez oricum", mi-am regăsit propria opţiune, mai puţin 
prima parte. Pentru că în viziunea mea eu nu polemizez cu 
cineva, ci cu ceva. Partenerul de dialog este un emiţător de idei, 
gânduri, sentimente şi pe mine nu mă interesează emiţătorul, ci 
mesajul lui. Ar însemna să nu-mi exprim opinia despre ceva, să 
nu apăr sau să nu resping ceva fiindcă îmi este indezirabil 
cineva. Tocmai pentru a sublinia această perspectivă a 
demersului meu exegetic mi-am instituit cartea POLEMICI 
IMPLICITE.  

Pe de altă parte, chiar dacă substratul sau propensiunea 
polemică reprezintă o invariantă a scrisului meu, nu toate 
componentele cărţii se află în orizont polemic. Nu cred în 
permanenţa negaţiei şi nici în infailibilitatea confruntării. 
Adaptând o cugetare a lui N. Iorga, aş spune că 
,,disponibilitatea admiraţiei pentru om e ca parfumul pentru 
flori; ea nu se înalţă din suflete vestejite". Bucuria admiraţiei şi 
propensiunea spre armonia afirmativă ozonează spiritul şi 
înfloreşte sufletul. Nu ne definim doar prin negaţie, ci mai ales 
prin ceea ce afirmăm şi prin ceea ce făptuim.  

Prin urmare, polemici implicite având ca obiect ideea şi 
nu emiţătorul ei, armonii afirmative generate de făptuitori şi de 
fapte de cultură, având ca punct de plecare bucuria regăsirii în 
ceilalţi şi ca punct de sosire cunoştinţa şi conştiinţa cititorului.  
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RELIEFUL STILISTIC  AL PUBLICISTICII LUI 
EMINESCU 

 
În pofida controverselor sau a negaţiilor, oscilând între 

teribilism şi obtuzitate, publicistica lui M. Eminescu, 
echivalentă, în plan valoric, poeziei rămâne o dimensiune 
profund definitorie a operei. Ea s-a impus atât la vremea 
publicării, cât şi în posteritate prin ideatică, prin pasiunea 
credinţei într-o tablă de valori elevantă, prin strălucirea 
expresivă.  

Ultima dintre trăsături a fost adeseori evidenţiată şi, de 
câteva ori analizată, îndeosebi din perspectivă lingvistică. 
Lucrarea de faţă îşi propune să pozitiveze analitic impresia 
puternică pe care textul publicistic eminescian o generează la 
nivelul limbajului.  

Cea dintâi marcă a acestei impresii este dată de o 
percepţie oarecum paradoxală. Parcurgându-i publicistica, 
parcurgând şi nu foiletând ori citind în diagonală ai sentimentul 
unei duble identificări; pe de o parte îl descoperi pe poet, pe 
prozator, pe dramaturg, pe de alta te frapează revelaţia unei 
personalităţi care, integrând deschiderile amintite, se dezvăluie 
altceva şi altcumva. El nu este un scriitor de ficţiune care 
practică amatoristic şi ca pe un fel de hoby deconectant o 
gazetărie de circumstanţă şi eventual de vacanţă, nu este nici un 
funcţionar al condeiului, mai mult sau mai puţin mercenar, el 
ne dezvăluie un fel de ipostază simetrică a câtorva dintre eroii 
săi emblematici: Andrei Mureşeanu şi Proletarul, Demonul şi 
Sardariul haiducul, Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare, 
Arbore şi Bodei, Ion şi Toma Nour. Ipostază care, esenţializată, 
o şi aflăm într-una din întruchipările lui lirice de o tulburătoare 
relevanţă. E vorba de Doina, acel poem emblematic în care 
invocaţia este produsul unui spirit ofensiv şi încrezător, al unei 
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conştiinţe misionare şi justiţiare, şi în care poetul ascultă 
plângerile poporului său, dezvăluie esenţa faptelor generatoare 
de suferinţă şi deznădejde şi propune soluţia tămăduitoare, sub 
semnul încifrării în simbol.  

Gazetăria eminesciană a fost destin şi opţiune, aşa cum 
a fost şi poezia lui. Nu e deloc lipsit de semnificaţie că în cele 
16 vol. ale ediţiei critice, 5 sunt consacrate publicisticii, tot atât 
cât şi poeziei, şi că angajarea gazetărească începe în 1870 şi se 
sfârşeşte în 1889. De aici a rezultat nu numai constanţa 
implicării gazetăreşti, în istoria dramatică a timpului, ci şi, între 
altele instituirea unui limbaj adecvat domeniului şi acelei 
componente a structurii sale de adâncime pe care opera artistică 
a sublimat-o ori, uneori, a tăcut-o.  

După ce ai descoperit şi savurat forţa expresivă a 
limbajului publicistic, cea dintâi tentaţie este să cauţi un 
răspuns la întrebarea: care este sursa acestei expresivităţi? 
Reiterând aprecierea devenită loc comun că ne aflăm în faţa 
unui excepţional artist al cuvântului, cu tot ceea ce o asemenea 
apreciere presupune, ni se pare că un rol fundamental în 
configurarea limbajului său publicistic l-a avut conştiinţa 
rostuitoare a celui care s-a simţit hărăzit unei misiuni de 
apostol. ,,Vocea lui Dumnezeu, este vocea poporului scria el în 
mss. 2255; şi fiindcă chipul lui Dumnezeu este chipul 
poporului, dau înţeles glasului poporului, sunt eu (un geniu) 
vocea lui Dumnezeu". În această perspectivă, finalitatea 
deliberată a actului gazetăresc era a convinge şi a învinge. În 
consecinţă, dimensiunea informativă este aproape mereu 
subordonată celei analitice şi combative, iar forma discursului 
se particularizează graţie atitudinii polemice, prezentă în mai 
toate manifestările. Direct legată de aceasta şi generând 
consecinţe stilistice de prim ordin este construcţia majorităţii 
articolelor pe temeiul prezenţei presupune a interlocutorului, de 
cele mai multe ori aflat pe baricade opuse. Uneori adresantul, 
destinatarul este chiar cel în numele căruia ,,a apucat fierul roşu 
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cu mâinile nude". Iată, de pildă un fragment dinspre finalul 
articolului închinat lui Grigore Ghica Voievod, domnitorul 
asasinat de răpitorii Bucovinei: ,,Popor românesc! mari 
învăţături îţi dă ţie această întâmplare. Dacă fii tăi ar fi fost 
uniţi întotdeauna, atunci şi pământul strămoşesc rămânea unul 
şi nedespărţit. Dar veacul de dezbinare neîntreruptă te-au dus la 
slăbiciune, te-au dus să-ţi vezi ruşinea cu ochii. Nu merge la 
mormintele Domnilor tăi cu sămânţa dezbinării în inimă, ci 
precum mergi să te împărtăşeşti cu sângele Mântuitorului, 
astfel împărtăşeşte-ţi sufletul tău cu reamintirea trecutului; fără 
patimă şi fără ură între fiii aceluiaşi pământ, cari oricât de 
deosebiţi ar fi la păreri, fraţi sunt, fiii aceleiaşi mame sunt". 
Relieful stilistic al unui asemenea text şi impactul emoţional pe 
care-l determină în cititor se distinge însă de cel rezultat din 
abordarea unui ,,interlocutor" adversar supus discreditării. În 
acest caz, structura de dialog implicit, dinamica mesajului şi 
coloratura expresiei capătă o altă relevanţă, pentru că şi 
finalitatea este alta. Să cităm spre exemplificare un eşantion din 
pamfletul provocat de un articol publicat în ziarul ,,Românul", 
despre cărţile de citire: ,,Dar până şi de bietele «Cărţi de citire» 
vă legaţi, cari ar trebui să fie obiect de îngrijire naţională ca şi 
textul Bibliei? Ş-aci vreţi să vă arătaţi filozofia de ţap în toată 
goliciunea ei? Dar nu vedeţi că nu ştiţi scrie româneşte, pentru 
că în viaţă-ve n-aţi avut o carte de citire în mână? Nu vedeţi că 
nu gândiţi româneşte, pentru că titva voastră strâmtă nu s-a 
îndeletnicit cu o asemenea carte de folos?".  

Ceea ce se impune după relevarea unor asemenea 
caracteristici este a pune în evidenţă cum se construieşte 
discursul şi care-i sunt efectele, tocmai ca urmare a modului de 
funcţionare a raportului emiţător-receptor.  

Chiar dacă invariantele amintite sunt detectabile mai 
pretutindeni, ele se particularizează în funcţie de caracterul 
intervenţiei publicistice, de destinatarul mesajului, de 
importanţa subiectului. Fiecare dintre acestea se 
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individualizează într-o anume măsură şi în raport cu domeniile 
de referinţă. Se ştie că publicistica lui a abordat două zone 
fundamentale de interes: pe de o parte viaţa culturală vizând, în 
primul rând, teatrul, limba şi literatura, învăţământul, pe de altă 
parte viaţa social-politică, în toate manifestările ei de 
importanţă majoră. Relieful stilistic, păstrându-şi invariantele, 
îşi conturează identitatea în raport cu cele două zone. Astfel, 
discursul publicistic, având ca obiect cultura, are un caracter 
preponderent scriptural, generat de o atitudine intelectuală 
sobră în cadrul căreia rigoarea, limbajul de specialitate, colorat 
neologistic, şi nu în ultimul rând conştiinţa unui destinatar 
avizat, se configurează stilistic, dincolo de un anume vocabular 
şi mai ales de o anume turnură a frazei prin cultivarea ironiei, a 
sintaxei arborescente şi a formulei sentenţioase. Precizând că 
articolele apreciative, precum cele consacrate lui Bălcescu, 
Slavici, Haşdeu ori Creangă, de pildă, au o altă frazare, nu 
numai prin ideatică dar şi din punctul de vedere al limbajului 
alegem un exemplu mai apropiat de discursul prilejuit de 
realitatea social-politică. Este vorba de cunoscutul articol 
,,Literatura de Botoşani".  

,,Ştiam odată, că în vechiul târg al Botoşanilor se face 
pastramă bună şi în genere se dau cărnii acele modificaţii, care-
o fac să se împotrivească timpului şi să figureze sub numirea 
generală de mezeloc în deosebite formate prin băcălii şi pieţe. 
Dar că în Botoşani s-ar fi făcând şi literatură şi-ncă literatură 
ştii cole! cu şic, asta n-o ştiam pân-a nu ne veni Calendarul 
,,Lectorului român" pe anul 1877. (...) Va să zică de patru ani 
se repetează aceste apeluri la gustul estetic, fără ca noi să le fi 
băgat în seamă. Dar acuma... cetitorul nu ne mai scapă. Vrând-
nevrând trebuie să urmeze pe cărarea înflorită a muzelor 
botoşenene, să se îmbete de parfumul florilor de pe malul 
Botoşancei, să adoarmă în cântecul filomelelor cu nemuritoare 
boturi, cari în acest fericit oraş au forma cam ciudată de 
scriitori de cancelarie. Acest calendar conţine smântâna (ca să 
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nu zicem crema) inteligenţei literare din acel oraş, iar untul din 
acea smântână e neapărat D. N. I. Anghel. Vibreze aşadar 
coarda arfei angelice: Şi urmează un grupaj de citete 
demolatoare prin ele însele.  

Discursul având ca obiect viaţa social-politică se 
defineşte în primul rând prin structuri generate de prezenţa 
implicită a unui interlocutor şi prin ţinuta polemică. De aici 
valorificarea expresivă a oralităţii, cultivarea ironiei, dar şi a 
sarcasmului ori a caricaturii, instrumentarea insistentă a 
interogaţiei retorice şi a antifrazei.  

,,Căci din două una. Sau aceşti oameni sunt cu toţi genii 
şi prin calitatea muncii lor intelectuale merită locul pe care-l 
ocupă, sau neproducând nici o valoare, nereprezentând nici un 
interes general decât cel al stomahului lor propriu, trebuie 
reîmpinşi în întunericul ce li se cuvine.  

Ţărani? Nu sunt. Proprietari nu, învăţaţi nici cât negru 
sub unghie, fabricanţi numai de palavre, meseriaşi nu, breaslă 
cinstită n-au, ce sunt dar? Uzurpatori, demagogi, capete 
deşerte, leneşi cari trăiesc din sudoarea poporului fără a o 
compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai 
înfumuraţi decât colaboratorii din nemurile cele mai vechi ale 
ţărei. (...)  

Într-adevăr cum li s-ar deschide oamenilor ochii când 
unul le-ar zice: «Ia staţi oameni buni! Voi plătiţi profesori, cari 
nici vă învaţă copii, nici carte ştiu; plătiţi judecători nedrepţi şi 
administratori cari vă fură, căci nici unuia dintr-înşii nu-i 
ajunge leafa. Şi aceştia vă ameţesc cu vorbe şi vă îmbată cu apă 
rece. Apoi ei toţi poruncesc şi nimeni n-ascultă. »  

Cum gazetarul nu se mulţumeşte, de obicei, să rămână 
un simplu releu care transmite informaţii, şi de această dată 
interlocutorul este chemat nu la dialog, ci la acţiune: ,,«De 
aceea alungaţi turma acestor netrebnici, care nu muncesc nimic 
şi n-au nimic şi vor să trăiască ca oamenii cei mai bogaţi, nu 
ştiu nimic şi vreau să vă înveţe copiii, şi n-au destulă minte 



 
10 

pentru a se economisi pe sine şi voiesc să vă economisească pe 
voi, toţi!»  

E adevărat că şi în acest spaţiu se disting registre 
generate de tipurile de text. Cele cu caracter teoretic şi 
doctrinar, adesea având statutul de articole de fond, se impun 
prin arhitectură, prin ansamblarea de partituri diferite care 
combină amplitudinea şi rigoarea profesionistă a argumentaţiei 
cu ritmul şi spectaculozitatea formelor de compromitere a 
adversarului, fie el mesager ori mesaj, prin recursul la 
documente, statistici ori citate. Cunoscutul ciclu ,,Icoane vechi 
şi icoane nouă", ,,Influenţa austriacă asupra românilor din 
Principate", ciclul de articole despre Basarabia, sau despre 
,,Cestiunea israelită", articolele despre creditul mobiliar sau 
cele puse sub titlul ,,Studii asupra situaţiei" sunt reprezentative 
din acest punct de vedere.  

Marea majoritate, însă, a textelor sunt produsul 
impactului cotidian al artistului, mistuit de gazetar, cu o 
realitate nu doar de mare bogăţie şi complexitate dar şi de 
profundă identitate conflictuală. Realitate vădind cel mai 
adesea simptomele maladivului şi ale rătăcirii; un fel de 
pubertate social-politică alterată de ispitirile vârstei mature şi 
de senilitate morală, stângaci travestită în vesminte tinereşti. 
Textul eminescian este expresia unei ciocniri de anvergură 
între propria tablă de valori şi lumea în care i-a fost dat să 
trăiască şi pe care s-a simţit hărăzit s-o modeleze sau măcar  
s-o judece. Din această confruntare s-a născut un discurs care 
poartă însemnele unei tensiuni interioare echivalentă cu cea din 
care s-a născut poezia. Nu este deloc surprinzător prin urmare 
că vom afla în articolele sale viziuni şi imagini, expresii şi 
gândiri pe care le întâlnim în transfigurările poetice din opera 
propriu-zis literară 1. Iată un decupaj tulburător, ca atâtea 
altele, prin mesejul său şi prin materializarea în expresie. Este 
un fragment din articolul publicat la 18 iulie 1883, după 
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serbarea guvernamentală prilejuită de dezvelirea statuii lui 
Ştefan cel Mare la Iaşi:  

,,Şi tu Doamne Ştefane, stăteai mut şi rece asupra 
acestei adunări de precupeţi de hotare şi n-ai izbutit cu ghioaga 
Ta răpuitoare de eroi în capetele acestor reptile, acestor agenţi 
provocatori şi străinătăţii.  

O, Doamne, Doamne, că mare mult ne-ai uitat!  
Tu, scutul Creştinităţii, ai ascultat pe un C. A. Rosetti 

care-şi bate joc de legea Ta strămoşească şi care ca mâni se va 
îngropa ca patrupedele, fără preot şi fără lumină.  

Tu, care de patruzeci de ori, în patruzeci de bătălii te-ai 
aruncat în rândul întâi al oştirii, căutând martiriul pentru ţară, 
asculţi oameni pentru care patria şi naţionalitatea sunt o marfă 
pe care o precupeţesc?  

Tu, ale cărui raze ajung până la noi ca şi acelea ale unui 
soare ce de mult s-a stins, dar a cărui lumină călătoreşte încă 
mii de ani prin univers după stingerea lui; tu, care, însuţi 
nemuritor, ai crezut în nemurire şi, lumină din lumină, ai crezut 
în Dumnezeul luminii, s-asculţi pe aceşti oameni incapabili dse 
adevăr şi de dreptate, pe aceşti traficanţi de credinţe şi de 
simţiri?".  

Este evident că aici nu se urmăreşte finalitatea estetică, 
ci angajarea morală şi civilă, diagnosticul şi terapia prin 
intermediul cuvântului. Tocmai de aceea, scrisul său destinat 
paginii de ziar nu se supune condiţiei efemere a domeniului. El 
devine cel mai adesea literatură nonficţională în care cititorul 
este conectat nu doar la reţeaua informativ-ideatică, ci şi la 
voltajul generator de lumină al expresiei. Construcţia simfonică 
a frazei, exploatarea virtuţilor oralităţii, de la cele vizând 
sintaxa şi vocabularul, până la efectele de bazorelief obţinute 
prin scenografierea proverbelor structura dialogică sui-generis, 
rezultată prin prezenţa virtuală a interlocutorului, artizanarea de 
rostiri aforistice cu valabilitate dincolo de text şi de context, 
instrumentarea întru idee şi expresie a virtualităţilor ce 
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dormitează în figurile de stil (epitet, comparaţie, metaforă, 
parabolă, antiteză şi antifrază, interogaţie şi exclamaţie retorică 
etc.), toate acestea, împreună cu esenţele mesajului uman scot 
publicistica lui Eminescu din zona cotidianului trecător şi o 
plasează în orizonturile perenităţii.  

Asemenea aprecieri pot căpăta relevanţă, dincolo de 
caracterul enunţativ, printr-un demers analitic şi ilustrativ.  

Observam că cea mai pregnantă trăsătură a stilului 
publicistic eminescian este generată de construcţia virtual 
dialogică, rezultată din prezenţa aproape permenentă a unui 
interlocutor căruia gazetarul i se adresează. Formula, care va 
deveni o constantă a scrisului său şi care va determina în cea 
mai mare măsură construcţia articolelor şi relieful lor expresiv, 
este experimentată de Eminescu în chiar prima sa intervenţie 
gazetărească ,,O scriere critică", apărută la 17/19 ianuarie 1870, 
în revista Albina din Pesta. Este un articol polemic de apărare a 
memoriei lui Aron Pumnul, forfecat filologic, într-o manieră 
cel puţin neinteligentă, de  
D. Petrino în articolul său, ,,Puţine cuvinte despre coruperea 
limbei române din Bucovina". După un excurs sobru, 
sistematic şi riguros de prezentare a textului supus analizei, 
tânărul debutant în ale gazetăriei îşi invită interlocutorul la 
dialog.  

,,Pentru că e vorba de o persoană, mă voi adresa şi eu 
de-a dreptul la persoana d-lui critic. Persoana asupra căreia 
aveţi bunătatea a face aluziuni atât de delicate, domnul meu, a 
încetat de mult de-a mai fi numai o persoană simplă (...). Întru 
realizarea principiului său, omul ce-l personifica a întrebuinţat 
mijloace cari în detaliu d-tale nu-ţi plac, pe cari le găseşti, ca 
tot ce-i omenesc: necompletate, defectuoase, să zicem chiar 
rele. Combateţi atunci mijloacele, domnul meu, combateţi-le în 
defectuozitatea lor, şi nu persoana, individul, principiul său cel 
bun (...) Nu râdeţi, domnilor de lepturariu; pentru că secaţiunea 
sa de pe-alocurea e oglinda domniei voastre proprie; nu râdeţi 
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de nihilismul său, pentru că e al dv. Şi dacă e vorba de masca 
jos! apoi masca jos la toţi şi la toate, astfel încât fiecare să-şi 
vadă în fundul puţinătăţii sale".  

După cum se observă, textul îşi pierde liniaritatea 
discursului critic calm, oarecum detaşat din prima parte. 
Prezenţa interlocutorului îl basoreliefează, îl ondulează ca 
urmare a dinamicii intelectuale şi afective stârnite în autor. De 
la calmul propoziţiilor de început, vag animate de notaţii 
ironice (,,bunătatea de a face aluziuni atât de delicate"), 
tensiunea fragmentului creşte sinusoidal, atingând nivelul 
maxim în imperativul ironic sau ameninţător al lui ,,Nu râdeţi, 
Domnilor de lepturariu". Apelul la gestul de smulgere a 
măştilor potenţează stilistic, dar impune şi conotaţii de 
comdediografie morală. Între cele două extremităţi ale 
fragmentului, diferenţa de nivel tensional şi prin urmare de 
relief stilistic se realizează prin acumulările progresive de 
argumente reliefate, mai mult sau mai puţin, de coloratura 
afectivă care-şi ordonează expresia lingvistică corespunzător 
nuanţelor (paranteză, accent semantic, exclamaţie, apelative 
etc.). O anumită percepţie auditivă însoţeşte lectura, generând o 
reprezentare nu scripturală a autorului, ci una oratorică, de om 
al tribunei. Ceea ce în acest prim articol reprezenta stângăcie, 
narcisism juvenil şi un pic de teribilism studenţesc, devine cu 
timpul, dar destul de repede, un mod specific de implicare a 
eului în actul publicistic, o tehnică funcţională de a transforma 
destinatarul în conlocutor virtual al expeditorului, cu toate 
consecinţele în planul expresiei.  

Iată de pildă, cum se configurează relieful expresiv într-
un articol din Timpul (12 mai 1882) în care obiectul dialogului 
este ţăranul ajuns la disperare. La aprecierea că încercarea 
acestora de a intra în Bucureşti pentru a face presiuni asupra 
parlamentului este un act neromânesc, Eminescu răspunde: ,,Ba 
e foarte românesc ceea ce fac ţăranii şi nici nu poate fi altfel, 
căci ei sunt, la dreptul vorbind, singurii care au rămas numai 
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români în această ţară dar pentru asta nu trebuie să fie bine 
ceea ce fac, căci nu tot ce e românesc e şi bine totodată". Dacă 
aici, tonul deşi polemic este relativ sobru, puţin mai jos, 
interlocutorul primeşte o replică demolatoare.  

,,Ei mări, tagmă patriotică, nu cunoaşteţi pe român, nu 
l-aţi cunoscut nicicând şi, prieteneşte vorbind, să vă păzească 
sfântul ca să-l cunoaşteţi vreodată. Rar şi-arată arama, dar când 
şi-o arată atunci s-a sfârşit cu  
d-alde voi. Românul dacă-i dai un pumn, îţi zice: Rogu-te mai 
dă-mi unul, să fie doi, s-avem pentru ce ne socoti, dar după 
aceea las-pe el.  

Din paradă în paradă, din circulară în circulară, din 
Carada-n Carada, teamă n-i că veţi trezi lupul din el şi că-şi va 
întoarce cojocul pe dos şi-atunci ţine-te pânză să nu te rupi!".  

Ironica detaşare a autorului, întemeiată pe acel 
,,prieteneşte vorbind" e doar aparentă. În realitate textul, 
încărcat semantic de suculenţa limbajului popular, transmite 
tensiunea sarcasmului şi a revoltei, în registru aproape 
comediografic.  

Paginile cele mai impresionante rămân acelea în care 
locul revoltei sau al sarcasmului este luat de tristeţe. Adânca 
mâhnire a poetului în faţa perenităţii răului, sentimentul unei 
predestinări a poporului român spre suferinţă şi luptă, dau 
unora din paginile publicisticii sale tensiunea şi coloratura 
poeziei de mai târziu a lui Goga, sau a ,,Cântării României" de 
A. Russo. Sunt paginile în care sufletul elegiac al poetului se 
revarsă dincolo de marginile poeziei, amplificând ecouri de 
clopot îndoliat. ,,O fatalitate grea, nota poetul cu jale păcatele 
părinţilor şi strămoşilor poate, păcatele generaţiei actuale 
setoase de câştig şi lipsite de conştiinţă, un ce nedefinit ca 
adâncul Gheenei, incalculabil ca lipsa de caracter, variabil 
asemenea vecinicului neadevăr, apasă asupra acestei ţări 
stoarse şi sărmane, acufundate în apatia popoarelor osândite la 
nefericire"2. Expresia lingvistică a acestei stări e realizată de 
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autor printr-o mişcare cronicarească a frazei şi printr-o iscusită 
îmbinare a arhaismului patinat de vreme cu neologismul şocant 
prin rezonanţă. Introducerea parantezei de largă respiraţie şi 
ritm crescendo între subiectul şi predicatul propoziţiei 
principale, predicaţia subînţeleasă a acestei paranteze, 
expresiile sau termenii arhaici presăraţi pe alocuri (păcatele 
părinţilor, adîncul Gheenei, sărman, osândit, acufundat) dau 
unor asemenea rânduri tensiune şi forţă expresivă, remarcabile.  

Uneori, amărăciunea poetului, depăşind gama tânguirii 
discrete se exteriorizează în atitudini mesianice de apostol care 
mustră pe cei căzuţi în păcat, îndemnându-i la meditaţie şi 
acţiune. Fragmentul din articolul consacrat lui Grigore Ghica 
Voievod, citat anterior este edificator. Şi acolo tensiunea 
textului provine, alături de bogăţia ideilor ca atare, din 
îmbinarea între rostirea arhaică (inversiunea ordinii dintre 
subiect şi predicat, între propoziţia principală şi cea 
subordonată), adresarea directă către colectivitate, expresiile 
crănicăreşti şi populare (a rămâne unul şi nedespărţit, a te duce 
la slăbiciune, a-ţi vedea ruşinea cu ochii, sămânţa dezbinării 
etc.) şi expresivitatea lexicală. Numai că aici, prezenţa 
implicită a interlocutorului, de astă dată o prezenţă colectivă şi 
emblematică, încarcă mesajul emoţional, conferindu-i 
dimensiune estetică.  

De altfel, unul dintre factorii de primă importanţă care 
conferă identitate inconfundabilă stilului publicistic eminescian 
este tocmai îmbinarea procedeelor retorice cu virtuţile 
expresive ale limbajului popular şi ale oralităţii. Simplitatea şi 
parfumul limbii populare, profunzimea şi plasticitatea fondului 
paremiologic, farmecul bunului simţ ancestral şi ataşamentul 
pentru o tablă de valori elevată a omului arhaic au constituit 
atât pentru poet, cât şi pentru publicist, nu doar un obiect de 
admiraţie, ci şi model permanent. Asimilarea fondului popular 
nu se reduce însă doar la procedeele retorice. Modul de a gândi, 
format printr-o intensă frecventare a culturii universale bogăţia 
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afectivă, ea însăşi subtilizata în contact cu patrimoniul spiritual 
al lumii, s-au structurat tocmai în procesul unificator dintre 
fondul folcloric şi acumulările prin cultură.  

Pe plan lingvistic procesul este acelaşi. Neologismele, 
foarte răspândite în publicistica, locuţiunile şi aforirmele de 
provenienţă livrească, organizarea savantă a frazei 
(subordonarea arborescentă, incidenţa, ritmicitatea) sunt 
integrate în robusteţea şi parfumul cu rezonenţe arhaico-
populare. Cum din perspectiva scopului urmărit de Eminescu 
limba articolelor viza nu doar comunicarea ci şi persuadarea, 
străduinţa lui viza maxima expresivitate a discursului 
publicistic. De aici utilizarea frecventă a locuţiunilor şi 
proverbelor, ca mijloace lingvistice de transmitere concentrată 
şi plastică a unor judecăţi înţelepte, de aici utilizarea imaginilor 
artistice ori arhitectura în basorelief a frazei.  

Trebuie remarcat că proverbul, zicătoarea sau 
locuţiunea sunt introduse în ţesărura articolelor fie în mod 
direct, ca parte componentă a unei fraze sau a unui fragment 
("... dar vezi că trebuie omul să înveţe mai întâi carte şi apoi să 
calce a popă", "... două sute de nebuni mănâncă desigur mai 
mult decât un înţelept", "... mai bine vrăjmaş cu o faţă decât 
prieten cu două", "... toată lumea să piară numai Manea să 
trăiască", "... mirarea este mama înţelepciunii", "... Vodă zicea 
da, Hîncu ba", "... departe griva de iepure", "... mintea nu se 
mănâncă cu lingura", etc.), fie semnalând izvorul de 
înţelepciune într-un mod sau altul ("... vom spune şi noi vorba 
veche de baştină a moşului Terente Barbă-Lată, răzeş şi el la 
Funduri în ţinutul Vasluiului: tânărul spune câte face, bătrânul 
câte a făcut, nebunul câte are de gând să facă", "... E o vorbă 
veche că, de ai sta să numeri foile de plăcintă, nu mai ajungi s-
o mănânci", "... vorba cea înţeleaptă a poporului, cum îşi va 
aşterne aşa se va culca", "... se potriveşte ca nuca de perete şi 
ca sarea în ochi, ar zice povestea vorbii"). Aceste deosebiri nu 
sunt întâmplătoare. Ele marchează direct o diferenţiere în 
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atitudinea autorului. Aşa bunăoară o zicătoare sau un proverb, 
introduse în text fără semnele citirii, ori alt indiciu de 
paternitate, denotă o anumită gravitate în interiorul căreia doar 
laconismul, plasticitatea şi profunzimea interesează. În cadrul 
celuilalt tip de utilizare, dincolo de calităţile intrinseci ale 
expresiilor, autorul realizează un efect suplimentar. Depozitarul 
podoabelor pe care le împrumută poetul este adus în prim plan, 
fie printr-o prezenţă individuală pitorească (moş Terente 
Barbă-lată), fie printr-o consemnare de substituire a creatorului 
anonim cu creaţia (e o zicală veche, vorba cea înţeleaptă a 
poporului, ar zice povostea vorbei). Semnificaţia acestei 
tehnici trebuie căutată în sensul polemic al atitudinii 
eminesciene, aici urmărindu-se în mod implicit transmiterea 
unui contrast între marele anonim colectiv, creator şi depozitar 
de înţelepciune şi meschina personalitate a politicienilor vizaţi. 
Este contrastul între adâncul liniştit al apei care oglindeşte 
lumea şi valul care se zbate. Acelaşi sens îl putem recunoaşte şi 
în folosirea mai generală a limbii; atitudinea ori raţionamentul 
unui om din popor, materializate în expresia directă a acestuia, 
adaugă conţinutului comunicării semnificaţii cu rezonanţe 
asemănătoare celor observate mai sus. "... în vremea aceasta 
însă poporul spune într-un articol Eminescu dacă ar fi întrebat 
le-ar răspunde: Boieri dumneavoastră, lumina ca lumina, nu 
zicem că nu-i bună dar până una alta, daţi-ne mijloace de hrană, 
scăpaţi-ne de biciul administraţiei (...) De aceea zice tot el: 
ţăranul nostru cu oamenii stăpânirii e ca oaia care umblă printre 
scaieţi; în tot scaietele trebuie să lase câte o şuviţă de lână, mai 
mare ori mai mică, după cum o fi şi scaietele"3. Nota de umor, 
alături de plasticitatea expresiei, capătă în contextul general 
acelaşi sens polemic, cu atât mai subtil cu cât amărăciunea din 
replică îmbracă mantia mucalită, simulat umilă a unui frate bun 
cu moş Ion Roată.  

Asemenea modalităţi, însă, nu sunt prea des folosite de 
autor. Limba veche şi înţeleaptă este de cele mai multe ori 
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instrumentul propriu de comunicare. Şlefuită în timparele 
inteligenţei individuale şi exersată în procesul de asimilare a 
valorilor culturii universale, limba articolelor sale a putut 
integra organic în individualitatea ei, retorismul şi simplitatea, 
sugestiile livreşti şi folclorice, neologismul şi arhaismul, într-o 
sinteză personală remarcabilă.  

Referindu-ne la cealaltă dimensiune, vom observa că 
apostrofele, interogaţiile retorice, inversiunile, locuţiunile, 
exclamaţia şi dispunerea graduală în frază, reprezintau cele mai 
obişnuite procedee retorice utilizate. Este adevărat, predilecţia 
lui Eminescu vizează îndeosebi interogaţia, forma preferată de 
bazoreliefare a discursului polemic. Câteva exemple se impun 
şi de astă dată. ,,Dar sunteţi voi români? se adresează poetul 
liberalilor dar cunoaşteţi voi poporul? Sînteţi în stare a pricepe 
graiul şi înclinările lui? Ştiţi voi româneşte măcar? Păsăreasca 
lui C. A. Rosetti e limbă? Obiceele de cocote şi picpocheţi sunt 
datine strămoşeşti? Cărţile ce le scrieţi, legile ce le croiţi, 
gândirea şi inima voastră, complexitatea voastră fizică şi 
morală, răsărit-au din sâmburii de stejar ce împodobesc 
mormântul lui Ştefan cel Sfânt? De la Seina, din Bizanţiu, din 
lupanare şi din spelunci v-aţi cules apucăturile politice şi 
morale; nu din istoria şi din natura poporului nostru"4. Suita de 
interogaţii care de altfel sunt purtătoarele implicite ale 
răspunsurilor se sfârşeşte în momentul în care cade sentenţios 
răspunsul necruţător. Alteori însă, interogaţiile cunosc o altă 
dispunere, de tipul celor ce urmează "... liberalii din România 
au ajuns la ideea pozitivă, că libertatea trebuie să li dea şi de 
mîncare şi încălţăminte şi lux şi tot ce le pofteşte inima, iar 
clasele muncitoare?... Pe apa Sîmbetei meargă! Après nous le 
déluge. Cât lumea n-avem să trăim, nu-i aşa? Cât vom trăi să 
ne curgă laptele-n păsat... După aceea bun e Dumnezeu, şi va 
avea grijă de clasele pe care le stoarcem"5.  

Aici interogaţiile intercalate între propoziţii sau fraze 
enunţiative ori exclamative dau relief atitudinii batjocoritoare a 
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poetului care mimează adoptarea raţionamentului incriminat 
prin utilizarea stilului indirect liber. Iar maxima franţuzească, 
intercalată în text, dincolo de expresivitatea ei intrinsecă, 
califică foarte exact situaţia la care se referă. De altfel apelul 
poetului la patrimoniul de locuţiuni şi maxime universale este o 
modalitate adesea folosită, deşi fără ostentaţie 6.  

Un alt tip de interogaţie este acela care poartă răspunsul 
explicit în interiorul propoziţiei, în aşa fel încât unitatea 
sintactică interogativă capătă o structură bivalentă. ,,Dar până 
şi de bietele. Cărţi de citire vă legaţi, cari ar trebui să fie obiect 
de îngrijire naţională ca şi textul Bibliei? Ş-aici vreţi să vă 
arătaţi filozofia de ţap în toată goliciunea ei? Dar nu vedeţi că 
nu ştiţi a scrie româneşte, pentru că în viaţă n-aţi avut o carte 
de citire în mînă? Nu vedeţi că nu gândiţi româneşte, pentru că 
titva voastră strâmtă nu s-a îndeletnicit cu o asemenea carte de 
folos". După cum se observă, prima parte a frazelor formulează 
obiecţia, partea a doua, motivaţează atitudinea poetului, ambele 
dezvăluind fie rătăcirea, fie nimicirea demnă de batjocură a 
celor vizaţi.  

Câteodată interogaţia îşi metamorfozează componenta 
retorică într-un soi de câmp mozaical care asamblează sub 
semnul ironiei, al autoironiei şi al tristeţii ulcerate volutele 
afirmative ale valorii sau prin antifrază, pe cele ale nonvalorii 
cu zigzagurile acide ale negaţiei, realizând un mesaj dens, 
bazoreliefat şi încărcat afectiv. Iată, de pildă, cum este 
stigmatizată goana indecentă după decoraţii şi medalii a 
politicienilor timpului: ,,Dar, pentru numele lui Dumnezeu, 
onorabili Costineşti şi Fundeşti, la ce vă trebuiesc tinichelele 
acestea pe piept? Ştiţi ce e onoarea? Nimic. Un om moare în 
război şi după ce s-alege praful de dânsul, se zice că 
moşteneşte onoarea. Un altul descoperă că nu soarele se-
nvârteşte în jurul pământului, ci pământul împrejurul soarelui, 
şi-şi bate capul viaţa lui întreagă cu asemenea copilării, şi 
răsplata lui? Onoarea. Sunt într-adevăr o seamă de oameni 
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curioşi în lume cărora le albeşte capul de grija altora, de grija 
poporului, a ţării lor ş.a.m.d. Pentru acest soi de nebuni s-a 
inventat aceste tinichele, nu pentru d-voastră, oameni practici, 
care ştiţi să scoateţi din capitalul intelectual al unui abecedar 
cele mai mari procente, precum: deputăţie, directorat la 
Domenii etc. Dumneavoastră care nu cunoaşteţi nici 
deşertăciunea sacrificiului, nici aceea a meritului şi cari, în 
taină, râdeţi de ele între pahare, numindu-i pe cei ce le au traşi 
pe sfoară şi nerozi al căror număr nu se mântuie, de ce le 
disputaţi şi aceste tinichele, care nici se beau, nici se mănâncă, 
nici cântă cuplete franţuzeşti, nici joacă balet; nişte semne 
făcute pentru acea tagmă de nerozi care trăiesc sau mor pentru 
... idei? Ştim că dispreţuiţi ţara, că dispreţuiţi acest popor blând 
şi moale care vă îngăduie să vă jucaţi cu soarta lui... dar la ce 
să-i arătaţi pe faţă acest dispreţ, atârnându-vă de piept chiar 
semnele lui de onoare, semne care nu v-aduc nici un folos ... 
real?7.  

Dacă pornirea polemică este determinată de obicei de 
vehemenţa revoltei ori de adâncimea mâhnirii, aşa cum se 
observă şi în textul anterior, ea se exercită adeseori şi prin 
intermediul ironiei ori al sarcasmului. Faptul pare puţin 
surprinzător dacă luăm în consideraţie temperamentul poetului, 
tumultuos şi interiorizat în acelaşi timp, refractar disimulărilor, 
fie chiar şi ridiculizatoare. Eminescu însuşi într-o cugetare din 
manuscrisul 2269, îşi exprima în mod explicit o opţiune 
edificatoare: ,,Om de spirit e acela care în fundul inimii sale 
râde de toţi şi de toate. Om de geniu e acela care râde de el 
însuşi. De aceea un geniu nu poate fi rău, pe când un om de 
spirit e totdeauna rău". Această reflecţie vizează atitudinile 
celor care, supunând criticii orice valoare sau nonvaloare, 
încearcă să le compromită prin ridiculizare, în timp ce omul de 
geniu, edificat asupra imperfecţiunii sale, devine mai tolerant 
cu semenii. În acest sens, poezia, ca expresie a universului 
individual, proiectează asupra creatorului nimbul genialităţii 



 
21 

generoase, în timp ce publicistica activitate implicând 
interesele unei colectivităţi care-şi transformă individul în 
raisonneur revendică aceluiaşi om luciditate şi intransigenţă. 
Ceea ce-l deosebeşte de ,,omul de spirit" evocat mai sus, este 
natura obiectului supus ridiculizării şi anume caracterul lui de 
nonvaloare sau antivaloare. ,,Nu urâm decât lipsa de caracter. 
Scria Eminescu într-un articol din 16 dec. 1879, în Timpul" 
decât luarea drept pretext a principiilor pentru a le exploata în 
folosul unei asociaţii de oameni lipsiţi de demnitate personală". 
Carieriştii, inculţii, infatuaţii, ipocriţii, oprimatorii de orice 
natură, toate specimenele, care într-un fel sau altul lezează 
material sau moral existenţa poporului românesc în ceea ce are 
el mai valoros şi mai sfânt, găsesc în Eminescu cenzorul 
necruţător, tribunul care-şi irigă rostirea gazetărească, din 
revoltă şi mâhnire, din ironie şi sarcasm, iar în planul de 
adâncime, dintr-o profundă iubire vulnerată. ,,Dreptul de a ne 
mira l-am pierdut de mult în România. Într-o ţară în care un om 
cu patru clase primare şi peste aceasta din fire mărginit, e 
redactor de ziar, deputat, director de bancă naţională, special 
într-ale drumului de fier şi curând ministru de finanţe, într-o 
ţară în care mucenicul Simeon e un om căruia nu i se poate 
imputa nimic, unde procurele falşe, ca şi falşele cărţi de 
alegător joacă rolul de căpetenie pentru înaintarea oamenilor, 
unde merit, ştiinţă, caracter, nu sunt nimic, tripotagiul, 
pişicherlâcul tot, în o asemenea ţară, omul e redus a constata 
istoriceşte ceea ce se întîmplă, a se indigna din când în când, 
dar a se mira de ceva nu mai are dreptul"8. E de observat însă 
că tipurile de reacţie menţionate mai sus se manifestă de cele 
mai multe ori concomitent, într-o transformare adesea 
imprevizibilă a uneia în alta. Ironia, dar mai ales sarcasmul, 
deşi presupun detaşare din partea autorului, nu se pot emancipa 
de încărcătura afectivă (de obicei indignarea sau amărăciunea) 
tocmai pentru că mobilul acestora nu este plăcerea maliţioasă a 
ironicului ce se amuză, ci dorinţa de suprimare a nonvalorii, 
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socialmente dăunătoare. Sunt însă şi pagini în care ridicolul 
obiectivului vizat este aşa de pronunţat, încât revolta, mâhnirea 
ori sobrietatea devin inutile şi ineficiente. Singura soluţie 
rămâne râsul, ironia, ridiculizarea, şfichiuirea prostiei ieşită la 
drumul mare.  

Mijloacele de degajare ale ironiei sunt diferite, ele 
mergând de la mimarea raţionamentului sau atitudinii 
încriminate prin disimulare şi până la utilizarea perifrazei sau o 
jocului polisemantic. Un model de compromitere ironică a 
adversarului o aflăm, de pildă, într-un articol din 2 februarie 
1879 vizând semidoctismul şi incultura: ,,Dacă a bate câmpii şi 
a vorbi în dodii va să zică a cugeta liber, atunci şi d. Sihleanu 
bunioară ar fi liber cugetător, pe când domnia sa nu-i decât 
candidat la academia de înţelepţi de la Sadagura, unde râvneşte 
a intra în virtutea ingenioaselor sale liber-cugetări asupra 
bisericei şi a balonului captiv.  

Dar, ce să mai vorbim zadarnic în privirea aceasta? 
Ferice de cel căruia-i spui o vorbă şi pricepe zece şi vai de 
acela căruia-i spui zece şi nu pricepe niciuna".  

Câteodată execuţia ironică este săvârşită printr-un 
adevărat recital stilistic care valorifică limbajul arhaic într-o 
structură antifrastică batjocoritoare. Referindu-se la o carte de 
economie naţională, semnată de un oarecare  
D.A. Vlădescu, doctor în drept şi medicină, carte plină de 
inexactităţi şi rătăciri (iată o frază revelatoare care va inspira 
direct replicarea: ,,Ca situaţie geografică, România se 
învecineşte: la nord şi la vest cu Austro-Ungaria, la vest cu 
Rusia şi cu Turcia şi la sud cu Turcia") Eminescu redactează un 
răspuns de o savoare ce va fi făcut deliciul contemporanilor.  

,,Săracul Ştefan Vodă! Crişu el, la răsărit avea tatari, la 
miazănoapte ţara leşească, la miază-zi Ungro-Vlahia. Acum ce 
ar face când ar vedea la apus turci, ruşi şi unguri uniţi, râvnind 
toţi buluc asupra lui? Ce ar face? Ia, ar face, c-ar avea pe 
doftorul nostru, care ştie să mute mările şi ţările de la apus la 
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răsărit. Deodată te-ai pomeni cu Dunărea-n vârful munţilor şi 
cu pădurile de brad în albia Dunărei. Şi iaca aşa ar scrie Nistor 
Urechi: «La satul Stuhăria-lupului, ţinutul Nicăiri, unde-i 
biserica într-un vârf de plop şi Dunărea curge la Deal, întâlnitu-
s-au oştirea moldovinească cu urdii turceşti, moschiceşti şi 
ungureşti şi, dând război bărbăteşte de ambe părţile, mare mult 
s-au oştit până au biruit oastea moldovinească, iar limbile 
străine s-au ascuns toate într-o căpăţână de sârb, pe care pan 
Vlădescul, biv-vel.vraci Sadagorski o adusese din ţara 
franţozească. Şi astfel am biruit noi limbele străine cu mila 
Domnului, cu vitejia Vlădescului şi cu norocul lui Ştefan 
Voevoda».  

I-aşa, ar scrie Nistor Urechi, bată-l norocul, ş-ar merge 
vestea Vlădescului nevoie mare".  

Rareori poetul rămâne, însă, la nivelul ironiei. Zâmbetul 
ironic nu rezistă, el se transformă repede în izbucnire sarcastică 
sau încruntare batjocoritoare, tocmai pentru că aspiraţia către 
ideal profund definitorie conştiinţei eminesciene intrând în 
coliziune cu factorii nocivi ai realităţii sociale, determină 
incadescenţă oricărei manifestări orientate în acest sens. Unde 
mâniile şi tristeţea nu se exprimă direct, sarcasmul se revarsă în 
pagini, absorbind până la urmă şi puţinele accente ironice. 
,,După chiverniseală nota poetul în ms. 2257, referindu-se la 
partidele politice din România Vorbă mare, căci ea e deviza 
tuturor partidelor, tuturor purtătorilor de stindard cum s-ar zice, 
căci în urma urmelor, fiecare e în stare să moară pentru 
stindard şi chiverniseală. Dar acuşi mă trezesc cu un ziar roşu 
ţipând: Domnule! D-ta calomniezi ţara, D-ta, cinic şi corupt, 
despreţuieşti presa, D-ta insulţi naţiunea etc. Naţiunea! Haha! 
Naţiunea va să zică. Un rău au partidele noastre: că se 
identifică fiecare din ele cu naţiunea. «Suntem naţiune... nu 
mai sunt partide în ţară! Toată ţara-i numai o partidă: 
naţiunea!» Iată ce zic unii, iată ce zic ceilalţi.  
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Ba nu, domnişorilor, nu sunteţi dv. naţiunea, nici unii 
nici alţii măcar generaţiunea toată, căci naţiunea are zeci şi zeci 
de generaţiuni. Dv. puteţi fi o generaţiune, un fragment, drept 
să vă spun cam mizerabil şi cam putred al acestui corp ce 
trăieşte zeci de secole: naţiunea".  

Fragmentul acesta, care n-a mai apucat să vadă lumina 
tiparului, ilustrează un anumit mod de materializare a 
sarcasmului eminescian. Ridiculizarea nu mai este simulată 
decât accidental (vorbă mare, purtători de stindard), ea se 
desfăşoară direct printr-o confruntare polemică a argumentaţiei 
încriminate (cum ar ţipa un ziar roşu) cu replica batjocoritoare 
a poetului, caustică şi dizolvantă (Naţiunea! Haha! Naţiunea 
va să zică!,... un fragment, drept să vă spun cam mizerabil). 
Însăşi dinamica tensiunii interioare (crescendo până la 
,,Naţiunea care va să zică destinsă până la ,,... iată ce zic şi 
ceilalţi", din nou crescendo până la ,,... zeci de generaţiuni", şi 
din nou destinsă în ultima parte) înlesneşte o percepere mai 
nuanţată a timbrului polemic, punctând limita de început sau de 
sfârşit a unei atitudini deosebite în raport cu cea anterioară.  

Alteori izbucnirile nu dizolvă accentele ironice, ci le 
transformă într-un fel de exordiu cu aparenţe înşelătoare de 
calm. ,,Într-adevăr d. Serurie, care a scris un volum de poezii 
,,greceşti", dl. Andropulos, care batjocoreşte armata noastră 
puind-o să joace la circ, d-nii C. A. Rosetti, Carada, Candiano, 
tot nume vechi de care foieşte textul cronicelor României, sunt 
singurii români adevăraţi; iar noi ţăranii, mici şi mari, căci, la 
urma urmelor, tot ţărani suntem, noi băştinaşii din ţările 
acestea, suntem străini, cari vindem ţara cui ni dă mai mult pe 
ea. Liberalii sunt smântâna şi temeiul României, noi suntem 
nişte rămăşiţe din vechile populaţiuni autohtone, care nu merită 
să fie băgate în samă. De! iertaţi-ne, boieri Arioneşti şi 
Cărădeşti, că ni s-a părut şi nouă, biet, că trăim în ţara noastră 
şi avem de zis o vorbă"9. Autorul, simulând umilinţa proprie 
omului din popor (şi ea simulată, de altfel) şi acceptând prin 
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disimulare punctul de vedere al adversarului, merge pe firul 
acestuia abia reţinându-şi izbucnirea. Calificările au în acest 
text o utilizare diferită, unele păstrându-şi sensul propriu (... 
care a scris un volum de poezii ,,greceşti", ... care batjocoreşte 
armata noastră), cele mai multe având însă, valoare 
antifrastică (... tot nume vechi de care foieşte textul cronicelor 
României, ... singurii români adevăraţi, ... cari vindem ţara, ... 
smântâna şi temeiul) şi care ţintesc marcarea ridicolului şi 
compromiterea adversarului. Culmea disimulării o realizează 
fraza care solicită clemenţă, într-un limbaj de un autentic 
parfum popular şi într-un mod perfect sincronizat cu tumultul 
zăgăzuit al autorului.  

Alteori atitudinea sarcastică se degajă prin intermediul 
confruntării interogative între soluţiile paliative şi etiologia 
reală a răului social. Astfel, într-o polemică determinată de 
hotărârea de edificare a unor spitale în mediul rural, Eminescu 
încearcă să demonstreze că astfel de măsuri nu sunt decât 
înşelătorii politice atunci când rămân nerezolvate problemele 
de fond ale ţărănimii. Modul de a-şi întemeia argumentaţia este 
mai complex. În registrul dominant de revoltă direct exprimată, 
se asamblează izbucnirile sarcastice, batjocoritoare, prin jocul 
dintre interogaţia retorică şi sentinţa afirmativă. ,,Cu clistirul se 
reduc dările, se fac oamenii stăpâni pe echivalentul muncii lor, 
se face păşunea mai ieftină? Bleasturul va desfiinţa ierbăritul 
pe gâşte şi găini, decocturile vor face din Zevzechydis şi din 
Pehlivanoglu patriot, hidratele, acidurile şi oxidele vor reda 
poporului românesc buna lui stare materială, trezia morală, 
priceperea şi voiciunea, bucuria de viaţă şi de muncă pe care o 
avea acum douăzeci de ani sub regimul defăimaţilor boieri?  

Ca mai ba!  
Da! buruienile lui Vlad Vodă ţepeş şi decocturile lui 

Lăpuşneanu ar avea poate efect, dar aplicate, nu ţăranilor, ci 
cumularzilor grecotei din sferele dominante"10. Aici sarcasmul 
se dagajă din asocierea unor termeni medicali (clistirul, 
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bleasturul, decocturile, hidratele, acidurile, oxidele, 
buruienile) cu realităţi sociale împovărătoare. Efectul trebuie 
căutat tocmai în incompatibilitatea lor, în inadecvarea flagrantă 
dintre tratamentul propus în mod ironic şi maladia existentă de 
fapt. Răspunsul la întrebările având deja răspuns, nu mai este 
strict necesar din punct de vedere informativ. El i se impune, 
însă, autorului din punct de vedere stilistic şi nu numai. Cele 
două metafore din final, bazoreliefând soluţia, propun artistic 
vorbind cauterizarea obiectului supus negaţiei. Invocarea lui 
Vlad ţepeş nu este, ca în ,,Scrisoarea III", pusă sub semnul 
interogaţiei disperate, ci al afirmaţiei plină de speranţă. Acolo 
se manifesta poetul înălţat în orizonturile imaginarului, aici 
cetăţeanul, cu vocaţie de apostol, coborât în infernul realului. 
Acolo pamfletul se armoniza cu imnul pentru a da naştere 
poeticului, aici sarcasmul se îngemăna cu luciditatea justiţiară 
pentru a înfrunta răul social.  

Deşi publicistica este o manifestare a spiritului, în 
general, non-figurativă, deşi însăşi activitatea lui Eminescu, din 
acest domeniu, nu se caracterizează printr-o renunţare la modul 
direct şi propriu de folosire a instrumentului lingvistic, totuşi 
poetul din el, sensibilitatea figurativă a creatorului, şi-a insinuat 
tăriile şi dincolo de fruntariile înnobilate de muze. Semnificativ 
este faptul că, realităţi care au constituit obiectul a numeroase 
articole, pot fi recunoscute, nu de puţine ori, printre sursele de 
poezie, demonstrând, dacă mai era cazul, unicitatea temeliei pe 
care s-a înălţat opera eminesciană. Tocmai de aceea, 
aplecându-ne peste paginile articolelor ce au înnobilat existenţa 
unor ziare, sortite altfel uitării, resimţim pana poetului lăsând 
din când în când să picure câte o imagine ori să vibreze câte un 
ritm. În această accepţie, făcând referire la procedeele artistice, 
vom observa că ele nu cunosc o răspândire uniformă, iar 
utilizarea lor capătă raţiune numai din perspectiva finalităţii 
actului publicistic (poetul urmărea să convingă ori să 
descurajeze, să îndrepte ori să distrugă). Aşa se explică 
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prezenţa şi structura în cadrul aspectelor expresive discutate 
anterior a procedeelor artistice întâlnite în publicistică.  

Epitetul cunoaşte o răspândire destul de redusă, chiar 
surprinzător de redusă, în raport cu prima impresie. Explicaţia 
se găseşte, cred, cu prioritate, în caracterul dinamic al 
articolelor, în factura lor polemică, de construcţie implicit 
dialogală (interlocutorul este aproape totdeauna implicat). 
Aceasta determină o foarte bogată utilizare a verbului în 
defavoarea calificativelor, de obicei rar utilizate. Atunci când 
apar, însă, ele poartă o trăsătură oarecum comună, determinată 
de reacţia afectivă dominantă a poetului în raport cu obiectul 
discuţiei. Cea mai mare parte a epitetelor, mai puţin comune, 
sunt calificări vehemente şi plastice ale adversarului sau ale 
unei realităţi condamnate, în aşa fel încât nota descalificantă 
predomină (familiile ruginite, limbă păsărească, buchii 
gheboşite, limbe mumii, dialecte împăiate, calabalâc 
intelectual, gogomănii clocite, conştiinţă stearpă, fiinţe linse, 
băieţi groşi la ceafă şi tărzii la minte, ciocoi boieroşi şi fuduli, 
pizmă cumplită, filozofia de ţap, panglicării retorice, instincte 
bastarde etc.). Aşa cum se observă, majoritatea au o deschidere 
metaforică.  

Spre deosebire de epitet, care nu-şi găseşte terenul 
narativ ori descriptiv propice, comparaţia devine un mijloc 
expresiv mai frecvent. În dorinţa de a reliefa o idee sau o 
situaţie, poetul recurge adesea la acest procedeu prin 
intermediul căruia dezideratul de plasticitate este realizat 
potrivit dorinţei. Caracteristic comparaţiilor sale este faptul că 
autorul devansează limita strictă a acestora pe linia unei 
insistenţe explicative, mergând fie în direcţia comparaţiilor de 
largă respiraţie, fie în direcţia comparaţiilor simple, bimembre, 
întregite cu note suplimentare în afara unităţii comparative. În 
prima categorie, întîlnim comparaţii de tipul acesta: ,,... precum 
arătătorul pe ceasornic spune la numărul cutare câte ceasuri au 
trecut, asemenea suma din buzunarul meu arată cât s-a muncit 
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pentru mine în societatea omenească", ,,... Barbarie şi 
civilizaţie stau laolaltă în raportul în care stă ghinda stejarului 
cu rădăcinile trunchiului", ,,... Precum lumina unor stele, ce s-
au stins de mult, călătoreşte încă în univers, încât raza ajunge 
ochiul nostru într-un timp în care steaua ce a revărsat-o nu mai 
există, astfel din zarea trecutului mai ajunge câte o rază de 
glorie până la noi, pe când cauza acestei străluciri, tăria 
sufletească, credinţa, abnegaţiunea, nu mai sunt". ,,Ca un sfinx, 
mut încă şi cu ochii închişi, stă anul viitor înaintea noastră, dar 
ştim bine că multe are de zis, că cumplite sunt enigmele ce le 
va rosti, că în prăpastie va cădea cel ce nu va fi în stare să le 
dezlege". ,,... Precum soarele este tatăl luminii şi al umbrii, tot 
aşa individualismul este tatăl înfloririi şi al decăderii, justiţiei şi 
injustiţiei, binelui şi răului".  

Uneori comparaţia de acest tip se impune fără a mai fi 
însoţită de adverbele specifice actului comparativ (ca, asemeni, 
precum etc.). ,,Oare un stejar, care-l rupi de la rădăcină şi-l 
sădeşti în mod meşteşugit într-o grădină de lux are viitor? Oare 
neamul românesc cu toată trăinicia rădăcinilor, are viitor, când 
trunchiul e rupt de întreg trecutul nostru şi răsădit în mod 
meşteşugit în stratul unei dezvoltări cu totul străine, precum 
este pentru noi cea franţuzească?"  

Foarte edificatoare pentru preferinţa faţă de acest tip de 
comparaţie şi pentru a ne explica punctul de plecare a multor 
reflexii eminesciene, este transcrierea într-un articol a acelor 
proverbe româneşti care exprimă o anumită viziune a poporului 
asupra ,,comediei cei de obşte", cum se exprimă poetul: 
,,Lumea-i ca o oglindă, în care se găteşte omul ca să arate 
precum nu este, ea-i ca o comedie, în care fiecare joacă rolul 
său şi unde cel mai de râs prinde locul cel mai bun. Ea e ca un 
liman unde unul soseşte şi altul purcede; unul se bucură de cel 
ce vine şi altul se întristează de cel ce purcede. Ea-i ca un spital 
plin de orice patimi. Ea-i ca un birt cu două porţi deschise; pe 
una intră, pe alta iese; beau, mănâncă şi se duc; unul pe altul nu 
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se cunoaşte cine intră şi cine iese. Lumea-i ca un bâlci unde 
unii cântă, iar alţii numai privesc. Toate-n ea ca ziua vin şi se 
duc. Precum în fundul mării stă mărgăritarul şi mărgeanul şi în 
fundul pământului pietrele cele mai scumpe, iar pe faţa mării 
toate mortăciunile, aşa şi în lume. Cei vrednici şi cinstiţi 
ascunşi şi nevăzuţi, iar cei nerozi în cinste mare. Lume fără 
nebuni, ca pădure fără uscături nu se găseşte".  

În cadrul celuilalt tip apar comparaţii de asemenea 
factură: ,,Ei sunt ca piatra ce apasă, nu ca soarele ce absoarbe". 
,,Omu-i ca o vioară... dacă pui degetul într-un loc pe coardă 
sună într-un fel, într-alt loc într-altfel".  

Deosebirea dintre cele două moduri de realizare ale 
actului comparativ este mai mult de natură formală în esenţă, 
comparaţia eminesciană se caracterizează prin arborescenţă, fie 
că ramificaţiile îmbracă interiorul circumscris a celor doi 
membri asociaţi, fie că ele, prelungindu-se spre exteriorul 
unităţii, determină poziţia de bazorelief a acesteia.  

Plină de semnificaţie este folosirea predilectă ca termen 
de comparaţie a stejarului. Maiestatea viguroasă a acestuia, 
esenţă a puterii şi perenităţii, se profilează în conştiinţa 
poetului, ca model figurat al căutărilor civice, aşa cum în 
poezia intimă teiul întruchipează prin puritatea culorii, 
parfumul esenţei şi foşnetul tainic al frunzelor, aspiraţia spre 
frumuseţe şi dragoste.  

Acelaşi accent definitoriu, degajat de epitet sau 
comparaţie, însoţeşte şi limbajul metaforic. Rezultatul exprimat 
al comparaţiilor subînţelese vibrează de tensiune, marcată fie 
de revoltă sau sarcasm, fie de admiraţie ori nădejde. Razele 
murdare ale politicei zilei, dibaciul titirez austro-evreesc, 
morişcă intelectuală, fabrica de mofturi a ,,Telegrafului", 
dicţionarul nepaginat al capului, pomanagiu al bugetului, 
sediment de pungaşi şi de cocote, marele cordon al sfintei 
cânepe, buruienile lui Vlad ţepeş, decocturile lui Lăpuşneanu 
sunt câteva dintre metaforele revoltei şi amărăciunii 
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eminesciene (puţine sunt metaforele pozitive de tipul: sânte 
oglinzi de aur ale trecutului românesc, holda limbii vii a 
poporului etc.). O notă distinctivă a acestor metafore este dată 
de caracterul lor deprecitiv şi batjocoritor, pe linia atitudinii 
generale a poetului faţă de non-valorile realităţii sociale 
contemporane lui.  

Arareori, expresivitatea se realizează prin intermediul 
unor acte analogice sau alegorice, materializate în personificări, 
alegorii sau parabole. Ele sunt destul de rare, dar atunci când 
apar, dincolo de coloratura plastică, degajă semnificaţii de 
adâncime. Aşa bunăoară, personificarea ilustrează şi în planul 
figurat concepţia organicistă a poetului asupra societăţii. 
Europa devine o femeie care ,,şi-a întins binişor cinstita faţă ca 
să primească o palmă de la turc, ştiind că în fond n-o primeşte 
ea, ci fiul ei cel cu un picior în Asia şi celălalt în Europa", iar 
independenţa României ,,nu este un copil găsit fără căpătâiu şi 
fără antecedente, ci un prinţ care dormea cu sceptrul şi coroana 
alături".  

Aceeaşi semnificaţie a continuităţii organice o degajă şi 
parabola, în majoritatea apariţiilor ei. Unul din articolele sale 
(14 febr. 1880 Timpul) menit să ilustreze ideea independenţei 
ca rod al generaţiilor apuse, se întemeiază pe un mit folcloric, 
cu valoare parabolică evidentă, potrivit căruia tânărul, înzestrat 
de către ursitoare cu tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără moarte, 
ajunge să cunoască ingratitudinea şi ignoranţa generaţiilor ce i-
au urmat, deşi bunăstarea şi liniştea acestora este rodul 
vitejiilor sale.  

Faptul că orice imagine artistică presupune o selecţie şi 
că la rândul ei selecţia se realizează din perspectiva unui ideal, 
sunt realităţi care permit descifrarea sensurilor profunde ale 
subiectivităţii creatoare. Imaginea stejarului, marele cordon al 
sfintei cânepe, viziunea trecutului care străbate generaţiile 
viitoare asemeni luminii unor stele ce s-au atins, băieţii groşi la 
ceafă şi târzii la minte, prinţul independenţei care dormea de 
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veacuri cu sceptrul şi coroana alături, sunt imagini definitorii 
pentru concepţia, afectivitatea şi idealurile poetului. Elevate 
satisfacţii produc cititorului şi numeroasele formulări de cristal 
pe care paginile publicisticii eminesciene le conţin din 
abundenţă, fie că e vorba de procese generalizatoare în direcţie 
filozofică, fie că e vorba de sensibilizare plastică. Câteva dintre 
ele merită a fi transcrise, deşi adevărata strălucire le-o oferă 
abia textul integral: ,,... oameni ce mistifică unde nu pot 
contesta şi mint unde nu pot combate", ,,... oamenii nu se 
deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac", 
,,Moravurile fără legi pot totul, legile fără moravuri aproape 
nimic", ,,... poate că povestea e partea cea mai frumoasă a vieţii 
omeneşti", ,,Statul e azi maşina prin mijlocul căreia cei laşi se 
răzbună asupra potrivnicilor politici", ,,... războiul se ştie că e 
feciorul lui banigata ş-a lui mână spartă", ,,Crepusculul unui 
trecut apus aruncă prin întunericul secolelor razele lui cele mai 
frumoase, şi noi, agenţii unei lumi viitoare, nu suntem decât 
reflexul său", ,,Stejarul nu creşte pretutindenea, buruienile în 
tot locul", ,,... voim ca stejarul stejari să producă şi nu meri 
pădureţi".  

Şi de această dată, coloratura pamfletară domină fondul 
general, ilustrând din nou una din cele mai pregnante trăsături 
ale publicisticii eminesciene, cultivată în mod conştient şi 
justificată de el chiar în mod explicit. ,,În realitate, stilul nostru 
nu este eufemistic scrie poetul într-un articol din Timpul (1881, 
2 sept.) Ne-am deprins a căuta pentru orice idee expresia cea 
mai exact posibilă. Dac-am voi să glumim, dacă nu ne-ar păsa 
de adevărul ce-l zicem, am putea să spunem lucrurile mai cu 
înconjur.  

Dar lucrurile la noi nu se petrec cu încunjur, de aceea în 
adevăr nu ştim de ce-am vorbi de ele cu încunjur?...  

Când s-ar păstra cel puţin aparenţele, când am vedea că 
oamenilor de care vorbim le-ar fi ruşine de ceea ce fac, desigur 
că am fi mai blânzi, pentru că ruşinea e un semn de posibilitate 
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de îndreptare. Dar, aceasta lipseşte cu totul. Vedem dar că aici 
nu ajută alifia îndulcitoare a eufemismului, ci numai scalpelul 
chirurgului; de aceea, tăiem în putrejunea bubei noastre 
naţionale şi voim ca protoplasma naţională să reîntregească 
golurile, create prin tăieturi. Din sâmburul şi esenţa poporului 
trebuia să iasă puterea madicatrice a naturii care să 
însănătoşeze corpul statului".  

Aceste rânduri de altfel întărite de altele asemănătoare 
au valoarea unei profesiuni de credinţă şi a unei embleme în 
care relieful stilistic al publicisticii eminesciene este sugerat în 
esenţele lui.  

   

1 Vezi Şerban Cioculescu, Concordanţe între poezie şi proza politică, Bucureşti, 
Minerva, colecţia ,,Eminesciana", 1985, p. 308.  
2 Timpul, 30 nov. 1879. 
3 M. Eminescu, Opera politică, vol. II, Bucureşti, 1941, ed. I. Creţu, pg. 28.  
4 Timpul, 3 iulie, 1881. 
5 Timpul, 18 dec. 1877.  
6 Iată o listă a celor mai frecvente dintre ele: quid novissimi, mutatis mutandis, sans 
façon, ad personam, ad rem, leben und leben lassen, en gros, en détail, faute de 
mieux, a priori, sans phrase, ex nihilo nihil fit, ad absurdum, opium generis humani, 
in usum Delphini, stat pro raţione voluntas, distinguendum est, ad hominem, 
amicum Plato magis amica veritas, e tutti quanti, isum teneatis, manu militari, 
factor caprinus, bel omnia contra omnes, in abstracto, etc. 
7 Timpul, 26 mai 1880.  
8 Timpul, 22 iulie 1880.  
9 Timpul, 18 decembrie 1877.  
10 Timpul, 20 august 1881.  
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EMINESCU ŞI DIVINITATEA  

  

Unul din orizonturile operei lui Eminescu în epoca de 
dinainte de revoluţie, aproape în întregime ignorat sau falsificat 
prin unilaterizare îl reprezintă deschiderea iscată de 
reprezentarea Divinităţii şi de trăirile poetului în raport cu 
aceasta.  

Deşi la o privire superficială s-ar părea că o asemenea 
temă l-a reţinut doar accidental, realitatea operei dezvăluie cu 
totul altceva. Fără a ne referi la proză, teatru, cugetare sau 
corespondenţă şi ele extrem de semnificative pentru subiectul 
în discuţie , poezia lui Eminescu cuprinde peste 30 de creaţii 
inspirate de problema dumnezeirii, a bisericii, a tradiţiilor 
creştine sau a vieţii lui interioare, raportate la Dumnezeu. Pe 
această temă s-ar putea scrie o carte extrem de interesantă.  

În cadrul acestei expuneri încercăm un excurs sintetic şi 
mozaicat înnobilat, în bună măsură, de rostirile poetului.  

Prima constatare ce se impune este faptul că, din totalul 
poeziilor pe această temă, doar 7 au fost publicate de poet. 
Restul a rămas în paginile de manuscris şi se poate spune, fără 
teama de a exagera, că cele mai interesante, cele mai bogate în 
semnificaţii şi cele mai tulburătoare au rămas acolo, în 
intimitatea scrisului destinat în primul rând sieşi.  

Se poate pune întrebarea de ce? Din complexitatea 
virtuală a răspunsului, vă propun doar o componentă. Pentru 
Eminescu, credinţa autentică se trăieşte cu discreţie în forul 
interior al fiinţei şi mai ales se validează prin fapte. În postuma 
Preot şi filozof răspuns polemic dat unor mustrări preoţeşti , 
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poetul face disocierea fundamentală dintre credinţa afişată şi 
necredinţa faptei:  

De n-o-mbrăcăm în pilde e semn c-am înţeles  
Că-n noi este credinţă, ce-n alţii e eres.  
Căci eretic tiranul, ce Crucii se închină  
Când oardele-i duc moarte şi ruină.  
În van cu mâini uscate se roagă, ţiind strana,  
De-asupra lui cu aripi întinse stă Satana.  
Degeaba lângă patu-i alături stă sicriul.  
 
Când gloatele-i pe lume au tot întins pustiul.  
Ce Dumnezeu e-acela care-ar putea să-l ierte  
Că ţări întregi schimbat-au în întinsori deşerte?  
Şi eretic e-acela ce rasa v-o sărută  
Când ura-n a lui suflet, de veche, e stătută?  
Ideea graţiei divine care se revarsă ca un har asupra 

adevăratului poet, a adevăratului filosof pune în relief viziunea 
de adâncime a lui Eminescu. Nu ne mustraţi! Noi suntem de cei 
cu-auzul fin! Şi pricepurăm şoapta misterului divin.  

Dacă aici perspectiva este circumstanţiată teluric, într-
unul din marile poeme de tinereţe, Povestea feciorului de 
împărat fără de stea poem rămas, din păcate neterminat, la 
forma cea dintâi Eminescu ne propune o proiecţie, o hieroglifă 
a propriei fiinţe sacralizate de geniu. Eroul face parte din 
categoria accidentelor cosmice născătoare de unicitate. 
Neavând stea şi nici înger de pază ca orice muritor, asemenea 
zămisliri ale divinităţii participă nemijlocit la manifestarea 
divinului. Dumnezeu în lume le ţine loc de tată! Şi pune pe-a 
lor frunte gândirea lui bogată.  

Harul suprem al unui asemenea fecior, destinat oracular 
de vocea adâcurilor... sau poate a înălţimilor, este însemnul 
aleşilor nepereche, este efigia identificatoare a lui Eminescu 
însuşi: Că-n lumea dinafară tu nu ai moştenire, / A pus în tine 
Domnul nemargini de gândire.  
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În această metafizică a paternităţii divine se află 
probabil temeiul perenităţii absolute a lui Eminescu, a vieţuirii 
şi a înfăptuirilor lui. Astă nemărginire de gând ce-i pusă-n tine! 
O lume e în lume şi o vecie ţine. De aceea, poate Poetul a 
devenit o zeitate protectoare şi adânc luminatoare a neamului 
românesc. Un mesager al divinului întru Frumos şi Bine, întru 
Căutare şi Speranţă. Opera lui ne este moştenire fără de preţ 
dar, în acelaşi timp, şi testament de perpetuă aducere-aminte.  

Poezia pe această temă se află în cea mai mare măsură 
sub semnul invocaţiei, ca gest liric fundamental. Există, astfel, 
o invocaţie de factură metafizică, având drept destinatar 
divinitatea, demonicul sau moartea şi există, mai ales, o 
invocaţie circumscrisă umanului. Una care, deşi coboară în 
spaţiul laic, nu-şi pierde totuşi sacralitatea.  

Cea dintâi se naşte, fie din setea de cunoaştere, fie din 
nevoia de rugă salvatoare, fie din aspiraţia spre moarte, ca 
unică soluţie autentică de evadare din valea plângerii.  

Atunci când vocea poetului se îndreaptă spre înalt, 
mesajul pe care-l poartă este încărcat de tragism, 
materializându-se fie în rostire blasfematorie, fie sub formă de 
rugă.  

Prima dintre atitudini este proprie poeziei de tinereţe, 
vârstei temerare a titanismului, a interogaţiilor setoase de 
cunoaştere şi a culpabilizării fără menajamente. De pildă, în 
marele poem Memento mori nebuloasă a întregii creaţii, cum o 
socotea Perpessicius , divinitatea este invocată să participe la 
dialogul risipitor de enigme sau să ia aminte la reproşul-
contestaţie formulat de exponentul umanului, în numele 
dizarmoniei născătoare de suferinţă pe care ea, divinitatea, pare 
a o patrona în propria-i zămislire.  

Tu, ce în câmpii de caos semeni stele sfânt şi mare,  
Prin ruinele gândirii-mi, o, răsari, clar ca un soare,  
Rupe vălur'le d-imagini, ce te-ascund ca pe-un fantom;  
Tu, ce scrii mai dinainte a istoriei gândire,  



 
36 

Ce ţii bolţile tăriei să nu cadă-n risipire,  
Cine eşti?... Să pot pricepe şi icoana ta... pe om. 

Rostul invocaţiei este doar solarizarea gândirii. 
Destăinuirea este ispitită ca mijloc de pricepere a omului, 
această presupusă proiecţie (icoană) a creatorului însuşi. Tonul 
reverenţios îşi modifică însă repede coloratura, de la invocarea 
întru cunoaştere, chiar cu preţul vieţii (Eu un om de te-aş 
cunoaşte, chiar să mor mi-ar părea bine. / Dar să ştiu semeni 
furnicei ce cutează-a te gândi?), la interogaţia cu suport 
reprobativ (Cine-a pus aste seminţe, ce-arunc ramure de raze, / 
Într-a caosului câmpuri, printre veacuri numeroase! Ramuri ce 
purced cu toate dintr-o inimă de om? / A pus gânduri uriaşe 
într-o ţeastă de furnică, / O voinţă-atât de mare-ntr-o putere-
atât de mică, / Grămădind nemărginirea în sclipitu-unui atom).  

Exclamaţia următorului vers (Vai!În van se luptă firea-
mi să-nţeleagă a ta fire!) nu face decât să sintetizeze tristeţea 
efortului de cunoaştere eşuat. Un efort grădinărit de plămada 
titaniană a poetului care asemenea lui Arghezi mai târziu , 
caută obsesiv dialogul cu divinitatea, ca mijloc de edificare 
asupra umanului şi de salvare de sub imperiul absurdului.  

În zădar trimit prin secoli de-ntrebări o vijelie, să te 
cate-n hieroglife din Arabia pustie. / Unde Samum îşi zideşte 
vise-n aer, din nisip. / Ele trec pustiul mândru ş-apoi se 
coboară-n mare. / Unde mitele cu-albastre valuri lungi, 
strălucitoare, / Înecând a mele gânduri de lungi maluri de 
nisip. / Prefăcute-n vulturi ageri cu aripi fulgerătoare, / C-ochi 
adânci şi plini de mite, le-am trimis în cer să zboare, / Dar 
orbite, cu-aripi arse pe pământ cad îndărăt; / Prefăcute-n stele 
de-aur merg pân' l-a veciei uşă, / Dară arse cad din ceruri şi-
mi ning capul cu cenuşă. / Şi când cred s-aflu-adevărul, mă 
trezesc c-am fost poet.  

Dacă în finalul poemului, Eminescu mărturiseşte 
abandonarea căutării întru cunoaştere, în favoarea mirajului 
poeziei, cu picătura ei de nemurire (Şi de aceea beau paharul 
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poeziei înfocate;/ Nu-mi mai chinui cugetarea cu-ntrebări 
nedezlegate / Să citesc în cartea lumii semne ce noi nu le-am 
scris), în Mureşanu (1876) titanismul invitaţiei la dialog se 
transformă în satanism şi contestării.  

Poem de meditaţie filosofică, de suferinţă existenţială şi 
de răzvrătire cosmică, dar în acelaşi timp, poem al somnului şi 
al visului, Mureşanu în coordonatele lui arhitecturate 
dramaturgic , îşi întemeiază discursul lirico-dramatic pe câteva 
momente invocative cu valoare focalizantă.  

Primul dintre ele aparţine celei dintâi părţi a poemului 
şi marchează confruntarea meditativă a eroului cu sine însuşi, 
tensionată de dialogul eşuat cu acea pârghie a lumii ce toarce 
al vremii fir. Rezultată din acelaşi impuls al cunoaşterii, 
propriu invocaţiei originare, adresarea lui Andrei Mureşanu 
dezvăluie nu atât setea gnoseologică în sine, cât dorinţa ca, prin 
cunoaştere, viaţa şi moartea să fie smulse, lipsei de sens şi de 
rost.  

  
O, eu nu cer norocul, dar cer să mă înveţi  
Ca viaţa-mi preţ să aibă şi moartea-mi s-aibă preţ,  
Să nu zic despre mine ce despre om s-a zis:  
Că-i visul unei umbre şi umbra unui vis!... 
Trăindu-şi propriul destin sub semnul tragicului 

(Bolnav în al meu suflet, cu inima bolnavă, / Eu scormonesc în 
mintea-mi a gândurilor lavă, / Închin a mea viaţă la scârbă şi-
ntristare / Şi-mi târâi printre anii-mi nefasta arătare... / Prea 
bun pentru-a fi mare, prea mândru spre-a fi mic / Viaţa-mi, 
cum o duce tot omul de nimic, / Supus doar ca nealţii la 
suferinţele grele. / Unind cu ele ştirea nimicniciei mele) 
Mureşanu încearcă o posibilă salvare, implorând înaltului 
răspunsuri la câteva întrebări fundamentale:  

O, pârghie a lumii, ce torci al vremii fir,  
Te chem cu disperare în pieptu-mi cu delir  
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Răspunde-mi cine-i suflet al lumii? Dumnezeul?  
Orbirea? Nepăsarea? E binele e răul? 

Ca şi în Memento mori, dialogul este refuzat şi 
răspunsurile nu vin de nicăieri. Încrâncenat, şi le dă el însuşi 
într-o sarcastică şi îndelungată disertaţie lirică, încheiată 
sintetic cu versul subliniat ,,Că sâmburele lumii e-eterna 
răutate". Este aceasta preludiul celui de-al doilea moment al 
invocaţiei, dar şi al elogiului, adresate către Satan, ca simbol al 
răzvrătirii anti-divine şi, în consecinţă, al răzvrătirii împotriva 
lumii zămislite de Dumnezeu. Nu este vorba, însă, de acel 
Satan biblic, ci de întruchiparea romantică, încărcată de o altă 
simbolistică decât cea creştină.  

Revolta lui Satan nu s-a produs, ca atare, împotriva 
unui principiu al binelui, al frumosului, al dreptăţii, al 
armoniei, ci dimpotrivă:  

O, Satan! Geniu mândru, etern, al disperării,  
Cu geamătul tău aspru ca murmurele mării...  
Pricep acum zâmbirea ta tristă, vorb-amară:  
Că tot ce e în lume e vrednic ca să piară...  
Tu ai smuncit infernul ca să-l arunci în stele,  
Cu cârduri uriaşe te-ai înălţat, rebele,  
Ai scos din rădăcine marea s-o-mproşti în soare,  
Ai vrut s-arunci în aer sistemele solare...  
Ştiai că răutatea eternă-n ceruri tronă.  

Dintr-o asemenea înţelegere se naşte elogiul, invocaţia 
şi înfruntarea: Mărire ţie, Satan, de trei ori ai învins! Atuncea 
mă primeşte prin îngerii pieirei, / Mă-nvaţă şi pe mine 
cuvântul nimicirei adânc, demonic, rece. / ţi-o jur astă ştiinţă / 
Eu aş striga-o-n lume c-o cruntă uşurinţă... / Atunci negreşte, 
soare... Atunci să tremuri, cer, ... / Atuncea saluta-voi eternul 
adevăr... / Şi liber, mare, mândru prin condamnarea lui, / A 
cerurilor scară în zbor am să o sui... / Să strig cu răzbunarea 
pe buze-n lumi deşarte: / Te blestăm, căci în lume de viaţă avui 
parte!!  
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Pe măsură ce experienţa existenţială se adânceşte, sub 
semnul eşuării şi al deziluziei, revolta anti-divină se topeşte în 
suferinţă, iar invocaţia orgolioasă se transformă în rugă tragică. 
Chiar în versiunea din 1872 a poemului Mureşanu descoperim 
o astfel de dinamică. Învolburat de ispita răzvrătirii (Taci, taci, 
suflete mândre, nu răscoli cu-atâta / Grozavă uşurinţă titanica 
turbare! Ce-n aşchii sclipitoare gândirea mi-o sfărâmă"), 
poetul, parcă înspăimântat de a fi pierdut pentru totdeauna 
mângâietorul simţământ al paternităţii divine1, înalţă o gură 
întru salvare tocmai către acel pe care se simte pornit să-l 
conteste (Stinge , puternic Doamne, cuvântul nimicirii / Adânc, 
demonic-rece, ce-n sufletu-mi trăieşte. / Coboară-te în mine, 
mă fă să recunosc / C-a ta făptură slabă-s. Nu mă lăsa să sper 
/ Că liber-mare-mândru prin condamnarea ta / N-oi coborî în 
iaduri de demoni salutat, / Ca unul ce menitu-i de a le fi stăpân 
/ Stăpân geniilor pieirii!).  

În 1879, însă, în postuma O, stingă-se, interogarea 
creatorului nu mai are nimic titanian. Ea se transformă în 
invocare a morţii de către o fiinţă umană, incapabilă să suporte 
absurdul, o fiinţă care asemenea lui Camil Petrescu mai târziu 
resimte luciditatea ca sursă a suferinţei.  

O, Demiurg, solie când nu mi-ai scris în stele, / De ce 
mi-ai dat ştiinţa nimicniciei mele? / De ce-n al vieţii mijloc, de 
gânduri negre stol / Mă fac să simt în minte şi-n inimă un gol? 
/ De ce de pe vedere-mi vălul ai rărit, / Să văd cum că în suflet 
nu am decât urât? / Viaţa mea comună s-o târâi uniform / Şi să 
nu pot de somnul pământului s-adorm.  

În sistemul de valori al lui Eminescu, între resorturile 
interioare ale vieţuirii şi ale creaţiei, credinţa în ceva sau în 
cineva este disponibilitatea fundamentală. Cel dintâi izvor al 
făptuirii focalizează toate energiile eului, dând consistenţă şi 
sens vieţii.  
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Într-un concept de scrisoare neexpediată către Carmen 
Sylva, din 1876 (ms. 2262), poetul îşi exprimă o convingere de 
cuprinzătoare semnificaţie:  

Căci a crede, a mai crede încă în ceva pe lume, este un 
bun al sufletului care ar trebui să rămână intangibil şi sfânt.  

Orice vulnerare a acestei tării determină dezechilibru şi 
rătăcire care, în ipostazele extreme, devine alienare. În trăirea 
unor asemenea condiţionări îşi are izvorul gestul invocativ, în 
toate formele lui. Iar poezia rugă se înalţă tocmai din interiorul 
unei atare experienţe şi din dorinţa disperată de salvare.  

Două creaţii sunt ilustrative pentru această deschidere: 
Rugăciune şi Răsai asupra mea.  

Prima pare o subordonare clasică, bisericească, la 
rigorile titlului. În realitate, ea este o creaţie eminesciană prin 
excelenţă. Muzicalitatea interioară, rimele bogate şi sugestive, 
substanţa însăşi a rugăciunii, emblematizează în chip specific 
poezia, deşi canavaua creştină se păstrează integral.  

Chiar dacă gesticulaţia şi apelativele aparţin formulelor 
consacrate, substanţa invocaţiei se laicizează discret, deplasând 
religiosul înspre existenţial.  

Crăiasă alegându-te  
Îngenunchem rugându-te,  
Înalţă-ne, ne mântuie  
Din valul ce ne bântuie;  
Fii scut de întărire  
Şi zid de mântuire,  
Privirea-ţi adorată  
Asupră-ne coboară,  
O, Maică preacurată  
Şi pururea fecioară,  
Marie!  
Deci, Fecioara Maria nu rămâne doar o entitate a 

cerului creştin, ci este investită opţional (alegându-te) cu 
atribute pământeşti, regale. Pe de altă parte, în timp ce înălţarea 
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rămâne un gest necircumstanţializat, mântuirea vizează prin 
metafora valul ce ne bântuie suferinţele, zbaterile vieţuirii. 
Punctul geometric al eminescializării îl aflăm în partea a doua a 
poeziei, acolo unde ruga nu se mai îndreaptă înspre vreuna din 
reprezentările universului creştin, ci înspre un astru. Şi nu 
înspre oricare (Rugămu-ne-ndurărilor / Luceafărului mărilor).  

Fără îndoială, ceea ce descoperim în filigranul poeziei 
nu modifică esenţa invocaţiei având ca destinatar pe aleasa lui 
Dumnezeu, cu atributele ei consacrate. Întruchiparea sintetică a 
sacrului, umanului şi a maternităţii, fecioara Maria are pentru 
poet şi sugerate haruri de farmec feminin, dovadă între altele 
apelativele Crăiasă ori Regină peste îngeri.  

Conţinutul invocării este aici unul mântuitor, de întărire 
spirituală, de luminare interioară. Este de observat, însă, că 
poetul se exprimă ca exponent. El este unul din cei mulţi, 
hărăzit să invoce în numele lor. De aceea ruga, în coordonatele 
inconfundabile ale registrului eminescian, îşi păstrează 
elementele specifice ale rostirii religioase. Este ceea ce nu se 
mai întâmplă în sonetul Răsai asupra mea, cea mai 
emoţionantă şi cea mai pură invocaţie în acest plan.  

,,Răsai asupra mea, lumină lină, / Ca-n visul meu 
ceresc d-odinioară / O, maică sfântă, pururea fecioară, / În 
noaptea gândurilor mele vină. // Speranţa mea tu n-o lăsa să 
moară / Din inima-mi adânc noian de vină / Privirea ta de milă 
caldă, plină, / Îndurătoare asupra mea coboară. // Străin de 
toţi, pierdut în suferinţa / Adâncă a nimicniciei mele, / Eu nu 
mai cred nimic şi n-am tărie. // Dă-mi tinereţea mea, redă-mi 
credinţa / Şi reapari din ceriul tău de stele: / Ca să te-ador de-
acum pe veci, Marie!"  

La prima vedere, poezia pare a exprima căinţa unui 
apostat care imploră redobândirea graţiei divine. În straturile de 
adâncime, sensul religios se topeşte însă într-unul existenţial. 
Punctul focalizant al sonetului ni se pare prima terţină. 
Contrapunctând celelalte părţi aflate sub semnul invocării, cele 
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trei versuri confesiune indică de fapt temeiurile rugăciunii şi 
învăluie totul într-o atmosferă tragică. Înstrăinat de toţi, dar şi 
de sine însuşi, cu eul pulverizat în suferinţa nimicniciei, poetul 
îşi mărturiseşte trauma supremă: Eu nu mai cred nimic şi n-am 
tărie.  

De fapt, cele două propoziţii sunt coordonate doar în 
plan sintactic. Semantic, ele se află într-un raport de 
subordonare. N-am tărie fiindcă nu mai cred nimic. Această 
condiţionare pe care poezia eminesciană o relevă în mod 
constant2 - fiind cauza primă a sterilităţii şi alienării - 
determină nemijlocit motivaţia şi obiectul invocaţiei.  

Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa nu imploră o 
utopică reîntoarcere a timpului, ci o posibilă regăsire de sine. 
Maria este invocată atât ca entitate sacră, binecuvântată de 
Dumnezeu cu puteri zămislitoare şi protectoare, dar şi ca o 
oglindă simbolică în care invocaţia să se transforme în 
autoinvocare.  

Încât putem conchide că spiritul titanian al poeziei de 
tinereţe, pornit să se confrunte cu divinitatea, se 
metamorfozează pe măsura curgerii întru suferinţă a timpului 
în rugă tragică înălţată înspre instanţele generatoare de speranţe 
ale sacrului.  
 
 
1.Rosa del Conte, Eminescu sau despre Absolut,Ed. Dacia, 
Cluj,1990, p.93 
2.Iată câteva exemple:”Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu credem 
în nimic” (Epigonii); „Credinţa zugrăvește icoanele-n biserici” 
(Melancolie); „Ce-a fost frumos e azi numai părere - /când nu mai 
crezi, să cânţi mai ai putere?” (O,-nţelepciune, ai aripi de ceară);  
„credinţa e ceva care zidește...numai lucruri sfinte creează idealuri 
și-nboldesc pe oameni să se încumete a lupta pentru ele” (Ms.2264) 
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 ESTE CALIN DIN FILE DE POVESTE UN 
                              SBURATOR ? 

 
 
 
Dacă universul spiritual românesc este sintetizat de cele 

patru mituri fundamentale, indicate de G. Călinescu, atunci şi 
din această perspectivă Eminescu îşi vădeşte exponenţialitate. 
Fascinat de creaţia folclorică, în orizonturile căreia s-a aflat 
chiar din copilărie, poetul a transformat această experienţă 
originară în factor primordial de modelare, încercând 
asimilarea integrală a tezaurului popular. Una din postumele 
sale din 1872 (Când crivăţul cu iarna) mărturiseşte tocmai 
această atracţie pentru manifestarea folclorică vie:  

,,Îmi place-atuncea-n scaun să stau în drept de vatră,  
S-aud cânii sub garduri că scheaună şi latră,  
Jăratecul să-l potol, să-l sfarm cu lunge cleşti,  
Să cuget basme mândre, poetice poveşti.  
Pe jos să şadă fete pe ţolul aşternut,  
Să scarmene cu mâna lâna, cu gura glume,  
Iar eu s-ascult pe gânduri şi să mă uit la lume  
Ca mintea s-umble drumul poveştilor ce-aud".  
În asemenea determinări se situează şi interesul 

poetului pentru zestrea mitică românească, pe care nu s-a 
rezumat s-o contemple doar în frumuseţea ei formală. Ca şi 
obiceiurile, socotite ,,expresiunea exterioară a unui profund 
simţământ sau a unei profunde idei interne" (Ms. 2257, f. 61 
v.), mitul invită la un efort de decodificare a înţelesurilor de 
adâncime. Fiind un simbol, „o hieroglifă", el trebuie ,,citit" şi 
,,înţeles". Este gestul pe care îl face poetul însuşi înainte de a 
întreprinde valorificarea acestuia în propria creaţie. Iar procesul 
poate fi urmărit pe traiectoria tuturor celor patru mituri. Aşa 
cum se ştie, Eminescu a fost obsedat de ideea zămislirii unei 
mitologii a genezei româneşti, şi-a transformat sentimentul 
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tanatic în expresie elegiacă de testament mioritic, a ilustrat 
mitul jertfei prin autozidirea în operă, a ispitit în universul său, 
patronat de nesaţul iubirii, vraja tulburătoare a Zburătorului.  

Reprezentarea celui din urmă mit poate fi recunoscută, 
mai ales, în patru creaţii: Călin file din poveste, drama istorică 
Bogdan Dragoş, Peste codri sta cetatea, Luceafărul". În 
fiecare dintre ele valorificarea mitului diferă ca întindere, 
obiective şi funcţionalitate poetică. Singura poezie înrădăcinată 
integral în solul mitului erotic este Peste codri sta cetatea, o 
colaterală a Luceafărului, scrisă în vers popular, dar de o 
rafinată distilare cultă. Construit pe două registre unul narativ 
şi altul liric poemul povesteşte neliniştile unei domniţe de 
împărat care, din spatele zăbrelelor, ,,Uitându-se norilor / Calea 
zburătorilor", trăieşte tulburările tainice ale nubilităţii în 
câmpul de iradiere al zburătorului. Identitatea, destinul şi 
menirea acestuia sunt destăinuite pe două căi. Mai întâi prin 
narator, cu ajutorul unei interogaţii: ,,Au mai ştiu povestitorii / 
Ce sunt oare zburătorii?". Răspunsul îi dezvăluie identitatea 
doar implicit şi sugerat. El nu vizează atât ce sunt zburătorii, ci 
de unde vin:  

,,Vin din rumenirea serii  
Şi di fundul sfânt al mării,  
Vin din ploaia cea cu soare  
Şi din dor de fată mare.  
Iară umbra norilor  
Calea zburătorilor",  

cum se prezintă fecioarelor care cred în el:  
,,De-ndrăgeşte vre o fată  
Ca luceafăr i s-arată,  
Dar din nouri se repede  
La pământ unde o vede  
Şi-n cărare îi răsare  
De la creştet la picioare  
[...]  
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Ori se face nor de ploaie  
Care cade în şiroaie  
Şi burează-aşa de lin  
Prin perdelele de in",  

care le e întruchiparea:  
,,Ochii negri-ntunecoşi  
I se uită mângâioşi,  
În păr negru stele poartă  
Dară alba faţă-i moartă  
[...]  
Şi-n fereastră ca-ntr-un prag  
Se arată nalt şi drag  
Cu păr lung de aur moale  
Şi cu ochii plini de jale,  
Trestia-l încununează,  
Hainele îi scânteiază,  
Haine lungi şi străvezii  
Pare-un mort cu ochii vii",  

de unde izvorăşte puterea lor seducătoare:  
,,A lui suflet e-o scânteie  
Din luciri de curcubeie,  
Din dragoste de femeie,  
A lui glas la miez de noapte  
E ca muzica de şoapte,  
Când se clatin rămurele  
Şi suspină păsărele".  
Cea de a doua cale de identificare se realizează chiar 

prin intermediul zburătorului care, invocând, se confesează în 
acelaşi timp. Invocaţia lui e rugă şi ispită întru vraja nocturnă:  

,,Deschide zăbrelele  
Şi priveşte stelele,  
Luna plină o priveşte  
Cum pe munţi călătoreşte  
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Şi deschide-mi un oblon  
Ca să trec fără de svon",  

dar în acelaşi timp o rugă şi ispită erotică voalată:  
,,O, deschide-mi un canat  
Ca printr-însul să străbat  
Să mă iei la tine-n pat  
Ca să dorm lâng-al tău sân  
Ca un biet copil străin;  
Adormit la pieptul gol  
Nu mă-ndur să te mai scol;  
Sânii albi, două comori  
Tare sunt dezmierdători.  
Fiind albe şi rătunde  
Inima mi se pătrunde,  
Cu guriţa mă adapă  
Şi de focul meu mă scapă  
Adormit pe braţul stâng  
Nu te teme c-am să plâng,  
Teamă n-ai când te-oi trezi,  
Că eu pier în zori de zi;  
Şi-am să suflu-aşa de cald  
În miroase să te scald,  
Să-mi vezi faţa de ninsoare  
Şi aripele uşoare".  
Invocaţia zburătorului mizează şi pe mila fecioarei, iar 

dezvăluirile şoptite despre primejdiile care-l pândesc, vizând 
sensibilitatea copilei, indică şi regimul ocult al desfăşurării:  

,,Toate umbrele mă cheamă,  
Tricolici mă prigonesc,  
Iar babele mă vrăjesc  
Cu flori roşie de mac  
Cu oscior de liliac  
Ca să nu mă dau de leac.  

[...]  
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O, primeşte-mă în braţe:  
Umbra nopţii mă înghiaţă,  
Un strigoi poate în pripă  
Să mă prinză de aripă  
Să m-ascunză în mormânt  
Ca să nu ştiu unde sunt,  
Ori de aripi să mă lege  
De un clopot fără lege  
Şi trăgându-l, sunător,  
De izbirea lui să mor".  
În această ramă invocativă, zburătorul îşi destăinuie 

câte ceva din identitate şi comportament, deşi aproape totul 
rămâne în evanescenţă:  

,,Nu auzi cum zbor prin ramuri,  
Tip în horn şi bat în geamuri?  
Nu sunt tânăr fără minte  
Prins de dulcile-ţi cuvinte,  
Nu curtean înfumurat  
Nici oştean împlătoşat  
Ci eu sunt  
Sburător  
Ca un Vânt  
De uşor,  
Mă anin de un ram  
Şi suspin  
Lângă geam,  
Ca-n sălaş  
Tremurând  
Să mă laşi  
Mai curând".  
De observat precizarea negativă, menită să indice 

consistenţa imponderabilă şi ne-umană a zburătorului. ,,Orb ca 
visul de copilă", el se defineşte prin analogii difuze, cu 
evidente deschideri metaforice: ,,Sunt ca vânt de primăvară, / 
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Ca amurgul cel de vară". Definitorie pentru esenţa 
supranaturală a personajului mitic şi pentru disponibilităţile 
fascinatorii este indicarea surselor lui de vitalitate:  

,,Căci viaţa mea o ţin  
Cu miros de flori de crin;  
Nu beau apă ci scântei  
Şi miros de flori de tei".  
Ceea ce se observă aici, ca şi în celelalte articulaţii ale 

poemului, este faptul că Eminescu, preluând elemente 
fundamentale din mitul folcloric, le distilează în esenţe de 
poezie originală, cu sensibile şi semnificative mutaţii faţă de 
modelul originar. Cele mai importante consecinţe derivă dintr-
o logodnă sui generis oficiată de poet. Zburătorul apare la el ca 
o sinteză a două înfăţişări mitice, corelative şi antinomice din 
folclorul românesc: Dragobetele, ,,întruchipare a unei făpturi 
dragi, mitico-erotice", care ,,inspira fetelor şi femeilor 
încredere şi dragoste curată"1, şi Zburătorul, ,,daimon arhaic de 
factură malefică"2. În interiorul acestui proces metamorfotic, 
dominante devin atributele dragobetelui, caracterul malefic 
estompându-se până la dispariţie. Ceea ce este luat din mitul 
popular al zburătorului vizează factorul genetic, întruchiparea, 
deschiderile pentru pătrunderea în casă şi tratamentul magic al 
îmbolnăvirii. Conform credinţei folclorice, zburătorul ,,se 
întrupează din visul celui de pătimeşte de focul dragostei"3, 
poate lua mai multe înfăţişări, între care şi pe aceea de ,,pară 
sau sul de foc"4, coboară noaptea pe coşuri, mai ales, dar şi pe 
ferestre şi uşi deschise. El este aducător de boală. ,,Boala 
dobândită de la Sburător se numeşte lipitură. Ea se vindecă 
descântând marţea sau vinerea, punând două feluri de buruieni 
într-un vas cu apă neîncepută"5.  

La Eminescu, toate aceste date de mitologie populară 
sunt topite într-o viziune proprie, care adânceşte şi rafinează 
metaforic înţelesurile. Geneza este mai complexă şi mai 
încărcată de sens. Zburătorii ,,Vin din rumenirea serii / Şi din 
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fundul sfânt al mării,/ Vin din ploaia cea cu soare / Şi din dor 
de fată mare". Este aici o intersectare de spaţiu şi timp, de cer 
şi de ape, de sacru şi de profan. Întruchiparea este dinamică şi 
fastuoasă, în configurări antinomice şi policrome, în gesturi 
ezoterice. Poetul înzestrează făptura mitică şi cu suflet, printr-
un fel de contaminare umană, situată sub semnul simbolic al 
focului şi al apei (,,A lui suflet e-o scântee / Din luciri de 
curcubee, / Din dragoste de femeie"). Iar glasul nu se 
articulează în vorbire, el ,,E muzică de şoapte / Când se clatin 
rămurele / Şi suspină păsărele".  

Interesantă este perspectiva poetului asupra intervenţiei 
magice împotriva zburătorului. Printr-o paradoxală răsturnare, 
babele care-l ,,vrăjesc / Cu flori roşie de mac / Cu oscior de 
liliac" sunt asimilate forţelor malefice prigonitoare de zburători 
(tricolicii şi strigoii). Este unul din cele mai distincte semne că 
Eminescu a transferat zburătorului atributele şi funcţiile 
dragobetelui. De altfel, poemul se şi încheie într-o astfel de 
lumină. La invocaţia zburătorului:  

,,Ea-şi netează a ei tâmple  
Şi de lacrimi i se împle  
Ochii dulci de mângâiere.  
Ea suspină fără vrere  
Neştiind încă ce-i cere  
Inima cu-a ei durere,  
Iar gândirea ei cea dulce  
N-o mai lasă să se culce",  

fecioara este cuprinsă de chemarea iubirii pământene; o 
chemare pornită mai întâi din interior:  

,,Iară inima îi zice:  
Ce stai, draga mea, aice,  
Scoală-te, supune-te  
Valului de sunete,  
Ce te trage, plin de jale  
Colo-n rariştea din vale"  
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dar care se interferează apoi cu vocea ursitului:  
,,Mărgărită, Mărgărită,  
Cu coroana aurită  
Glasul cornului străbate  
Negra ta singurătate,  
Valului de sunete  
Draga mea, supune-te,  
Lasă zidurile tale,  
Vino-n vale, vino-n vale!"  
În celelalte trei texte, mitul în discuţie este doar un 

element transfigurat de structură sau un teren de referinţă în 
cadrul unor construcţii complexe cu alte deschideri. Astfel, în 
Luceafărul subordonate unor perspective mult mai 
cuprinzătoare şi mai încărcate de înţelesuri se pot descoperi 
urme ale mitului într-o progresivă sublimare şi integrare a lui în 
structura creaţiei. Produsul distilării şi al construcţiei poetice 
nu-şi mai dezvăluie însă decât la analiza ,,de laborator" 
descendenţa din mitul zburătorului. Mai vizibile sunt urmele 
acestea în Fata-n grădina de aur. Acolo unul din personajele 
cheie este Smăul, nume care în gândirea folclorică este sinonim 
cu Zburătorul. Identitatea şi comportamentul lui ne amintesc 
îndeaproape configurarea tipologică din poemul discutat 
anterior, Peste codri stă cetatea:  

,,Un smău o vede, când a pus să steie  
N-a ei fereastră n-asfinţit de sări;  
Sburând la cer, din ochi-i o scânteie  
Cuprinse-a ei mândreţe, fermecări;  
Şi-n trecătoarea Tânără femeie  
Se-namoră copilul sfintei mări  
Născut din soare, din văzduh, din neauă  
De-amorul ei se prefăcu în steauă.  
[...]  
A doua zi el se făcu o ploaie,  
În tact căzândă, aromată lin,  
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Şi din fereşti perdelele le-doaie  
burând prin ţesăturile de in,  
Pătrunde iarăşi în a ei odaie,  
Preface-n tânăr sufletu-i divin:  
El stă frumos sub bolţile ferestii  
Purtând în păr cununa lui de trestii".  
În Luceafărul semnele mitului se recunosc în 

întruchipările lui Hyperion aproape identice în esenţă cu cele 
analizate anterior şi în păstrarea înţelesului generos privind 
rostul, funcţia sau ursirea personajului supranatural. Referindu-
se la acest ultim aspect, vom remarca faptul că în ambele 
poeme entitatea supranaturală înscriindu-se pe coordonatele 
unui tragism sui generis, prin semnificare simbolică nu 
cunoaşte împlinirea propriilor dorinţe, în schimb declanşează şi 
amplifică iubirea pământeană, catalizându-i latenţele benefice. 
Este o perspectivă plină de înţelesuri şi profund definitorie 
pentru spiritul eminescian. Modificarea esenţei malefice a 
zburătorului din credinţele populare şi transformarea lui, în 
toate întruchipările, într-o forţă sau un simbol al dăruirii prin 
iubire indică locul privilegiat al ideilor de bine şi frumos între 
aspiraţiile celui prigonit mereu de atotputernicia răului şi de 
agresivitatea urâtului.  

Celelalte două creaţii valorifică altfel mitul. Acolo 
zburătorul este doar un factor de scenografie poetică ori 
dramatică, menit să pună în relief o componentă a mentalităţii 
folclorice. Realitatea desemnată cu numele de Zburător nu este 
deloc aşa ceva.  

În Bogdan Dragoş, de pildă, dramă istorică de factură 
shakespeariană, unul din tablouri se realizează în registru 
comic, pe seama identificării eronate drept zburător a lui 
Bogdan de către Anna, fecioara căreia mama, înainte de lăsarea 
serii, îi atrăsese atenţia: ,, Fată, închide uşi, fereşti/ Ades vin 
zburătorii cei falnici din poveşti/ Şi pot să te răpească, te duc 
departe-n lume". Confuzia devine sursă de umor şi tensiune 
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dramatică, precum şi prilej de configurare a celor două 
personaje.  

Bogdan, care-şi preludează intrarea în scenă prin 
acorduri tulburătoare de corn şi prin invocarea patetică a 
fecioarei (aici se află versurile care vor deveni poezia ,,Peste 
vârfuri") este receptat de Anna drept zburător.  

GLASUL: Tu floare dintre codri şi stea pe aceste văi!  
[ANNA]: E zburător! desigur... (Ea se retrage de la 

fereastră. Deodată s-arată Bogdan în fereastră ea ţipă-ncet şi 
fuge după horn) Ah!  

BOGDAN: O! nu fugi... Stai! stai!  
ANNA: Să ţip, să se trezească toţi cei de prin prejur. 

(Ea s-a ascuns cu spatele spre părete şi şi-a ascuns faţa de sobă, 
ţiindu-şi mâna la ochi) Dar de-oi ţipa... el piere. (Se uită la el 
furiş) Păcat! şi nu mă-ndur.  

La un moment dat, printr-o contaminare de motiv, 
tânărul îndrăgostit este luat drept strigoi (,,sărmanul! cine ştie 
de cînd e mort"). Pe baza acestui qui pro quo, Eminescu 
pregăteşte dialogul destăinuirilor de iubire, situate sub semnul 
ingenuităţii, al imaculării şi al jovialului. Confuzia joacă în 
acelaşi timp şi rolul de paravan şi rolul de deschidere. Fiecare, 
pentru o clipă, crede despre celălalt altceva decât e în realitate:  

ANNA: Bogdane, cum se poate de tu nu ai maramă/ Pe 
ochi... Rogu-te spune-mi... tu ai murit de mult?...  

BOGDAN: Ciudat! Doamne, visează?... Ce vis!... S-
ascult,  
s-ascult... (Lămurit, la ureche) Dar n-am murit...  

ANNA: (zâmbind) Aşa e! De-a pururi tăgăduiţi.../ Ei 
bine te-ntreb altfel... De mult ai adormit?  

BOGDAN: Doarme, desigur, doarme... Dar spune-mi 
Ană dragă.../ Visezi frumos acuma?  

ANNA: Visez, da! (oftează adânc) noaptea-ntreagă./ 
Dă-mi mîna! îţi e sete... ca să trăieşti o noapte/ Îţi trebuie mult 
sânge să bei...  
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[BOGDAN]: Ce taină-n astă şoapte.../A adormit de 
spaimă... mă crede zburător/ Sau vreun strigoi... O, Doamne!  

[ANNA]: Tu n-o să mă omori/ Cu totul...? Mă laşi încă 
să mai trăiesc o zi...  

   
După cum se observă, aici nu avem o reprezentare a 

mitului, ci doar o referire la el, din raţiuni dramaturgice vizând 
conturarea unor tipologii.  

   
*  

   
Aproximativ acelaşi proces îl putem constata şi în Călin 

file din poveste, deşi acolo există o miză a tensiunii lirice 
obţinută prin manevrarea ambiguă a elementelor de mit. În fapt 
poemul nu ne oferă povestea unui zburător. Repetata afirmaţie 
că acesta reprezintă o creaţie pe tema mitului amintit rămâne 
fără acoperire. Călin nu este un astfel de personaj mitic, ci 
proiecţia de basm a unui tânăr care iubeşte o fată. Fecioara, 
crescută în mentalitate folclorică, asemenea Annei din drama 
amintită, receptează aventura nocturnă în registru mitic, 
numindu-l pe flăcău zburător într-un gest valorizator sau de 
alint afectiv. Valorificarea folclorului se produce aici în alte 
coordonate. În jocul dintre epic şi liric al poemului, recursul la 
mitul zburătorului devine unul dintre factorii principali ai 
tensiunii lirice. Printr-un act de ambiguizare deliberată, 
Eminescu arhitecturează poemul în jurul a trei nuclee 
tipologice: naratorul, fecioara şi Călin. Din perspectiva doar a 
unuia dintre ele fecioara Călin apare drept zburător. Şi aceasta 
doar până la un anumit punct. În primă instanţă, tânărul care 
pătrunde în sanctuarul fecioriei, rumând ,,Pânza cea acoperită 
de un colb de pietre scumpe", este receptat ca Zburător (de 
fapt, un zburător cu însuşiri de dragobete), prin actualizarea 
visului în starea de trezie. O actualizare din care lipseşte însă 
personajul evocat. ,,Vis frumos avut-am noaptea. A venit un 
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zburător/ Şi strângându-l tare-n braţe, era mai ca să-l omor...". 
Aducerea aminte este contrapunctată însă invocativ: ,,Cum nu 
vine zburătorul ca la pieptul lui să caz?" şi mai ales ,,Zburător 
cu plete negre vin la noapte de mă fură".  

La a doua identificare, tânărul este asimilat zburătorului 
în starea de veghe imediat post-onirică dar şi în prezenţa celui 
pe care îl crede arătare supranaturală. Evocarea se transformă 
aproape integral în invocaţie iar monologul devine dialog. 
Vădindu-şi autentica formaţie folclorică, fecioara suprapune 
peste chipul din realitatea imediată matricea tipologică a 
personalului mitic:  

,,O, rămâi, rămâi la mine, tu cu viers duios de foc  
Zburător cu plete negre, umbră fără de noroc  
Şi nu crede că în lume, singurel şi rătăcit,  
Nu-i găsi un suflet tânăr ce de tine-i îndrăgit.  
O, tu umbră pieritoare, cu adâncii, triştii ochi,  
Dulci-s ochii umbrei tale nu le fie de diochi!"  
Deşi n-o spune explicit, naratorul sugerează că auto-

mistificarea dintru început a fost depăşită de eroină. Dar mai 
ales, naratorul oferă date care indică fără ambiguitate 
identitatea umană a celui confundat, la un moment dat, cu un 
zburător. Chiar la începutul poemului apare o astfel de 
precizare. Se ştie că zburătorul vine în zbor, intrând în interior 
prin horn, pe fereastră sau pe uşă (când sunt deschise). Or, 
personajul poemului accede la fecioară într-un mod deloc 
supranatural: ,,Acăţat de pietre sure un voinic cu greu le suie; 
/Aşezând genunchi şi mână când pe-un colţ, când pe alt colţ".  

Gestul scoaterii inelului de pe degetul cel mic ca şi 
precizarea că tânărul poartă un nume, sunt fapte ce nu se 
circumscriu datelor mitice. Acelaşi povestitor, pe un ton de 
reproş şi discretă ironie, adresându-se celui reîntors, indică un 
interval temporal al absenţei, obişnuit la oameni şi nu la 
zburători (o probabilă plecare în cătănie de care ni se sugerează 
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că era avizată şi fata de împărat, de vreme ce voia să trimită 
,,cătră dânsul o solie").  

Argumentul suprem însă îl reprezintă faptul că 
niciodată zburătorul nu devine tată şi nu cunoaşte nuntirea. El 
este doar un catalizator afectiv şi spiritual al erosului, 
rămânând mereu evanescent. Or, în ,,Călin file din poveste", 
zburătorul cu plete negre, pe nume Călin, este mire, tată şi soţ, 
iar nunta se constituie în moment plenitudinar al unei iubiri 
supuse marilor încercări şi răsplătită în final pe măsura eroilor 
ei. Ca şi în drama istorică, resursele mitului sunt puse în 
valoare ca mijloace de construire a unor personaje, ca factori de 
potenţare a tensiunii lirice ori de insinuare a perspectivei 
comice.  

Aşa cum se întâmplă în mai toată creaţia lui Eminescu, 
iradiată de folclor, şi în privinţa valorificării acestui mit, 
exemplaritatea derivă din arta cu care sunt distilate în esenţă de 
poezie originală resursele gândirii mitice, în ceea ce au ele 
profund definitoriu, ca duh şi înţeles.  

 
 
 
1 R. Vulcănescu, Mitologie romană, Buc? Ed. Academiei Române, 
1985, p.337  
2 Idem, p. 338.  
3 T. Pamfilie, Mitologie românească, I, Duşmanii şi prietenii omului, 
Bucureşti, Academia Română, 1916, p. 245.  
4 Idem, p. 244.  
5 Idem, p. 246.  
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TÂLCURILE UNEI EDIŢII 
  
  
 
Există în culturile omeneşti evenimente care iradiază 

istoria definitiv, instituindu-se nu doar în punct de referinţă pe 
axa timpului ci şi în eterna sursă de energie spirituală. Acesta 
este şi cazul ediţiei princeps a poeziilor lui M. Eminescu. 
Decembrie 1883 devine o răscruce nefacultativă pentru toate 
drumurile literare ale trecutului şi ale viitorului, aşa cum se 
transformă într-un fel de lac albastru de agheazmă, care închină 
nemuririi pe toţi acei ce se împărtăşesc din tăriile lui.  

Multe vor fi fiind înţelesurile acestei ediţii şi 
nenumăraţi cei ispitiţi să le pătrundă. Între acestea, trei tâlcuri 
fundamentale par să domine conştiinţa posterităţii. Cel dintâi 
este axiologic şi constructiv. Volumul apărut la sfârşit de 
biografie tragică şi de veac frământat a înlesnit 
contemporanilor şi propune mereu posterităţii revelaţia unui 
monument fără pereche, tăinuit în dezmenbrarea lui originară. 
El dezvăluia şi încă dezvăluie imaginea unui creator ale cărui 
făptuiri poetice pulverizau toate orizonturile de până atunci. 
Sub puterea lui magică abia prin volum evidentă în toată 
plenitudinea ,,limba română cum scria Titu Maiorescu pare a 
primi o nouă viaţă". Dar nu numai limba română. Simţirea şi 
gândul, lumea din lăuntru şi cea din afara fiinţei capătă alte 
dimensiuni şi deschideri nebănuite spre abisuri ori înălţimi. 
Iubirea, înflorind pe aceeaşi tulpină bucuria şi suferinţa, 
voluptatea şi durerea, natura spaţiu sacru al dragostei, realitate 
simbolică şi catalizator al amintirii , destinul social şi cosmic al 
geniului, antinomizat între demiurgia spiritului şi nimicnicia 
statutului existenţial, suferinţa caducităţii şi a deşertăciunii, 
izvorâtă din conştiinţa tragismului care patronează condiţia 
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umană, fascinaţia somnului şi a visului, deschizând 
compensativ calea spre tărâmul Idealului, spre lumea 
Frumosului şi a Binelui, a imaculării şi atotputerniciei, 
neliniştea cunoaşterii, cu purcesul în setea de certitudine şi în 
nevoia de temeinicie, propensiunea negaţiei, iscată de 
spectacolul imperfecţiunii şi aspiraţia spre desăvârşire, toate 
acestea (şi nu doar ele), puse sub blazonul unei inconfundabile 
suveranităţi, dezvăluie ceva din cuprinderea tâlcului axiologic 
şi constructiv amintit mai înainte.  

Cel de-al doilea înţeles major al volumului îl putem 
descoperi în raportul dintre poeziile ce au văzut lumina 
tiparului şi luminile de taină ale manuscriselor în care ,,De 
plânge Demiurgos, doar el aude plânsu-şi". Cantitativ, în filele 
de manuscris au rămas de peste trei ori mai multe poezii decât 
cele care au fost publicate. Şi aceasta nu atât pentru că poetul 
,,a fost totdeauna prea impersonal şi prea nepăsător cu soarta 
lucărilor sale" (T. Maiorescu), ci mai ales fiindcă ceea ce 
încredinţa tiparului purta girul unui adevărat sacerdoţiu. 
Mărturisirea dintr-o scrisoare către Iacob Negruzzi, ,,eu din 
parte-mi am cîntărit orice cuvînt", are valoarea unui credou 
validat mereu de actul scrisului. Iată, de pildă, între 1870 şi 
1874 Eminescu publica 9 poezii dar păstrează în laboratoarele 
desăvârşirii peste 70, aşa cum în doi ani, 1875 şi 1876 sunt 
tipărite 7 creaţii, dar rămân ăn manuscrise aproape 50. Şi dacă 
ne gândim că între cele pe care artistul le socotea în stadiu 
metamorfic se aflau poeme precum Andrei Mureşanu (păstrat 
în trei variante), Odin şi Poetul, Demonism, Memento mori, 
Icoană şi privaz, Codru şi salon, Răsai asupra mea, O -
nţelepciune, ai aripi de ceară!, Ce suflet trist, Dintre sute de 
catarge, Gemenii, Apari şi dai lumină, fără a mai aminti aici 
poeziile introduse de T. Maiorescu, pentru prima dată în ediţia 
din 1883 înţelegem cât de severă îi era conştiinţa artistică.  

Din perspectiva raportului menţionat, însă, tâlcul ediţiei 
princeps se adânceşte şi se amplifică, atunci când universul 
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creaţiei şi personalitatea lui Eminescu sunt supuse exegezei 
prin asumarea dialectică a întregului. Fără a putea, în acest 
spaţiu restrâns să dezvoltăm ideea, remarcăm doar că volumul 
ni se dezvăluie, nu ca un fapt de ruptură, ci ca unul de 
metamorfoză. El înmănunchează esenţele distilate ale unei 
recolte de gând şi simţire, aflată într-un perpetuu şi neîncetat 
proces de fermentare întru frumuseţe.  

Cel de-al treilea orizont de înţelesuri se desprinde din 
împrejurarea că alcătuitorul ei a fost nu poetul, ci Titu 
Maiorescu. Gestul marelui critic rămâne exemplar, situându-se 
printre realizările sale de prim rang. Este nepreţuit atât sub 
raportul intenţiei umane, cât şi sub raportul motivaţiei 
culturale. Meritul său nu se reduce însă doar la strângerea în 
volum a poeziilor. Alcătuitorul ediţiei săvârşeşte şi două 
operaţii foarte însemnate: îmbogăţeşte sumarul cu poezii 
manuscrise şi organizează materialul poetic într-un anume fel.  

Primul act este de o importanţă excepţională şi el 
validează încă o dată gustul sigur şi rafinat al celui care a 
probat mai totdeauna intuiţie a valorilor şi sensibilitate în faţa 
frumosului. Să ne gândim ce-ar fi reprezentat ediţia fără Ce te 
legeni, Odă, La mijloc de codru des, Iubind în taină, Trecut-au 
anii, S-a stins viaţa falnicei Veneţii, Se bate miezul nopţii, Cu 
mine zilele-ţi adaugi, Din valurile vremei, Glossa. De-or trece 
anii, Te duci, Peste vârfuri, Somnoroase păsărele, Mai am un 
singur dor (cu cele trei variante), Criticilor mei? Valoarea 
acestei iniţiative remarcabile şi realizarea ei capătă într-adevăr 
însemnătatea unui model. Din păcate, nu aceeaşi apreciere se 
poate face în legătură cu cealaltă operaţie, chiar dacă şi ea 
confirmă identitatea personalităţii maioresciene (e adevărat pe 
alte coordonate). În acest sens, este de reţinut formularea 
nuanţată cu delicată şi subînţeleasă deschidere critică, pe care 
inegalabilul editor Perpessicius o propunea în 1939: ,, Clasică 
prin consacrarea unei jumătăţi de veac, orânduirea poeziilor în 
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ediţia Maiorescu este o operă cu totul personală a criticului şi 
ea se cuvine înregistrată ca atare".  

Într-adevăr, orânduirea este atât de personală încât dacă 
încercăm să descoperim raţiunile arhitectonice ale cărţii, 
rămânem descumpăniţi. Cu excepţia ramei sale, a privazului, 
cum ar fi spus poetul (Singurătate şi Criticilor mei, deschizând, 
respectiv, închizând volumul, propun o perspectivă simbolică) 
organizarea textelor pare a nu avea în vedere nici un criteriu, 
deşi măcar cel cronologic ar fi trebuit respectat fie şi pentru că, 
publicând împreună unele din poeziile sale, Eminescu a investit 
în această grupare o anumită semnificaţie. Că este aşa ne-o 
dovedeşte una din cele trei ,,rugăminţi cât se poate de 
stăruitoare" pe care el le adresa în 1879 lui Iacob Negruzzi, în 
legătură cu publicarea a patru poeme: ,,Să se tipărească 
tuspatru deodată".  

Amintind în acest context, şi operaţia chirurgicală 
asupra Luceafărului, va trebui să admitem că, sub raportul 
discutat, Maiorescu nu doar că n-a aflat soluţia optimă, dar nu 
s-a străduit nici măcar să respecte voinţa poetului, exprimată de 
acesta ferm şi fără echivoc.  

Desigur, valoarea inestimabilă a actului maiorescian 
lasă în plan secund asemenea umbre, cu toate că nici ele nu 
rămân fără de înţelesuri pilduitoare. Pe de altă parte, deşi 
orizonturile celor trei tâlcuri dau adevărata dimensiune a 
evenimentului editorial din 1883, tâlcul fundamental şi 
subsumant al ediţiei princeps rămâne, până la urmă, ca o 
hieroglifă, poetul însuşi.  
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EMINESCU PROFETIZEAZĂ RĂSCOALELE  
  
 
Din totdeauna marii creatori pătrunzând prin cunoaştere 

şi intuiţie adâncimile existenţei, de obicei impenetrabile 
spiritelor comune ispitesc dincolo de bezne evanescenţele 
viitorului şi, de cele mai multe ori istoria le confirmă 
previziunile.  

Aceasta se întâmplă şi cu Eminescu. El îşi prevesteşte 
propriul destin, anticipă viitoare cuceriri ale inteligenţei umane, 
prevede mişcări ale istoriei şi profetizează evenimente. Aici se 
şi află probabil una din explicaţiile statutului său de 
contemporan în eternitate. În acelaşi timp, opera publicistică 
dimensiune complementară în toate sensurile geniului poetic 
este produsul incidenţei dintre anumite circumstanţe social-
istorice şi o profundă conştiinţă misionară de factură titaniană. 
Una din cele mai triste şi mai sacre datorii a constituit-o pentru 
Eminescu apărarea ,,claelor pozitive" şi în primul rând a 
ţărănimii, acea colectivitate umană în care el vedea adevăratul 
popor românesc.  

La 18 februarie 1882, într-un răspuns polemic, 
Eminescu formulează această definitorie profesiune de credinţă 
şi una din cele mai sintetice imagini a condiţiei tragice a 
ţăranului român. Declarând că problema ţărănească ,,e poate 
singura cestiune în care am scris cu toată patima de care e 
capabilă inima noastră, cu toată durerea şi cu toată mila pe care 
ne-o inspiră tocmai ţăranul, acest unic şi adevărat popor 
omânesc", poetul îi imortaliza identitatea în asemenea rânduri: 
,,El, căruia nu-i dăm nimic în schimb, păstrează prin limbă şi 
datini unitatea noastră naţională el este păstrătorul caracterului 
nostru în lumea aceasta franţuzită şi nemţită, el e singurul care 
de zece veacuri n-a desperat de soarta noastră în Orient. Aşa 
chilos şi greoi cum este, e o putere de rezistenţă în el pe care 
nimeni n-o poate sfărâma, nimeni îndupleca".  
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Cunoscându-i atât de intim inima de altfel, el însuşi era 
şi se considera ,,neam deţăran" şi fiind perfect informat asupra 
realităţii sociale a timpului său, Eminescu a întrevăzut capătul 
răbdării ţărăneşti şi a nădăjduit emanciparea lui de sărăcie, de 
umilinţă, de oprimare. Totuşi, uneori negurile deznădejdii şi al 
dezgustului par a-l fi învăluit cu totul: ,,Silă ne e uneori de a 
mai lua pana în mână spre a apăra interesele românimii (...) 
Clasa cea mai numeroasă şi autohtonă acestui pământ, ţăranul, 
geme sub exploatarea unei administraţiuni neomenoase, sub 
birurile şi uzura cu care susţine o generaţie intelectuală stearpă 
şi moraliceşte deăzută".  

După ce ţintuise la stâlpul infamiei iresponsabilitatea 
criminală a stăpânirii faţă de truditorii pământului, deveniţi 
dorobanţi în războiul de la 1877 (,,Nu sînt în toate limbile 
omeneşti la un loc epitete îndestul de tari pentru a înfiera 
uşurinţa şi nelegiuirea cu care stîrpiturile ce stăpânesc această 
ţară tratează cea din urmă, unica clasă pozitivă a României, pe 
acel ţăran care muncind dă o valoare pământului, plătind dări, 
hrăneşte pe aceşti mizerabili, vărsîndu-şi sîngele onorează 
această ţară"), Eminescu denunţă progresiva înrăutăţire a vieţii 
ţărăneşti, sub apăsarea nemiloasă a instituţiilor burgheze de 
împrumut, mânuite în cea mai mare măsură de ,,tot ceea ce este 
mai ignorant, mai putregăit şi mai corupt". În primăvara anului 
1882, până şi oficiosul partidului recunoştea starea 
dezastruoasă în care ajunsese ţăranul. O recunoştea 
mărturisindu-şi, în acelaşi timp, greşelile. Eminescu aminteşte 
însă cu acest prilej, un adevăr necruţător şi de eternă 
actualitate: ,,Greşalele în politică sînt (...) crime; căci în urma 
lor sufăr milioane de oameni nevinovaţi, se-mpiedică 
dezvoltarea unei ţări întregi şi se-ntunecă pentru zecimi de ani 
înainte viitorul ei".  

Constatând că niciodată prestigiul justiţiei n-a fost mai 
compromis, niciodată administraţiunea n-a fost mai slabă şi 
mai coruptă, instrucţiunea publică mai părăsită, prevaricaţiunile 
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mai dese, jafurile, tîlhăriile şi omorurile mai numeroase, 
ţăranul mai sărăcit şi mai mizerabil, nivelul moralităţii publice, 
în fine, ai scăzut", gazetarul angajat în dezbaterile publice pe 
marginea noii legi a tocmelilor agricole, făcea apel la 
înţelepciune şi răspundere pentru ,,a preveni pericolele 
iminente care ameninţă starea socială, economică şi politică a 
acestei ţări, încredinţată unei exploatări din ce în ce mai lipste 
de pudoare".  

El avertizase, de altfel, încă din toamna anului anterior, 
asupra consecinţelor rezultate întotdeauna din imposibilitatea 
înlăturării răului pe cale legală ,,Dacă pentru omul ce voieşte 
îndreptarea stărilor de lucruri din patria sa pe cale legală, 
liniştită, nu mai mai rămîne mijloc de-a o mai face, nu va pune 
oare binele, fie chiar rău înţeles, al ţării, mai presus de legi, de 
institu7ii, de tot?" Şi evenimentele îi vor confirma. La 
începutul lunii mai 1882, câteva mii de ţărani care voiau să 
ajungă în faţa Camerei pentru a-şi susţine direct petiţiile de 
împărţire a moşiilor statului, sunt opriţi la barierele 
Bucureştilor de către jandarmerie. Ziarul guvernamental 
,Românul" ,,denunţă naţiunii" evenimentele, socotindu-le 
manifestări neromâneşti. Reacţia lui Eminescu, de un sarcasm 
înveninat (,,Oare nici ţăranul nu mai naţiune?"; ,,Ba e foarte 
românesc ce fac ţăranii"), se transformă spre final într-o abia 
voalată ameninţare: ,,Ei mări, tagmă patriotică, nu cunoaşteţi 
pe român, nu l-aţi cunoscut nicicînd şi, prieteneşte vorbind, să 
vă ferească sfîntul ca să-l cunoaşteţi vreodată. Rar şi-arată 
arama, dar când şi-o arată atunci s-a sfârşit cu d-alde voi. 
Românului dacă-i dai un pumn, îţi zice: «Rugu-te mai dă-mi 
unul, să fie doi, s-avem pentru ce ne socoti», dar după aceea las 
pe el. Din paradă în paradă din circulară în circulară, din 
Carada-n Carada, teamă ni-i că veţi trezi lupu din el şi că-şi va 
întoarce cojocul pe dos şi-atunci ţine-te pînză s nu te rupi!"  

Analizele, avertismentele şi condamnările lui Eminescu 
sunt minimalizate şi respinse, demagogia aruncând peste tot 
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voalul minciunii, iar despotismul puterii încercând să 
paralizeze reacţiile. La 23 mai 1882 gazetarul scria: 
,,Nemulţumirile sînt generale, indignaţia oamenilor este ajunsă 
la culme şi toate caută să ibucnească".  

Convins că ,,nici un neam nu e condamnat de a suporta 
în veci un regim vitreg, corupt şi mincinos, chiar dacă acel 
regim se exercitează de către fiii lui proprii", Eminescu 
grădinăreşte floarea speranţei, anticipând viitorul sub semnul 
răzvrătirii: ,,Dar să nu disperăm. Planta creşte la noi. Ar trebui 
numai nişte mîni vîrtoase, mocăneşti care să ştie s-o 
întrebuinţeze. Apară ele în Moldova, apară peste Olt, ca-n 
vremea lui Tudor, naţia le-ar primi aşezîndu-le flori şi covore 
pe drumuri".  

El a profetizat nu numai izbucnirea răscoalelor, ci şi 
cruzimea cu care vor fi înăbuşite. ,,Să se răscoale ţăranii cîndva 
în România pentru a scutura jugul ciocoilor îi spunea poetul lui 
Zamfir Arbore şi atunci vei vedea, dacă vom trăi pe acele 
vremuri, cît de sanguinari şi nemiloşi vor fi aceşti democraţi 
faţă de poporu răsculat".  

Răscoalele din 1888 şi apoi cele din 1907 au confirmat 
previziunile celui care, cu două luni înaintea prăbuşirii în 
întuneric, lăsa ca pe un emblematic testament această invocaţie 
înveşmântată în odăjdii cernite: ,,părinţi ai patriei, aveţi 
îndurare de patria voastră! Nu lăsaţi demagogia compusă din 
venetici şi din cavaleri de industrie să strivească cea din urmă 
rămăşiţă de libertate şi de neatîrnare a acstui popor..."  
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RECONSTITUIND O ANCHETA CARE N-A MAI AVUT 
LOC: ,,EMINESCU, MUSTRAREA NOASTRĂ DE 

CONŞTIINŢĂ1  
   
 
 
1. Când un popor are şansa de a-şi eterniza fiinţa prin 

supreme valori ale spiritului, trebuie să se ştie că acestea sunt 
virtualităţi care se transformă în realitate numai prin truda 
fertilizatoare a urmaşilor.  

Ceea ce îndeobşte este numit prin sintagma 
valorificarea moştenirii literare (de fapt, a oricărei moşteniri), 
devine adesea doar un act de triere. Ceea ce înseamnă că un 
proces întreg este substituit printr-un moment al acestuia. 
Valorificarea presupune, după opinia noastră, trei gesturi 
fundamentale: asumarea, cunoaşterea şi trasformarea valorilor 
moştenirii în forţă vitală a fiecărui timp prezent. Ceea ce ni se 
pare foarte important e faptul că cel de-al treilea moment, cu 
sensul lui de finalitate, nu se realizează în chip autentic dacă 
primele două sunt săvârşite fragmentar. Cum poate o generaţie 
să-şi fructifice zestrea de spirit dacă ea este asumată şi 
cunoscută doar parţial? 1  

În numărul nostru trecut (vezi Adevărul de duminică nr. 
20 din 17 iunie 1990), dl. Al. Melian dezvăluia încercare făcută 
în 1981 de a organiza o dezbatere cu tema ,,Eminescu 
mustrarea noastră de conşiinţă", încercarea infructuoasă din 
pricina dezinteresului manifestat de revista ce urma să 
găzduiască această dezbatere pe marginea valorificării 
moştenirii eminesciene. Solicitat să răspundă unui chestionar 
pe această temă, Constantin Noica arăta: ,,Mă grăbesc să vă 
răspund şi recopiez un articol care se află de un an în redacţia 
,,Lueafărului" (la prietenul meu mai tânăr Gh. Suciu). Se pare 
că nu s-a putut publica. Dacă nu se poate nici acum, mă văd 
silit să nu dau sprijin iniţiativeid-voastră". Nu s-a putut, iar 
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dezbaterea a rămas un proiect eşuat. La respectivul chestionar, 
singurul răspuns nepublicat a rămas al d-lui Al. Melian, pe care 
îl publicăm în pagina de faţă. Acum se poate. De aceea invităm 
pe eminescologi, critici şi istorici literari, scriitori, pe toţi cei 
care au ceva de spus cu privire la valorificarea moştenirii 
eminesciene, să participe la această dezbatere de un vădit 
interes pentru cultura noastră naţională. Le aşteptăm 
răspunsurile pe adresa ,,Adevărului d duminică". Iată 
întrebările de atunci la care-i rugăm să răspundă:  

1. Cum apreciaţi procesul de valorificare a moştenirii 
literare cu privire la Eminescu?  

2. Ce importanţă credeţi că are cunoaşterea integrală şi 
generală a operei lui Eminescu?  

3. Care credeţi că este şi care ar trebui să fie rolul 
învăţământului în cunoaşterea şi asumarea moştenirii 
eminesciene?  

4. Dar al mass-mediei?  
5. Credeţi că revista ,,uceafărul" ar trebui să-şi asume 

atribuţii (îndatoriri speciale) în valorificarea moştenirii 
Eminescu?  
În coordonatele acestei optici se impune şi răspunsul la 
întrebare. Începând din 1902, când T. Maiorescu a predat 
Academiei Române manuscrisele, în cea mai mare măsură 
asumarea (s-o numim administrativă) moştenirii eminesciene s-
a realizat.  

Cunoaşterea ei integrală de către cei cărora le-a fost 
hărăzită (şi a fost hărăzită nu doar unui grup de privilegiaţi, ci 
neamului românesc şi, în general, tuturor oamenilor) nu s-a 
împlinit încă. Monumentala ediţie Perpessicius, ediţia 
cronologică a poeziei datorată lui D. Murăraşu, ediţia de teatru, 
realizată de Aurelia Rusu, volumaşul de cugetări întocmit de 
M. Bucur, volumul Fragmentarium, datorat lui M.Vatamaniuc, 
precum şi contribuţiile importante ale unor publicaţii ca 
Manuscriptum sau Caietele Eminescu au oferit generaţiei 
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noastre spre cunoaştere o bună parte a operei scriitorului. Şi 
totuşi, avem destule motive să nu putem evita mustrarea de 
conştiinţă. La aproape o sută de ani de la pătrunderea în 
nefiinţă a ,,feciorului de împărat f;ră stea", urmaşii lui n-au 
reuşit să cunoască întreaga moştenire ce le-a fost lăsată. 
Suntem noi oare atât de bogaţi încât să ne permitem a fi 
risipitori şi ne-harnici?  

Două ni se par făptuirile de primă urgenţă care se 
impun a fi realizate întru cinstirea generaţiei pe care o 
reprezentăm: încheierea ediţiei integrale fondate de 
Perpessicius şi publicarea manuscriselor, facsimilate, care se 
află la Biblioteca Academiei R.S.R. Abia din acel moment 
actul valorificării va putea fi realizat fără de handicapul 
ignoranţei şi al incertitudinii. Abia atunci agresivitatea 
restrictivă a cerberilor de spirit ar putea fi invitată la un dialog 
risipitor de opacitate şi de reacredinţă.  

2. Prima consecinţă a cunoaşterii şi asumării, nu doar 
de către specialişti, a operei eminesciene o constituie asigurarea 
condiţiilor de transformare a moştenirii într-un bun activ al 
colectivităţii, într-o forţă de modelare a conştiinţelor.  

Cunoscându-i adâncimile de gând şi simţire, jurnalul 
pribegiei în căutarea idealului, pătrunzându-ne de rostirea lui 
întru Bine şi Frumos, noi, cei de azi, ne putem cunoaşte mai în 
profunzime, ne putem grădinări mai generos, iar înţelepciunii 
avem posibilitatea să-i oxigenăm mai intens vegetaţiile 
cuprinse de poluare. Prin familiarizare cu opera şi existenţa 
creatorului ei, contemporanii pot primi o lecţie de înaltă 
conştiinţă civică şi de sublimă etică a făptuirii. Cultul 
adevărului, al patriei şi al muncii validate prin faptă asceza 
demnităţii, refractară prostituţiei intelectuale, duplicităţii şi 
fariseismului, idiosincrazia antidemagogică, severa conştiinţă a 
cuvântului scris şi rezerva înţeleaptă faţă de frivolităţile gloriei, 
ca să nu mai amintim de exemplara devoţiune care i-a definit 
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toate făptuirile, au valoarea de clauză testamentară pe care n-
avem sentimentul c-am îndeplinit-o cum se cuvine.  

Existenţa noastră contemporană şi a tuturor celor ce se 
vor mai ivi în acest spaţiu de cultură, mai este într-un sens 
iradiată de străluminările creatorului. Opera lui reprezintă cel 
mai strălucit ambasador al spiritului românesc în universalitate 
şi cea mai perenă mărturie a identităţii noastre în nemărginirile 
timpului. Iar pe un alt plan, aceeaşi operă şi acelaşi zămislitor 
poartă semnificaţiile unui semn de hotar de care vrăjmaşii sunt 
nevoiţi să ţină seamă. Aşa cum spunea O. Goga, ,,o graniţă se 
păzeşte, sau cu un corp de armată, sau cu statuia unui poet 
legată de inmile tuturora".  

3. În lumea contemporană certificatul de calitate al unei 
societăţi este conferit în primul rând de instituţiile 
învăţământului. Cum sunt şi cum funcţionează acestea, poate fi 
constatat fără mare dificultate observând cum este şi cum 
funcţionează societatea. Fiindcă, de la cel mai neînsemnat 
membru al acesteia şi până la cel pe care împrejurările l-au 
situat în vârful piramidei, toţi membrii unei colectivităţi umane 
străbat purgatoriul învăţării şi al modelării. Şi o fac într-un 
moment al biografiei lor când în maleabilitatea eurilor totul se 
întipăreşte durabil. Şi binele, şi răul, şi frumosul, şi urâtul, şi 
cunoştinţele, şi conştiinţele.  

Aşa stând lucrurile, rolul învăţământului în cunoaşterea 
şi asumarea zestrei de spirit a unui neam şi mai ales a 
creatorilor lui superlativi este unul fundamental. Indiferent de 
domeniul de activitate pentru care sunt pregătiţi, tinerilor 
trebuie să li se asigure înrădăcinarea etnică în spirit. Ivirea lor 
într-un anumit spaţiu şi timp nu le conferă şi sentimentul 
apartenenţei de fond la acestea dacă nu sunt iradiaţi de luminile 
iscate în acel spaţiu şi de forţa idealurilor propuse propriului 
prezent.  

Societatea noastră are nevoie de muncitori şi de 
agricultori, de ingineri şi economişti, de agronomi şi medici. 
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Dar nu oricum. Priceperea, îndemânarea, ştiinţa lor trebuie să 
înflorească pe fondul unei personalităţi sensibilizate întru 
Frumos şi Bine, a unei fiinţe dominate de sentimentul 
apartenenţei de adâncime nu doar la un spaţiu geografic, ci mai 
ales la unul spiritual, de cultură. Or, în realizarea unui 
asemenea deziderat, literatura, arta în general joacă un rol 
inestimabil. De felul în care se asigură cunoaşterea şi asumarea 
ei ca bun propriu, depinde maiestatea ori chircirea de viitor a 
actualelor vlăstare.  

Referindu-ne direct la Eminescu, să observăm modestia 
cantitativă a cuprinderii lui în programele analitice de la 
grădiniţă până la facultate şi, în acelaşi timp, modestia actului 
de iniţiere şi perfecţionare în pătrunderea şi însuşirea valorilor 
eminesciene. Când un confrate afirma că există o mare uzură a 
poeziei lui Eminescu, datorată şcolii şi foarte frecventei lui 
citări deşi transfera asupra creaţiei insuficienţele unei anumite 
receptări , el punea în evidenţă un fapt real şi o tristă 
culpabilitate. Dacă privim, de exemplu, programa de 
bacalaureat, nu ne e greu să aflăm una dintre cauze. Când unui 
elev nu i se cere pentru absolvirea liceului decât patru poezii de 
Eminescu, este uşor şi trist să înţelegi că cea mai desăvârşită 
expresie a spiritualităţii româneşti devine pentru tânăra 
generaţie doar un autor de patru texte, dacă nu cumva, mai ales 
o povară pentru examene. Căci, formaţi într-un spirit pragmatic 
de rentabilizare imediată şi palpabilă a oricărui efort, 
absolvenţii de liceu, în imensa lor majoritate, nu acordă decât 
un interes minor obiectelor de care n-au nevoie la admitere.  

Nici şcoala superioară filologică nu reuşeşte să 
înfăptuiască tot ceea ce-ar trebui pentru valorificarea moştenirii 
eminesciene, deşi contribuţia slujitorilor ei în cadrul acestui 
proces rămâne remarcabilă. Dar oare timpul redus afectat 
studierii marelui scriitor, dispariţia catedei ,,Eminescu", 
înfiinţată în 1971, dispariţia cercului ştiinţific cu numele 
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poetului de la facultatea din Bucureşti, nu sunt fapte care pun 
în lumină un întristător fenomen privitor la cultură?  

4. Încercând să prevenim reproşul de negativism prin 
precizarea că n-am urmărit în intervenţia noastră un bilanţ al 
realizărilor, trebuie să mărturisim că şi celelalte mijloace de 
răspândire a culturii ar putea să joace un rol mult mai activ şi 
mai generos în procesul de valorificare a moştenirii 
eminesciene. Disponibilităţile televiziunii, mai ales cu 
sincretismul ei de structură care poate convoca în faţa 
telespectatorilor spaţiul încărcat de duh şi timpul decupat de 
fiinţă, imaginea purtătoare de sens şi sunetul născător de 
vibraţii, nu cred că au fost valorificate în suficientă măsură 
pentru a transforma în patrimoniu de suflet o permanenţă de 
spirit.  

5. Iar revista Luceafărul, deşi, alături de Convorbiri 
literare şi Tomis a acordat o mare atenţie creaţiei eminesciene, 
credem că trebuie să-şi impună un statut de excepţie în 
conformitate cu titlul simbolic pe care-l poartă şi cu patronajul 
pe care-l sugerează. Ea poate să-şi asume onoarea şi marea 
răspundere de a asigura un cadru de permanentă valorificare a 
moştenirii Eminescu şi de tezaurizare a conştiinţei 
contemporane confruntate cu universul acestuia.  

În cadrul unei rubrici ori pagini permanente, sau poate a 
unei periodicităţi simetrice, vizând întreaga revistă, ar putea fi 
publicate studii consacrate operei lui Eminescu, comentarii de 
texte, comunicări de ordin documentar, dezbateri pe marginea 
unor aspecte ale operei sau ale exegezei, relatări şi comentarii 
privind manifestările consacrate lui (colocviile studenţe#ti 
,,Eminescu", Zille ,,Eminescu", aniversările periodice etc.), 
republicarea orientată a unor texte mai puţin accesibile, 
scoaterea la lumina mare a publicului, a strălucitelor cugetări 
cu care înţeleptul şi-a înnobilat mai toate paginile. Este un 
evantai de forme care neavând privilegiul noutăţii în enunţarea 
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lor, îl păstrează ca virtualitate în viitoarele materializări 
concrete.  

Printre atâtea priorităţi ale prezentului cred că există şi 
o prioritate a culturii în cuprinderea căreia prioritatea Eminescu 
are valoare de simbol. Fiindcă, în confruntarea noastră cu 
vitregiile istoriei şi cu tăriile erozive ale timpului, Poetul 
înseamnă cetate inexpugnabilă, templu fără de preot şi 
clepsidră fără de nisip. 
 
 
 
1 „In numărul nostru trecut (vezi Adevărul de duminică nr.20 din 17 
iunie 1990), dl. Al. Melian dezvăluia încercarea făcută în 1981 de a 
organiza o dezbatere cu tema „Eminescu- mustrarea noastră de 
conștiinţă”, încercare infructuoasă din pricina dezinteresului 
manifestat de revista ce urma să găzduiască această dezbatere pe 
marginea valorificării moștenirii eminesciene. Solicitat să răspundă 
unui chestionar pe această temă, Constantin Noica arăta: Ma grabesc 
săvă răspund și recopiez un articol care se află de un an în redacţia 
Luceafărului (la prietenul meu mai tânăr Gh. Suciu). Se pare că nu 
s-a putut publica. Dacă nu se poate nici acum, măvăd silit să nu dau 
sprijin ini*ţiativei dv. Nu s-a putut iar dezbaterea a rămas un proiect 
eșuat. La respectivul chestionar, singurul răspuns, nepublicat – a 
rămas al d-lui Al. Melian pe care îl publicăm în pagina de faţă.(.....) 
Iată întrebările de atunci la care îi rugăm să răspundă: 
a  cum apreciaţi procesul de valorificare a moștenirii literare cu 
privire la Eminescu ? 
b  ce importanţă credeţi că are cunoașterea integrală a operei lui 
Eminescu ? 
c care credeţi că este ăi care ar trebui să fie rolul învăţământului în 
cunoașterea și asumarea moștenirii eminesciene ? 
d   dar al mass-mediei ? 
e    credeţi că revista Luceafărul ar trebui să-și asume atribuţii 
(îndatoriri) speciale în valorificarea moștenirii Eminescu ?” 
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CONSTANTIN NOICA ŞI EMINESCU- în 
lumina unui episod epistolar - 

 
 

Unul din rarii oameni de spirit care - în asceză şi 
demnitate - s-a devotat culturii, sfidând toate ispitele şi 
ameninţările tiraniei, a fost Constantin Noica. Retras în 
solitudinea şi maiestatea Păltinişului, el a avut forţa de a se 
dispensa de bunurile lumescului pentru a căpăta acea 
imponderabilă energie care să-i înlesnească ascensiunea spre 
orizonturile de graţie ale filozofiei şi înţelepciunii. Mulţi i-au 
călcat pragul singurătăţii cu disponibilităţi de învăţăcei sau cu 
orgolii de parteneri întru dialog. Unii i-au căutat silueta din 
preaplinul admiraţiei şi al iubirii, iar alţii i-au pândit fiinţa cu 
opacitatea ignoranţei agresive sau cu veninul invidiei găunoase. 

El a rămas însă mereu, iar după intrarea în nefiinţă chiar 
mai mult decât până atunci, un reper de lumină şi generozitate, 
un model de căutător din stirpea celor despre care Eminescu 
spunea cu admiraţie că „găsesc şi nu sunt mulţumiţi". 

Deşi nu l-am cunoscut personal, am fost unul din 
norocoşii cu care marele filozof a purtat o scurtă dar 
revelatoare corespondenţă. Socotesc că astăzi bucuria mea de 
atunci o pot împărtăşi şi altora. Aşa după cum amărăciunea 
provocată de opacitatea ireverenţioasă faţă de el a unei reviste 
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literare merită a fi resimţită şi de alţii sau măcar transformată 
într-un memento pilduitor. 

Două sunt împrejurările care au determinat 
corespondenţa noastră. Prima s-a produs în 1981. Atunci am 
reuşit să conving conducerea revistei Luceafărul să organizeze 
o dezbatere cu tema „Eminescu - mustrarea noastră de 
conştiinţă", la care să invităm să participe pe cei mai de seamă 
eminescologi ai momentului, rugându-i să răspundă 
următoarelor întrebări: 

 

1. Cum apreciaţi procesul de valorificare a 
moştenirii literare cu privire la M. Eminescu ? 

2.     Ce importanţă credeţi că are cunoaşterea 
integrală şi generală a operei lui Eminescu ? 

3.      Care credeţi că este şi care ar trebui să fie rolul 
învăţământului în cunoaşterea şi asumarea moştenirii 
eminesciene ? 

4.     Dar al mijloacelor mass-media ? 
5.     Credeţi că revista „Luceafărul" ar trebui să-şi 

asume atribuţii (îndatoriri speciale) în valorificarea moştenirii 
Eminescu ? 

6.  

Datorită dezinteresului manifestat de revistă, 
dezbaterea nu s-a putut realiza. Singurul răspuns la chestionar - 
din care publicăm o parte în aceste pagini, a venit din partea 
mea. în schimb C. Noica, căruia îi trimisesem o scrisoare prin 
care îl rugam să ia parte la dezbatere îmi răspundea pe data de 9. 
VI. 1981, următoarele: 
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Stimate Domnule Melian, 
 
Abia astăzi îmi sunt retransmise rândurile Dv. trimise la 

Bucureşti în legătură cu proiectul Eminescu. Mă grăbesc să vă 
răspund şi mă ostenesc să recopiez un articol care se află de 
un an la redacţia „Luceafărului" (la prietenul meu mai tânăr 
Gh. Suciu). Se pare că nu s-a putut publica. Dacă nu se poate 
nici acum, mă văd silit să nu dau sprijin iniţiativei D-voastră. 

Vă înştiinţez, că între timp am făcut (şi continuu să fac) pe 
cont propriu clişee după filele germane din 23 de 
manuscrise eminesciene; că manuscrisul 2287 (cu 108 file în 
germană) a şi fost descifrat de germaniştii sibieni solicitaţi de 
mine; şi că în numărul pe iunie din „Transilvania" vor apărea 
primele 8 pagini în transliterare şi cu traducere. 

Am cerut revistei „Transilvania" să asigure într-un an editarea a 
circa 350 de pagini, ce sunt în curs de descifrare. Dacă „Transilvania" 
nu va putea face acest efort, atunci mă voi adresa şi altor reviste. E 
puţin probabil că voi face apel la „Luceafărul", de vreme ce nu 
poate publica nici rândurile care justifică editarea paginilor în 
germană. Nu mă îndoiesc că orice altă revistă din ţară se va grăbi 
să publice materialul eminescian ce-i voi pune la dispoziţie. 

Vreau să fac într-un singur an această operă de editare, 
căci am aproape 72 de ani şi - după câte văd - nimeni altcineva 
nu s-a simţit dator s-o facă. 

Până atunci, alte dezbateri despre Eminescu mi se par, nu 
de prisos fireşte, dar pe o linie de cultură care nu mă 
interesează: cultura de consum, sau cultura de uz local. 

Vă mulţumesc pentru cuvintele atât de generoase pe care 
mi le adresaţi, vă trimit cele mai calde urări, vă îndemn, dacă 
vă ocupaţi de Eminescu, să nu nesocotiţi cultura germană, cum 
fac prea mulţi cercetători de la noi, şi rămân cu cele mai bune 
gânduri, 

Al D-voastră 
Constantin Noica 
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După cum se observă din scrisoare, el mi-a trimis şi 
articolul care de un an de zile aştepta să fie publicat de revista 
Luceafărul. 

Textul1 atât de incitant şi de frumos, este reprodus în 
prima pagină a Adevărului literar şi artistic, 17.06.1990, 
devenind astfel nu doar o perspectivă eminescologică de 
referinţă, ci şi o mărturie jenantă a primitivismului cultural din 
epoca de jalnică amintire. 
                                                
1 Reproducem şi aici gândurile de atunci ale filozofului: 

CONSTANTIN NOICA 
Pentru o altă imagine a lui EMINESCU 

Nu vom înceta a o spune: dacă am avea capul lui Eminescu îmbălsămat, 
mii şi mii de români ar trece cu emoţie prin faţa sicriului; dar prin universul de 
gânduri care au populat acel cap n-a trecut încă nimeni până la capăt. 

Nici până astăzi a zecea parte din manuscrisele rămase de la el, filele 
scrise în limba germană, nu au fost descifrate şi valorificate de cineva, în totalitatea 
lor. Nici până astăzi cele 44 de caiete (unice ca document uman şi cultural) nu stau 
sub ochii fiecăruia în reproducere fotocopiată, aşa cum sunt, mai adevărate decât 
prezenţa unui om sau opera lui doar tipărită. 

Să ia oricine, pentru poezie, ediţia completă în câteva volume a lui 
Murăraşu. Ce va spune despre atâta poezie proastă la Eminescu ? Dar să caute 
aceeaşi poezie în manuscrise: va vedea atunci tot ce înseamnă nepoezia într-un 
destin poetic. Pe de altă parte ne prefacem că ne place proza lui sau teatrul lui. Dar 
în manuscrise oricine va vedea că ele sunt dincolo de judecăţile noastre de valoare. 
Şi va vedea ceva mai mult: ce înseamnă, fie şi pentru un destin de poet, a fi pedepsit 
de cultură. Cât s-a descifrat până acum din filele în germană arată la ce nivel de 
cultură se aşeza de la început Eminescu. 

El se înscrie, deocamdată, în fondul principal al culturii noastre doar pe 
linia emotivităţii, adică a sufletului. Nu se înscrie încă pe linia spiritului. Am rămas 
la emoţie, la suflet, la dor şi la „mai am un singur dor"; n-am ajuns, cu Eminescu 
laolaltă şi prin el, la spirit, în care se împlineşte cu-adevărat fondul principal al unei 
culturi. 

Pedepsit de cultură cum era, el se pedepseşte şi ne educă pe noi. Este doar 
Poetul, nu şi educatorul nostru, mustrarea noastră. Dar spiritul unei culturi reprezintă 
o mustrare permanentă. 

Iar de bună mustrare este nevoie în cultura noastră de astăzi. Cu sufletul şi 
sufleţelul stăm bine (ca dovadă inflaţia poetică de care suferim), dar cine se 
învredniceşte aci, în fondul principal al culturii, să ridice sufletul nostru la spirit ? Ar 
putea-o face tocmai Eminescu; dar din el luăm doar focul, nu şi apa, luăm doar 
cântecul, nu şi cuvântul, luăm doar desfătarea, nu şi lecţia. 

Am rămas în definitiv la ediţia Maiorescu din 1883, oricât întregită, mai 
fericit ori mai nefericit. Este timpul să scoatem o altă ediţie Eminescu. 
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Cea de-a doua împrejurare s-a ivit în 1987, atunci când a văzut 

lumina tiparului cartea mea intitulată „Eminescu - univers 
deschis". Trimiţându-i un exemplar cu dedicaţie, am avut 
marea şi emoţionanta surpriză să primesc mai întâi câteva 
rânduri pe o carte de vizită: 
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Calde mulţumiri colegiale pentru cartea trimisă, despre 
care mi-a şi vorbit cu interes prof. Solomon Marcus. 

La întoarcerea din R.D.G., peste câteva săptămâni, sper să 
vă pot scrie mai multe de la Păltiniş, unde vă aştept oricând 
după 15 iunie. 
 
 
 
Iar mai apoi următoarea scrisoare: 
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Stimate Domnule Melian, 
 
Întors în ţară, vă pot scrie abia acum un rând în legătură cu 

lucrarea D-voastră. Am apreciat în ea buna cunoaştere a lui 
Eminescu, fericita sugestie de interpretare şi - subiectiv - 
înrudirea spirituală cu D-voastră. 

Îngăduiţi-mi să vă spun, dacă sunteţi tânăr şi numai în 
acest caz, că mă supără puţin ridicarea voastră bruscă la 
problemele ultime ale culturii. Aşa cum Eminescu e o 
problemă ultimă (implicând buna cunoaştere a altor culturi, mai 
ales cea germană), temele pe care le atacaţi: nemărginire, 
negaţie, demiurgie, înţelepciune sunt teme de capăt de drum 
în cultură. Este bine să le amânăm până spre capătul 
călătoriei noastre în spirit. Mă întreb, pe de altă parte, dacă 
aţi folosit manuscrisele direct sau din relatările altora. La 
Botoşani s-au facsimilat recent mai bine de jumătate din cele 
44 caiete. 

Vă urez reuşită în toate - cu accentul, aş zice, pe teme de 
detaliu, deocamdată, dar fireşte adâncite -, vă felicit pentru 
înzestrarea pe care o dovediţi şi vă trimit 

Un cald şi colegial salut 
Constantin Noica 

P. S. Trebuie să vă mărturisesc că nu mai am răgazul 
necesar pentru o corespondenţă de idei. 

I-am răspuns, - tulburat şi recunoscător - epistola care 
urmează: 

Stimate d-le Noica 

Deşi bucuriile noastre sunt atât de rare, iar când se 
întâmplă să înflorească sunt atât de repede ucise de 
intemperiile timpului, totuşi cel puţin unele dintre ele au 
darul binecuvântat al curcubeului care, vestind înseninarea, 
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luminează întru speranţă fiinţa cotropită de atâtea ori de beznă 
şi disperare. 

O asemenea bucurie mi-au dăruit rândurile dv. Şi fiindcă 
sunt incapabil de a trăi pur şi simplu o stare afectivă - ceea ce 
este până la urmă un fel de infirmitate - m-am trezit din nou că 
fac disecţie acolo unde ar fi trebuit să fie doar sărbătoare a 
sufletului. De ce m-au bucurat aşa de mult cele două mesaje ? 
Să fie oare orgoliul mângâiat al celui ignorat de critică 
pentru că nici n-a prea ieşit la lumina tiparului ? Să fie surpriza 
unui gest la Care expeditorul volumului nu se aştepta ? (Cartea 
am trimis-o ca un semn de omagiu, de admiraţie şi de iubire 
unui simbol, unui model de intelectualitate rară, de făptuitor 
generos întru spirit, de om al demnităţii, pe care nu-l cunosc 
decât din ceea ce a scris şi din felul cum vieţuieşte în afara 
prostituţiei intelectuale; v-am trimis-o deci ca pe un fel de 
mulţumesc la care necunoscut fiindu-vă nu aveam a aştepta nici 
măcar formula tradiţională „pentru puţin "). Să fie încântarea 
profesorului de literatură care se vede în situaţia de a se mândri 
cu autograful unui om de seamă hărăzit posterităţii ? 

E probabil câte ceva din fiecare. Cred însă că starea de 
bucurie s-a născut, în primul rând, din situarea rândurilor dv. 
sub semnul solidarizării dezinteresate. într-o lume atât de 
înstrăinată de idealurile ei nobile şi în aceeaşi măsură 
înstrăinată de ea însăşi, într-o lume în care vasele comunicante 
dintre oameni, când nu s-au obturat cu totul, vehiculează doar 
lichidul impur al interesului pragmatic, gestul dv. faţă de un 
anonim - gest care înseamnă vămuire de timp, consum de 
energie şi renunţarea la altceva - a căpătat o încărcătură 
aparte. El mi-a reîntărit sentimentul că nu e chiar totul pierdut. 
Singurătăţile noastre nu sunt chiar atât de singure, indiferenţa 
generală şi blazată nu e chiar atât de generală şi de blazată, 
pustiul în care ne trimitem vocea nu e chiar atât de pustiu. 

lată de ce simt nevoia să vă mulţumesc încă o dată. 
In altă ordine de idei trebuie să vă spun - cu firească 

întristare, de altfel - că nu mai sunt nici tânăr (am 48 de ani), 
nici la început de drum (sunt de peste 20 de ani cadru didactic 
la Facultatea de Filologie din Bucureşti). De aceea observaţia 
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dv. privind „capătul de drum" al temelor abordate este perfect 
adevărată, deşi în cazul unei opere ca aceea a lui Eminescu, 
capătul de drum e doar o iluzie mereu spulberată. 

Pe de altă parte, problemele asupra cărora am meditat în 
carte sunt doar partea de deasupra a unui aisberg. Faţa 
nevăzută a fost hărăzită studenţilor mei, nu numai în virtutea 
unei datorii pe care am înţeles să mi-o îndeplinesc cu dăruire 
(sunt fiu de învăţători), dar şi datorită faptului că accesul la 
lumina tiparului (care ar fi permis şi stimulat să se vadă mai 
mult, mai adânc şi mai cuprinzător) mi-a fost destul de 
anevoios (lipsa de abilitate în cultivarea relaţiilor 
interesate şi refuzul concesiilor de circumstanţă au avut, 
fără îndoială, o contribuţie de prim ordin). 

În profesia noastră însă, marea răsplată şi recompensă 
pentru ceea ce facem şi pentru atâtea câte nu primim, este 
bucuria unei paternităţi perpetui. în fiecare învăţăcel cu care 
ne intersectăm destinul, investim ceva din fiinţa şi din ştiinţa 
noastră, şi drept urmare orice izbândă a vreunuia dintre ei 
devine, într-un fel, şi izbânda noastră. Chiar dacă, uneori, 
un vag sentiment de amărăciune te cuprinde când constaţi în 
grădina foştilor studenţi flori grădinărite de tine prin viu grai, 
în vremea uceniciei lor. La urma urmei, şi aceasta ar trebui să 
ne bucure, dacă orgoliul „autorlâcului" - cum zice Eliade - n-
ar pândi din subconştient clipele de somn ale înţelepciunii. 

Răspunzând întrebării ce v-o puneaţi, mărturisesc şi una din 
marile emoţii ale vieţii: am avut în faţă manuscrisele lui 
Eminescu şi, chiar dacă nu mi-a fost înlesnită cât aş fi dorit, 
cercetarea lor a reprezentat o experienţă intelectuală şi 
afectivă fără egal. De aceea sunt foarte interesat de 
facsimilarea la care v-aţi referit şi, cu toate că am înţeles pe 
deplin post-scriptumul dv., îndrăznesc să vă rog doar un rând 
în care să-mi transmiteţi cum şi de unde pot fi procurate 
facsimilele respective. 

Vă mulţumesc din nou pentru tot, urându-vă sănătate, 
putere de creaţie şi cât mai multe bucurii! 

Cu cea mai caldă afecţiune şi preţuire 
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Răspunsul, deşi succint, nu numai că degaja un alt timbru, 
dar deschidea calea unei apropiate întâlniri: 

Stimate şi iubite coleg, 
Mă bucur să aflu mai amănunţit cine sunteţi. Vă doresc 

bună împlinire în toate. Manuscrisele Eminescu le puteţi vedea şi 
xeroxa (dacă vă duceţi cu hârtie xerox) la Comitetul de 
Cultură de la Botoşani. 

Vă aştept oricând după 15 octombrie, aici. Până la 
vacanţa de Crăciun nu e nimeni, deci găsiţi lesne loc de 
cazare. 

Al D-voastră cald 
 C.Noica 

 

 
 

Şi în acest caz timpul n-a mai avut răbdare. Înainte de a 
ajunge la Păltiniş să-1 pot îmbrăţişa şi să-1 pot descoperi 
dincolo de cuvântul scris, marele filosof al culturii române a 
intrat în lumea umbrelor, amânând întâlnirea noastră pe mai 
târziu. 
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AJUSTAREA PROCUSTIANĂ A POETULUI 
   
Cu mulţi ani în urmă, una dintre personalităţile 

remarcabile ale literaturii şi civismului contemporan, se lansa 
într-o,,interpelare" având ca obiect femeia eminesciană 
reprezentată în Luceafărul. Contrariat şi întristat de 
dezinvoltura procustiană cu care era judecat Eminescu şi una 
din capodoperele sale, am scris un articol polemic ce s-a dorit o 
replică şi o invitaţie în orizontul respectului faţă de textul 
literar şi faţă de poet.  

Trimisă la revista Contemporanul, intervenţia mea n-a 
fost publicată niciodată. Pentru că ea nu şi-a pierdut 
actualitatea ba, dimpotrivă, în contextul eminesco-fobiei şi a 
eminesco-fagiei de după Revoluţie1, răspunde, cred, unui 
imperativ de tip maiorescian, o propun meditaţiei publice, 
păstrându-i şi titlul şi substanţa.  

Interpelarea amintită, rezultată dintr-o viziune şi o grilă 
de lectură, intolerantă, se voia ,o reabilitare" a femeii 
eminesciene. O reabilitare având drept termeni de emancipare 
exegeza eminesciană anterioară propriei intervenţii, Eminescu 
însuşi, într-o ipostază neconvenabilă autorului şi chiar 
capodopera emblemă ,,uceafărul".  

Este un loc comun în a afirma că orice operă de artă 
poartă cu sine virtualităţi ale înţelesurilor, teoretic infinite, şi că 
orice interpret, în actul asumării, stabileşte cu opera o relaţie 
particularizată de identitate propriului eu. Problema e dacă, în 
actul receptării această, operă e un pretext sau o realitate 
focalizantă şi subordonatoare.  

Este dreptul semnatarului să propună o lectură proprie a 
,,Lueafărului", dar el nu se mai află în dreptul său, în orice caz 
nu se mai află în postura declarată de atâtea ori nu odată cu har 
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artistic de mare, autentic şi profund admirator al lui Eminescu, 
atunci când manipulează textul pentru a încăpea în tiparul 
procustian prestabilit. Fraza efigie a atitudinii sale în această 
interpelare este: ,,Nu pot să cred şi nu mi-e bine să accept că 
...". De fapt, nici nu e vorba de o interpelare. Autorul nu 
interoghează pentru a se edifica, ci dă verdicte,,,detestă", 
,,refuză", ,contestă",,,susţine". Totul cu orgoliul nemăsurat al 
celor rătăciţi de convingerea că doar ei deţin adevărul şi că 
acesta trebuie ajustat credinţelor şi intereselor proprii.  

Tocmai pentru că ne aflăm în faţa unui ,,reper al 
conştiinţei naţionale rom&airc;neşti", tocmai pentru că ,,marii 
creatori sacralizează lucrurile decare se ating", gesturile 
deformatoare şi elementaritatea programatică a asumării nu 
pot rămâne fără replică.  

În esenţă, două sunt aspectele care stârnesc rezerve: a) 
confuzia dintre realitate şi ficţiune, în general, şi dintre 
biografie şi poezie, în special; b) manipularea textului în 
vederea validării unui scop aprioric. Cea dintâi practică de 
neînţeles pentru un absolvent de filologie şi pentru un mare 
poet ignoră actul sublimării poetice şi transformă zborul 
poetului într-o cârtire terestră de autobiograf acrit. Dintr-o 
asemenea perspectivă, publicistul a putut scrie cu seninătate 
despre adrenalina lansată în organismul poeţilor când 
telefonul iubitei sună ocupat prea îndelung, a găsit de cuviinţă 
că ţine de fineţea exegezei literare spovedania mânioasă: 
,,Detest atitudinea tuturor bărbaţilor fără succes la femei sau 
respinşi de o femeie, care devin duşmanii femeii", a inserat ca 
argument revelator faptul biografic cu valoare de loc comun, 
,,Femeia pe care a iubit-o Eminescu l-a iubt pe Eminescu", ori, 
adoptând ţinuta avocatului într-un inventat proces de calomnie, 
n-a socotit că este hilară manifestarea încrâncenată de tip 
oratoric: ,,Resping calomniile la adresa femeilor pe care le-a 
ubit Eminescu".  
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Nu credem că merită să zăbovim asupra acestei laturi a 
interpelării. Răspunsurile adecvate se află în orice manual de 
estetică ori de teorie literară, aşa după cum se află la îndemâna 
oricărui om de bun simţ, care a frecventat cu anumită asiduitate 
lumea artelor. Eminescu însuşi oferă celui care-l citeşte o cheie 
de acces în cuprinsurile imaginarului său. Notând în mss. 2257 
(f. 61 v) câteva gânduri despre literatura noastră populară, el 
scria la un moment dat: ,,... poezia nu are să descifreze, ci, din 
contră, are să încifreze o idee poetică în simbolurile şi 
hieroglifele imaginlor sensibile".  

Cel de al doilea aspect discutabil rezidă dintr-o 
superficială lectură a ,,Lueafărului", din stabilirea unui fals 
obiectiv al demonstraţiei şi din constrângerea textului literar de 
a se supune intenţiilor demonstrative. Punctul geometric al 
întregii pledoarii ni se pare că se află în următoarea propoziţie 
interogativă: ,,Cum poate fi salvată femeia de blamul divn 
eminescian?". Întrebarea este însă de două ori falsă. Mai întâi 
că identitatea unui erou sau mesaj literar reprezintă un dat al 
ficţiunii care poate fi interpretat în diverse chipuri dar nu poate 
fi modificat decât de creator într-o altă creaţie. Dacă 
,,uceafărul" ar exprima un blam al femeii aşa cum se întâmplă 
în anumite poeme ale lui Eminescu nimeni n-ar putea să 
salveze femeia de sub asemenea anatemă, decât prin măsluire. 
În al doilea rând, orizonturile poemului, în complexitatea lor 
interferentă, nu trimit către un blam al femeii, ci către un imn al 
dragostei. Dar unul pus sub semnul suferinţei şi al tragicului, 
aşa cum ne invită poetul însuşi să-i înţelegem creaţia: ,,În 
descrierea unui voiaj în ţările române, germanul K. povesteşte 
legenda Luceafărului. Aceasta e povestea. Iar înţelesul alegoric 
ce i-am dat-o (sic!) este că dacă geniul nu cunoaşte nici moarte 
şi nume/le/ lui scapă de noaptea uitării, pe de altă parte aici, pe 
pământ, nici e capabil a ferici pe cineva, nici capabil de a fi 
fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc" (mss. 2275, B, f. 
56).  
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Fără obiect serios este şi contestarea ideii că Eminescu 
,,ar putea fi considerat un adversar neîmpăcat al femeii, care ar 
fi prin natura ei ingrată şiversatilă", ca şi afirmaţia, cu totul 
rătăcită, că ,,Nici chiar Eminescu însuşi, în Lucefărul", nu 
putea dărâma monumentul pe care l-a ridicat, în poezii mai 
puţin importante şi cirulate, femeii". Ideea unui Eminescu 
demolator al propriilor monumente ni se pare ,,ntologică", 
pentru a nu mai vorbi de faptul că tocmai poemul lui Hyperion 
este monumentul cel mai tulburător înălţat iubirii.  

Consecinţe ale unei lecturi deformate, ale 
recapitulărilor prozaice, întreprinse mărturisit de comentator, 
sunt şi aprecierile cu privire la cinismul nedrept şi neadevărat 
al Demiurgului, la ,,portretul femeii (...) învineţit de culorile 
tr#259dării", la episodul Cătălina-Cătălin, ,,de o tristeţe 
povincială" şi ,,mai tris ca un incest".  

Ni se pare că faptul poetic esenţial ignorat în 
înţelesurile lui de adâncime, îl constituie construirea poemului 
pe cele patru planuri, din relaţionarea cărora se iscă tensiunea 
lirică şi în acelaşi timp dialectica semnificaţiilor. Este vorba de 
planul integrator al eului care ,,e narează" prin intermediul 
măştilor şi de cele trei planuri spectaculare: unul al 
scenografiei onirice, altul al realităţii vigile (ambele plasate în 
spaţiul terestru) şi al patrulea situat în necruprinsul cosmului. 
În discuţia de faţă, hotărâtoare sunt planurile II şi III, respectiv 
jocul dintre vis şi realitate în orizonturile căruia ideea de 
trădare a femeii şi pretinsul ,,blam nemeritat al orgolului 
masculin" se dovedesc elementare decodificări în fals. Să 
observăm mai întâi, statutul de punct geometric al Cătălinei în 
cadrul structurii poetice: atât Hyperion cât şi Cătălin sunt 
smulşi de pe orbitele lor de puterea de atracţie a preafrumoasei 
fete de împărat; identitatea celor două pasiuni este atât de 
diferită iar rezultatele ispitirii atât de opuse tot datorită 
Cătălinei, factor declanşator şi determinant al acestora; chiar 
metamorfozele lui Hyperion şi invocările lui în absolut sunt 
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spectacole regizate în inconştientul visului de bogăţia interioară 
a fecioarei. Să observăm apoi că din cele două invocaţii ale 
poemului, doar primele patru rostite în spaţiul visului sunt 
reciproce. Reciproce dar nu şi convergente. Lipsa de consesns 
pare a proveni din eronata decodificare a mesajului Cătălinei de 
către Luceafăr. Fecioara, tulburată ca de un zburător de 
iradierile tainice ale luminii astrale (vezi strofele 8-11), 
cuprinsă de somn şi pătrunsă în vis, adresează chemarea către 
dulcele domn al nopţii nu în vederea nunţii. Ea îşi doreşte un 
fel de patronaj hyperionic al căminului şi o luminare a traseului 
existenţial (,,Pătrunde-n casă şi în gînd/ Şi viaţa-
miluminează"). Invocaţia apare astfel născută nu din iubire, ci 
dintr-o adâncă aspiraţie a gândului, setos de ideal. Hyperion îi 
codifică însă apelurile identice în ambele apariţii , ca pe un 
mesaj al iubirii. Cu toate că n-o declară, el receptează chemarea 
fetei exact aşa cum aceasta o receptează pe a lui: ,,Deşi vorbeşti 
pe înţeles/ Eu nu e pot pricepe". Incomunicabilitatea prin 
rostire devine incompatibilităţii de fond. Fiecare dintre 
membrii acestui cuplu eşuat devenit posibil doar în spaţiul 
visului , îşi dezvăluie prin invocaţie nu doar deosebirile de cod, 
ci şi pe cele de aspiraţie. În fond, Cătălina îşi doreşte ceea ce nu 
are şi ceea ce-i destinat să rămână o permanentă aspiraţie a 
terestrului, în timp ce Luceafărul, străfulgerat de ispita iubirii, 
năzuieşte nuntirea cu efemerul, în radicală şi eternă contradicţie 
cu identitatea lui nemuritoare. De altfel, într-una din variante, 
Eminescu indică fără echivoc atitudinea lucidă, discret 
îndurerată dar integral onestă a Cătălinei: ,,Rămîi în cer şi nu 
căta/ Nevrednica-mi iubire/ Căci eu nu sunt de seama ta/ Cu 
chiul peste fire".  

Şi-atunci, despre ce trădare e vorba şi unde apare 
condamnarea nedreaptă a femeii? Poate în strofa finală? Dar ea 
nu exprimă, după opinia noastră, nici dispreţ şi nici 
condamnare. Ea reprezintă rostirea oraculară în sublimările 
căreia eşecul s-a convertit în tragic, fiindcă tentativa nunţii 
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dintre etern şi efemer n-a beneficiat de şansa opţiunii, ci a fost 
cenzurată de imperativul fatalităţii. Oare această strofă variantă 
nu ne spune chiar nimic despre atitudinea lui Hyperion faţă de 
fecioara pământului rămasă inaccesibilă: ,,Iar el în cearcăn 
radios/ Lucea cu bunătate/ Şi rece se uita în jos/ L'acea 
sngurătate"?  

Noi credem că însuşi eşecul Luceafărului un eşec al 
incompatibilităţii, nu al opţiunii este investit de poet cu un 
înţeles generos. În consens cu un vers de prin 1880-1881 (,,O, 
genii, ce cu umbra pămîntul îl sfnţiţi"), Eminescu atribuie 
experienţei hyperionice, marcată de suferinţa nenorocului, 
sensul sacralizării efemerului ispitit de ideal. Cătălina, iradiată 
definitiv de lumina Luceafărului (,,În veci îl voi iubi/ Şi-n veci 
va rămînea departe") şi pătrunzându-se de sfinţenia iubirii cea 
în stare să tulbure însăşi seninătatea eternului săvârşeşte un 
gest echivalent cu al modelului. Ea coboară de 
pe,,firmamentul" împărătesc, răspunzând invocaţiilor unei 
fiinţe inferioare social, aşa cum Hyperion se coborâse din azur, 
dând curs chemării unei fiinţe inferioare ontologic. De fiecare 
dată forţa care anulează distanţele este iubirea. La rândul lui, 
Cătălin, ,,sub raza chiului senin" şi străbătut de ,,farmecul 
luminii reci" (ambele intermediate de fiinţa iubită) îşi modifică 
identitatea spirituală devenind din copilul de casă cu îndrăzneli 
de seducător o fiinţă bântuită de gânduri şi patimi, sub zodia 
iubirii unice. Astfel încât constituirea cuplului în plan real 
singul plan în care opţiunea e posibilă se află sub semnul 
cuminecării astrale. Fiindcă geniul eminescian este fără noroc 
dar nu şi fără rost. Şi-atunci care mai e obiectul ,salvării", al 
reabilitării, care mai este raţiunea speculaţiei neconvingătoare 
cu privire la ,,strofa neglijată imprudent în juecarea femeii"?  

Eminescu, ,,în toată nfericirea lui" (nu fără cauze, cum 
scrie autorul, preluând cunoscuta dar falsa apreciere 
maioresciană, ci cu nenumărate şi adânci cauze), aşa cum se 
poate constata, este pândit de nefericiri până şi în posteritate. 
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,,Rele-or zice că sînt toate cîte nu vor &icic;nţelege" scria 
profetic poetul despre unii din cititorii lui de peste veac.  
 
1 Simt nevoia să fac o precizare foarte importantă: autorul cu care mă aflu 
în divergenţă, pe care-l preţuiesc şi pentru poezia lui şi pentru activitatea 
cetăţenească, având ceva din dăruirea lui Eminescu gazetarul, nu poate fi 
plasat sub nici o formă pe baricada demolatorilor de statui naţionale, 
dimpotrivă.  

 
 

 

MESAJUL VECHILOR PREDOSLOVII  
 
 

Cei ce nu mai contenesc să demitizeze, să minimalizeze 
şi să dea cu aroganţă lecţii de profesionalism marilor istorici şi 
lecţii de modestie istoriei înseşi, ar putea afla temei de respect 
şi de preţuire a moştenirii noastre, dacă s-ar apleca cu bună 
credinţă asupra paginilor şi mărturiilor ajunse până la noi şi 
asupra circumstanţelor în care neamul românesc a fost nevoit 
să-şi asigure supravieţuirea ca entitate fundamental daco-
romană.  

Una dintre mărturii o reprezintă scrierile istoriografice 
şi, într-un mod aparte, predosloviile cronicarilor. Poate că cele 
mai pilduitoare, expresive şi încărcate de sensuri sunt cele 
datorate lui Miron Costin. Nu doar pentru că ele sunt 
semantizate suplimentar prin sfârşitul tragic al marelui cărturar, 
ci mai ales pentru că bogăţia lor ideatică şi afectivă le conferă 
caracter emblematic şi exponenţial.  

Patru predoslovii ne-au rămas de la Miron Costin: cea 
din fruntea letopiseţului, cea care precede scrierea ,,De neamul 
moldovenilor", predoslovia care însoţeşte ,,Istoria de Crăiia 
Ungurească" şi preludiul confesivo-teoretic la poemul filosofic 
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,,Viaţa lumii". Deşi există câteva invariante ale gândirii şi 
simţirii autorului relevate în predoslovii, fiecare dintre ele 
propune orizonturi de asumare complementare.  

Păstrând cronologia redactării acestor texte, aşa cum 
ne-o propune cu argumente convingătoare P. P. Panaitescu în 
ediţia critică din 1958, putem constata o dinamică 
neîntâmplătoare a angajării lui Miron Costin. 1  

Cel dintâi text pare a fi predoslovia la poemul ,,Viaţa 
lumii" (1671-1673). Avea aproape 40 de ani, devenise o 
personalitate a timpului său, prin avere, dregătorii şi cultură, 
dar şi prin relaţiile privilegiate cu protipendada poloneză, 
inclusiv cu Ioan Sobieski devenit rege. Cultura acumulată în 
timpul studiilor la Colegiul Iezuit din Bar, pe care şi-o 
îmbogăţeşte permanent, inclusiv în cadrul numeroaselor solii 
îndeplinite cu iscusinţă diplomatică, experienţa de viaţă 
căpătată în calitatea lui de participant la mai toate evenimentele 
importante ale vremii (războaie, lupte pentru putere, demersuri 
diplomatice în toate punctele cardinale ale geopoliticii 
timpului), pârguiesc maturitatea unui spirit rezultat din 
incidenţa omului de baricadă cu cel ispitit de cugetare şi 
frumuseţe.  

Poate nu este întâmplător că prima lui scriere este un 
poem filosofic pe tema fortunei labilis. Confruntat cu lumea 
,,hicleană" şi ,,înşelătoare". cu grijile şi primejdiile acesteia, 
omul de acţiune începe să simtă adierile deşertăciunii şi 
atotcuprinderea morţii. ,,Painjini sântu anii şi zilele noastre" 
este concluzia metaforică a lui M. Costin. Moartea este 
atotputernică şi de un egalitarism descurajator. Fericirea sau 
măcar lipsa nefericirii se dobândeşte într-o prefigurare 
eminesciană din Glossă prin retragere din faţa valurilor, a 
grijilor şi a ispitelor:  

,,Fericită viiaţa făr de valori multe,  
Cu griji şi neticneală avuţiia pute.  
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Vieţuiţi în ferice, carii mai puţine  
Griji purtaţi de-a lumii; voi lăcuiţi bine".  
Predoslovia pare a propune un remediu sau măcar o 

îndulcire a vieţii, aflată necontenit sub ameninţarea celei 
destinate să neantifice totul. Iar iscusinţa pe care el o evocă şi 
căreia vrea să-i slujească este tocmai aceea menită să 
zădărnicească neantificarea: poezia, adică ,,acestu feliu de 
scrisoare care elineşte ritmos se chiamă, iară sloveneşte 
stihoslovie". Este o făptuire pe care alte neamuri o practică de 
multă vreme. Sunt amintiţi Omir şi Verghilie, dar şi 
,,învăţătorii biserici noastre cum ieste Ioan Damaschin, Cozma, 
Theofan, Mitrofan, Andrei de la Crit" care printr-o astfel de 
scriitură ,,ca cu nişte pietri scumpe şi flori neveştenite, au 
împodobit biserica".  

Cu asemenea modele în faţă, purtat nu de ispita laudei, 
ci de îndemnul spre făptuire perenă şi binecuvântată, cronicarul 
poet mărturiseşte că osteneala lui a vizat un obiectiv de 
luminare şi încurajare: ,,să să vază că poate şi în limba noastră 
a fi acest feliu de scrisoare ce se chiamă scriitură. Şi nu numai 
aceasta, ci şi alte dăscălii şi învăţături ar putea fi pre limba 
românească, de n-ar fi covârşit veacul nostru acesta de acum cu 
mare greotăţi".  

Ultima frază a predosloviei propune un antidot 
împotriva neliniştii de moarte şi deşertăciune, cu valabilitate 
eternă: ,,Citeşte cu bună sănătate şi cât poţi mai vârtos de 
primejdiile lumii să te fereşti, cu ajutorul preaputernicului 
Domnul Dumnezeu. Amin".  

Cam în acelaşi timp, M. Costin elaborează o lucrare 
având în esenţă o motivaţie şi o finalitate asemănătoare cu 
poemul. El transpune în limba română scrierea istorică a lui 
Laurenţiu Toppeltin, ,,Origines et occasus Transsylvanorum", 
din raţiuni aproape similare. De data aceasta, nu frumuseţea 
artei, am spune noi, este propusă ca dar, ci cunoaşterea. ,,Dzice 
Aristotel filozoful că tot omul a şti din firea sa pofteşte. Credz 
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că tot omul pofteşte a şti, iar nu tot omul a şti nevoiiaşte". 
Această rostire aforistică are atât o conotaţie critică, cât mai 
ales una persuasivă. Făcând observaţia că tocmai cunoaşterea 
,,osebeşte pe om de dobitoace", el stabileşte o relaţie între 
cunoaştere, ştiinţă şi Dumnezeu pentru a ajunge la concluzia că 
,,Ştiinţa dar şi sufleteşte ieste de folos omului şi trupeşte de 
treabă şi de mare folos".  

Traducând în limba română amintita lucrare istorică 
despre Transilvania cu destule libertăţi şi adaosuri , intenţia era 
de a oferi contemporanilor un motiv de meditaţie şi de acţiune 
cu privire la greşelile şi vinovăţiile care pot duce la pierderea 
libertăţii unei ţări (Ungaria căzuse sub stăpânire turcească 
tocmai ca urmare a unor asemenea rătăciri). Scrisul istoric este 
investit cu funcţie pilduitoare şi instructivă, de unde aprecierea 
cu valoare de îndemn : ,,Acea ştiinţă de care grăiesc ţie, iubite 
cetitoriule, prea lesne fieştecine o poate agonisi cu cetitul 
istoriilor". Fiindcă, citindu-le, omul învaţă ,,să urmeze cele 
bune, de cele rele să se ferească".  

În lumina unei asemenea credinţe, M. Costin simte 
nevoia să nu se rezume doar la traduceri, ci să întreprindă el 
însuşi făptuire istoriografică. Plănuieşte să facă ,,letopiseţul 
ţărâi noastre Moldovei din descălecatul ei cel dintâi, care au 
fostu de Traian împăratul", ba chiar urzise şi începătura 
letopiseţului. Circumstanţele istorice ale timpului nu erau însă 
prielnice condeiului, ci spadei, nu curgerii de cereală, ci 
vărsării de sânge, nu gândului slobod, ci trupului oropsit. ,,Ce 
sosiră asupra noastră cumplite aceste vremi, de nu stăm de 
scrisori, ce de griji şi suspinuri. Şi la acestu fel de scrisoare 
gându slobod şi fără valuri trebuieşte". Şi totuşi, conştiinţa 
civică am spune noi astăzi , este mai puternică decât 
neprielniciile şi spiritul de conservare. Cronicarul ştia care sunt 
primejdiile uitării de neam şi se simţea dator să le 
preîntâmpine, chiar dacă nu pe măsura dorinţei sale şi nici a 
nevoii timpului. ,,Deci priimeşte, în această dată, atâta din 
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truda noastră, cât să nu să uite lucrurile şi cursul ţărâi, de unde 
au părăsit a scrie răposatul Ureche vornicul". Predoslovia se 
încheie, însă, cu o promisiune: ,,că şi letopiseţ întreg să aştepţi 
de la noi de om avea dzile". Şi cronicarul îşi ţine făgăduinţa 
înainte de a cădea victimă el însuşi cumplitelor vremi de care a 
avut parte. Întors din exilul în Polonia, în 1606, el începe 
lucrarea lui cea din urmă, pecetluită în chip tragic şi absurd de 
căderea capului luminat sub lovitura săbiei analfabete. Ironia 
soartei este că cel ce a poruncit decapitarea unuia dintre cele 
mai înzestrate capete ale vremurilor vechi nu era altul decât 
tatăl lui D. Cantemir. Ciudată lucrătură a destinului, dacă nu 
cumva a subconştientului frust: în anul în care se rostogolea în 
ţărână capul lui M. Costin, tânărul Dimitrie Cantemir se 
întorcea de la Constantinopol unde fusese cinci ani de zile 
zălog pentru fidelitatea faţă de turci a domnitorului!  

Presimţindu-şi parcă moartea, cel care în poemul ,,Viaţa 
lumii" scria despre înţelepţii veacurilor, ,,Cursul lumii aţi 
cercatu, lumea cursul vostru / Au tăiat", se grăbeşte să-şi 
respecte făgăduiala făcută în predoslovia de la letopiseţ.  

,,De neamul moldovenilor" este rodul acestei fidelităţi 
faţă de credinţele lui mărturisite şi faţă de lumea în care se ivise 
ca fiinţă hărăzită destinului de mesager peste vreme.  

Predoslovia la această scriere este nu numai cea mai 
întinsă, dar şi cea mai bogată şi plină de înţelesuri. Ea poate fi 
percepută ca un adevărat testament. Textul dezvăluie o 
construcţie ternară, începutul şi sfârşitul având în centrul 
atenţiei personalitatea scriitorului care se confesează şi 
îndeamnă, iar partea de mijloc, cea mai întinsă, personalitatea 
istoricului care-şi dezvăluie izvoarele şi motivaţiile. Ambele 
ipostaze sunt exemplare, atât pentru contemporanii săi, cât şi 
pentru posteritate. Ele configurează imaginea unui cărturar 
pentru care lumina minţii nu plăteşte mare lucru, dacă nu este 
înnobilată de lumina sufletului şi a credinţei.  
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Vastitatea şi dificultăţile de învins pe care le reclama 
întreprinderea sa, au determinat un soi de blocaj al faptei 
izvorât din conştiinţa exigenţelor şi răspunderii: ,,multă vreme 
la cumpănă au stătut sufletul nostru. Să înceapă osteneala 
aceasta, după atâta veci de la discălecatul ţărilor cel dintâi de 
Traian împăratul Râmului, cu câteva sute de ani peste mie 
trecute, să sparie gândul". Alternativa timorării şi a 
abandonului era însă de neacceptat: ,,A lăsa iarăşi nescris, cu 
mare ocară înfundat neamul acesta de o seamă de scriitori, ieste 
inimii durere". Din această confruntare, victoria este 
mărturisită printr-o rostire aforistică ce-ar putea figura în 
catehismul oricărei conştiinţe umane: ,,Biruit-au gândul să mă 
apuc de această trudă".  

Printr-un dialog imaginat, Miron Costin îşi oferă 
prilejul să reia unul din constantele lui elogii: ,,lăsat-au 
puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minţii omeneşti, 
scrisoarea, dintru care, dacă va nevoi omul, cele trecute cu 
multe vremi le va putea şti şi oblici". E adevărat că această 
,,iscusită oglindă minţii omeneşti" poate deveni, am spune noi, 
concavă ori convexă, dacă ea nu e luminată de un suflet curat. 
Este ceea ce s-a întâmplat cu Simeon Dascălul şi Misail 
Călugărul, cu basmele lor ocărâtoare la adresa românilor. 
Rămâne pilduitor faptul că istoricul îşi declară cea de a doua 
motivaţie a gestului său dăruitor tocmai în intervenţia 
poluatoare a celor doi: ,,că celelalte ce mai sântu scrise 
adăosături de un Simion Dascălul şi al doilea, un Misail 
Călugărul, nu letopiseţe, ci ocări sântu. Care şi acelea nu puţină 
a doao îndemnare mi-au fostu". Folosirea articolului nehotărât 
înaintea numelor celor doi nu cred că e întâmplător. E o formă 
de descalificare, de anulare a unicităţii omului cu majusculă 
pentru cineva aflat în seria comunului. Poate fi acesta un 
memento pentru băsnuitorii şi ocărâtorii de toate soiurile şi din 
toate timpurile, inclusiv din vremurile noastre atât de bogate în 
nume proprii precedate de articolul nehotărât.  
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Cu valoare testamentară poate fi socotită şi convingerea 
că ,,scrisoarea ieste un lucru vecinicu" şi deci răspunderea 
morală rămâne şi ea eternă: ,,Eu voi da seama de ale mele, câte 
scriu". Pentru că, asemeni scripturilor, scrierile istorice ,,ne 
învaţă cu acele trecute vremi să pricepem cele viitoare". Şi 
poate că focarul predosloviei ultime şi invarianta tuturor îl 
reprezintă această nuntire între urare şi elogiu: ,,Puternicul 
Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască după 
aceste cumplite vremi anilor noştri, cândva şi mai slobode 
veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vreme şi cu 
cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu ieste alta şi mai 
frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decâtu 
cetitul cărţilor".  

 

 

ALECU RUSSO  

LUMINOZITATEA UNEI OPERE DE PIONIER 

   

Adeseori, posteritatea este ingrată, iar formatorii de 
opinie, când nu sunt rătăciţi, par teleghidaţi. Desigur, 
receptarea operelor culturale, în general, şi a celor de artă, în 
special, cunoaşte o permanentă dinamică. Traiectoria este una 
ondulatorie, cu suişuri şi coborâşuri. Dar, valorile artistice şi 
culturale se află în raport cu destinatarii lor într-o relaţie 
complexă. O operă este asemeni unei ecuaţii ale cărei rezultate 
apar din jocul între o constantă şi o variabilă. Constanta este 
opera, variabila este destinatarul, contemplatorul, receptorul, o 
realitate practic infinită în succesiunea generaţiilor omeneşti. 
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De aici rezultă, pe de o parte, convergenţa esenţială a tuturor 
asumărilor, dar şi variabilitatea lor fără de sfârşit.  

În numele acestei invariante, ni se pare că abandonarea 
în uitare a lui Alecu Russo este nedreaptă pentru el şi 
păgubitoare pentru noi. Pentru că, în cazul său, noi credem că 
ne aflăm în faţa uneia din cele mai înaintate şi fine conştiinţe 
de care sunt legate începuturile moderne ale literaturii române.  

Deşi integrabil perfect în coordonatele tipologice ale 
generaţiei paşoptiste (profundă conştiinţă civică, elevaţie a 
idealurilor, generozitate a dăruirii şi a faptei, sentiment al 
preursirii întru emanciparea neamului şi al vitregiei istorice cu 
handicapurile ei), scriitorul îşi particularizează existenţa şi 
opera, dezvăluind posterităţii o figură de excepţie.  

Mai întâi, sub raport biografic, viaţa pare a-i fi hărăzită 
mai tuturor neprielniciilor. La 12 ani rămâne orfan de mamă. În 
acelaşi an, tatăl îl trimite la studii în Elveţia, impunându-i o 
nouă despărţire. Se produce, astfel, nu doar o dublă ruptură (de 
mama intrată în nefiinţă şi de paradisul copilăriei pulverizat 
prin dezrădăcinare), ci şi o previzibilă suprapunere. Maica 
dispărută se topeşte în făptura ţării, iar înstrăinarea de meleagul 
natal devine suferinţă de orfelin. Gravele semne de inadaptare, 
în primii ani de studii la Vernier ori melancolia brumată a celor 
dintâi poezii (vezi remarcabila comunicare a lui Geo Şerban 
din România literară, 2 febr. 1984), în aceste împrejurări îşi au 
desigur izvorul. Aşa cum tot ele i-au modelat sensibilitatea şi i-
au iradiat gândirea în câteva din datele definitorii. De-a lungul 
vremii, amintirea acestei experienţe va rămâne mereu 
proaspătă: ,,Ferice de aceia ce nu au părăsit pragul părinţesc cât 
de mic, cât de mare... ei nu au simţit durerea de a fi muţi, 
durerea de a videa cum se şterge întâi plânsul dispărţirei, şi 
apoi cătinel-cătinel toate amintirile copilăriei lor... Ei nu au 
simţit durere şi mai mare, cum se duce şi limba, de te înăduşă 
cuvântul «ţară» şi nu-l poţi spune decât pe limbă străină!... (...) 
Fericiţi aceia care nu au pierdut din ochi pragul casei!... au 
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crescut în sărutările soarelui, în toată volnicia câmpiilor 
înflorite, în dizmierdările limbei şi în toate bucuriile 
copilului...".  

Reîntors de la studii cu o cultură solidă, cu o tablă de 
valori aleasă şi cu o experienţă de prigonit al tiraniei, destinul 
continuă să-l vrăşmăşească. Mama vitregă pe care o găseşte 
alături de tatăl pus să-l dezmoştenească, existenţa tracasată, 
nesigură şi plină de lipsuri, surghiunul la Soveja şi închisoarea 
la Cluj, îmbolnăvirea de tuberculoză şi sfârşitul în sărăcie, 
marchează traiectoria unei vieţi nefaste. Şi cum se întâmplă 
adeseori, din întunecimile unei astfel de biografii se iscă 
luminile operei; ca un act compensativ, ca mărturie a ciudatelor 
metamorfoze din adâncurile fiinţei sau poate ca imperativ al 
antitezei, mereu cuibărită în latenţele omului.  

Modest, timid şi discret, dar, în acelaşi timp, generos şi 
entuziast, A. Russo s-a aflat mereu în primele rânduri ale 
generaţiei sale; şi pe baricadele luptelor sociale şi pe câmpul de 
bătălie ori de trudă al literaturii. Deşi a scris puţin şi a publicat 
şi mai puţin, aproape jumătate din scrierile lui văzând lumina 
tiparului postum (excelentul eseu semnat de Paul Cornea, 
Secretul lui Alecu Russo, analizează între altele şi acest aspect), 
scriitorul moldovean se dovedeşte un pionier cu intuiţii şi 
realizări proeminente.  

Pe lângă faptul că este printre cei dintâi culegători de 
folclor, în care ipostază descoperă Mioriţa, el îşi impune 
statura de excepţie prin opera literară. La nivelul oricărei 
evidenţe se află, în acest sens, Cântarea României 
(contestatarii paternităţii, oricâtă elocinţă ar consuma, rămân 
neconvingători în afara unor probe materiale). Ea rămâne o 
scriere unică în epocă şi, într-un fel, în întreaga literatură 
română (singurele opere oarecum afine pot fi socotite România 
pitorească a lui A. Vlahuţă şi Cartea Oltului a lui Geo Bogza). 
Caracterul ei deosebit este detectabil atât sub raportul 
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circumstanţelor în care a văzut pentru prima dată lumina 
tiparului, cât şi sub acela al identităţii ori al realizării.  

Aşa cum se ştie, scrierea a apărut la Paris, în 1850, în 
România viitoare, cu o precuvântare a lui N. Bălcescu, unde 
poemul era atribuit unui călugăr anom care l-ar fi izvodit ,,nu 
din adâncimea cărţilor, dar din sufletul naţiei". Era un gest 
romantic, dar motivaţia lui nu viza spectaculosul, ci 
eficacitatea. Bălcescu, probabil în înţelegere cu A. Russo, voia 
să atragă atenţia lumii că un popor care zămisleşte în anonimat 
asemenea creaţii este îndreptăţit nu doar la simpatia Europei, ci 
şi la sprijinul ei de a păşi pe calea emancipării naţionale şi 
sociale. Urmările acestei aventuri de atribuire asupra lumii 
occidentale sunt greu de estimat, dar consecinţele în 
posteritatea românească s-au concretizat, în primul rând, în 
controversata discuţie privitoare la paternitate.  

Fără corespondent în epocă este Cântarea României şi 
sub raportul identităţii. Având ca model cartea celebră a lui 
Lamennais, Paroles d'un croyant, A. Russo acufundat în istoria 
neamului său şi cu sufletul conectat la amplitudinea idealurilor 
contemporane , a dat naştere unui poem în proză care 
sublimează în versetele sale biografia esenţializată a României, 
străbătând istoria cu paloşul în mână şi cu nădejdea în inimă. În 
construcţia lui alegorică, nuntirile de imn şi bocet, de profeţie 
şi dojană ori de jubilaţie şi lacrimă, focalizează mai toate 
luminile spiritului paşoptist; dar nu în nuditatea lor discursivă, 
ci în irizări de metaforă şi simbol ori în unduiri de melopee, aşa 
cum n-o mai făcuse nimeni până la el. Amintita contopire, în 
retortele sensibilităţii de copil, a ideii de mamă cu aceea de 
ţară, devenită experienţă originară şi invariantă a psihicului, şi-
a lăsat amprenta pe întreaga lui literatură. Pusă în valoare de 
reala vocaţie scriitoricească, aceasta a determinat nu doar 
dominanta lirică a Cântării României, iubirea de patrie, ci şi 
specificul acestei dominante. Pentru A. Russo, patria 
constituie, în primul rând, o realitate interioară, o componentă a 
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sufletului ales şi abia mai apoi un spaţiu exterior pe care îl 
contempli sau în care te integrezi. De aici profunzimea şi 
autenticitatea sentimentului, precum şi complexitatea trăirii lui. 
Iubirea de patrie înseamnă bucurie şi suferinţă, mângâiere şi 
dojană, speranţă şi disperare. Iată una din mărturiile 
fragmentate a suferinţei de patrie şi a nădejdii de patrie: ,,Doina 
şi iar doina!... cânticul meu e versul de moarte a poporului la 
şezătoarea priveghiului... pământul îi e de lipsă... şi aerul îl 
îneacă... Văzut-am flăcăii scuturându-şi pletele... şi fruntea lor 
a se încreţi fără de vreme... florile de pe capul copilelor a se 
veşteji... şi poporul căutând în beţie uitarea necazurilor... Trist 
e cânticul în sărbătorile satului... (...) toţi îşi bat gioc de viaţa, 
munca şi sărăcia ta, şi slugile slugilor calc peste trupul tău... cei 
ce zic că sunt aleşii tăi cresc în măriri şi avuţii, şi ţie-ţi este frig 
şi copiilor tăi le este foame!... Ei fac legi, dar nu pentru dânşii, 
ci pentru împovărarea ta!... Doina, şi iar doina!... Suntem 
pribegi în coliba părintească... şi străini în pământul 
răscumpărat cu sângele nostru!... Dar în câmpie creşte, şi pe 
deal iarăşi creşte o floare pentru popoarele chinuite... 
Nădejdea!"  

Scriitorul moldovean, alături de N. Bălcescu (afini în 
multe privinţe), oferă, fără nici o îndoială, cea mai emoţionantă 
expresie a acestui sentiment. El se dovedeşte, sub un asemenea 
unghi, precursorul cel mai autentic al lui Eminescu, aşa cum se 
întâmplă şi cu natura pe care o percepe nu în aspectele 
decorative, ci în interferenţele şi consonanţele cu sufletul 
vibratil.  

Amintind apoi structura simfonică a poemului, cu 
efectele ei expresive şi prospeţimea limbajului, încărcat de 
parfum şi culoare, vom avea consemnate cele mai de seamă 
aspecte care conferă Cântării României statutul de excepţie.  

Dacă prin dimensiunea lui retorică, satisfăcea mai puţin 
gustul postromanticilor din secolul al XX-lea (drept urmare, G. 
Călinescu îl şi califică, apodictic dar neconvingător, o scriere 
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falsă), proza memorialistică a întrunit adeziunile aproape 
unanime ale posterităţii. Iar faptul este pe deplin justificat şi cu 
privire la Amintiri, scrisă în limba română, şi cu privire la 
Soveja ori Piatra teiului, scrise în limba franceză. Fără a ne 
mai opri asupra lor pentru a le pune în evidenţă trăsăturile 
definitorii (lirismul confesiv, reflexivitatea melancolică, 
umorul ironic şi auto-ironic, percepţia fragedă a lumii şi 
echivalările expresive ale acestei percepţii, virtuţile de limbaj 
etc.), se impune a fi remarcată particularizarea lui A. Russo 
chiar şi pe acest teren bătătorit de toţi colegii de generaţie. 
Referindu-ne la Amintiri şi raportând-o la scrieri similare din 
epocă (Dispoziţiile şi încercările mele de poezie de I. H. 
Rădulescu, Cum am învăţat româneşte de C. Negruzzi sau 
Porojan de V. Alecsandri), vom constata că evocarea lui 
Russo, spre deosebire de tuturor celorlalţi, este lipsită de 
elementul epic. Ea nu narează întâmplări şi evenimente, ci 
urmăreşte ecourile afective ale vârstei de aur, filtrate prin 
amintire. Ca urmare, timbrul este mai întâi surdinizat, aburii 
nostalgiei învăluie totul într-o mantie şăgalnică, aura purităţii 
domină confesiunea. Limbajul, răspunzând armonic 
necesităţilor interioare, este când unduitor, când sincopat, când 
cinematografic. În partea a doua (începând de la cap. IV), 
schimbându-se registrul şi tipul de aducere aminte, timbrul 
capătă rezonanţe grave, variind între accente pamfletare şi 
acidulări ironice, între invocaţii patetice şi reconstituiri sumbre. 
Cuvântul este mai dur, fraza devine retorică, cu întorsături 
biblice, ca în Cântarea României, sincopările comunicării nu 
mai marchează fluxul specific al memoriei afective, ci 
tensiunile comprimate ale subiectului ori tăcerile semnificative. 
Din păcate, scrierea a rămas neterminată, iar ultima parte are 
caracter bruillonar.  

Luminozitatea acestei figuri nu e legată însă numai de 
literatura artistică. A. Russo este şi unul dintre cele mai rafinate 
spirite critice din epoca prejunimistă. El anticipă, în chip 
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remarcabil, teoria maioresciană a ,,formelor fără fond", precum 
şi ideea conform căreia ,,este nevoie de a întemeia critica şi de 
a cumpăni de acum înainte (este vorba de anul 1855 A.M.) 
bunătăţile scrierilor şi tăria sistemelor". Studiile despre ,,poezia 
feciorelnică" a poporului, despre spiritul şi creaţia acestuia, 
despre poeziile ,,văduve de cititori", pentru că nu şi-au aflat 
adevăratul izvor de apă vie, vădesc nu doar un mare admirator 
al folclorului, ci aşa cum se întâmplă şi în Cugetări o 
inteligenţă subtilă, intuiţie a valorilor şi a devenirii, fervoare a 
spiritului. Iar verbul lui A. Russo, prin ,,limpezimea, bogăţia de 
nuanţă şi pertinenţa expresiei, pare azi încă, după atâtea 
revoluţii şi metamorfoze ale limbajului, proaspăt şi sclipitor, ca 
în ziua naşterii". (P. Cornea)  

Încât, raportându-ne la o realitate particulară, dar de o 
importanţă fundamentală pentru viitorul oricărui neam, ne 
putem întreba, şi nu numai, dacă n-ar fi înţelept şi profitabil, 
din punct de vedere formativ, ca în manualele şcolare, A. 
Russo să figureze ca exponent reprezentativ al literaturii 
paşoptiste.  

Figură luminoasă şi exponenţială a vremii lui, acest 
scriitor a lăsat pagini pe care elevii ar putea face autentică 
ucenicie în mai toate direcţiile. În opera lui Russo aflăm una 
din cele mai frumoase şi mai pline de taină imagini ale 
Moldovei şi a omului de la munte, cea mai complexă definire a 
patriei din tot ce a lăsat literatura paşoptistă, la el vom 
descoperi natura stare de suflet şi folclorul patrimoniu interior, 
cea dintâi imagine a furtunii în maniera de mai târziu a lui C. 
Hogaş şi tehnica ramei din Hanul Ancuţei, la Russo vom afla 
cele mai surprinzătoare anticipări eminesciene în plan 
publicistic, nu doar sub raportul fondului de gânduri, ci chiar 
sub raportul expresiei. Iată o formulare de gând ieşită parcă de 
sub pana genialului gazetar de la Timpul: ,,Acest pământ, 
odinioară ocârmuit de independenţii săi voievozi, a avut 
hotarele sale în întindere, aşezământurile sale în datorii, 
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privilegiile sale în urmare şi pravilele sale în îndatoriele unui 
om cătră altul".  

Şi atunci, nu este anormal şi păgubitor (ca să nu mai 
vorbim de ingratitudine ori de falsă estimare) ca şcoala să nu 
valorifice cum se cuvine moştenirea unui asemenea pionier?  

Iubindu-şi ,,românia (în sensul de etnie A.M.) ca 
nealţii" pentru a folosi chiar sintagma lui Alecu Russo acesta, 
împreună cu toţi protagoniştii renaşterii moderne, s-a socotit 
unul dintre acei ,,salahori chemaţi a rădica o zidire" pentru care 
,,arhitecţii vor veni mai târziu".  

Dar, oare ar fi venit acei arhitecţi, dacă salahorii n-ar fi 
ridicat zidirea?  

 

 

EPIC ŞI LIRIC ÎN MEMORIALISTICA LUI RUSSO  

   

Scriitorii însemnaţi ai generaţiei paşoptiste sunt cu toţii 
memorialişti. Continuând o veche şi constantă tradiţie 
autohtonă, care merge de la cronicari până la Ienăchiţă 
Văcărescu şi Dinicu Golescu, ei vizează esenţial aceeaşi 
finalitate pe care o aflăm exprimată în mai toate predosloviile 
predecesorilor. Mutaţiile produse în timp nu sunt puţine dar 
nucleul orientativ al atitudinii rămâne acelaşi. Chiar şi sub 
aspect estetic. Fiindcă un asemenea elogiu al lecturii, datorat 
lui Miron Costin, transmite peste vremi şi un mesaj de 
frumuseţe alături de acela cetăţenesc:  

,,Nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată 
viaţa omului zăbavă decît cetitul cărţilor" (subl. noastră).  
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Desigur, preponderenţa marcată a memorialisticii, la 
începuturile epocii moderne, nu poate fi explicată doar prin 
presiunea tradiţiei interne. Lipsa de complexitate 
compoziţională a mai tuturor speciilor memorialistice, forţa cu 
care evenimentul cotidian, devenit experienţă de viaţă, ori 
evenimentul istoric supus anamorfozelor timpului, se impun 
conştiinţelor scriitoriceşti prin proprie semnificaţie, inapetenţa 
pentru ficţiune 1., ecourile romantismului (pasiunea călătoriilor 
şi statuarea eului subiectiv în principal mijloc de cunoaştere), 
toate acestea, în mod concertat, au determinat particularizarea 
amintită a prozei.  

În atari coordonate generale şi unitare, peisajul concret 
se diversifică şi se nuanţează.. Fiecare scriitor, integrând 
constantele amintite în proprie ecuaţie, obţine rezultate diferite. 
Chiar şi în privinţa tipurilor fundamentale de reprezentare 
literară 2., fenomenul se verifică. Epicul, liricul şi dramaticul 
subordonat acestora, sunt prezente în mai toate scrierile 
memorialistice. Sintetizarea lor concretă, calitativă şi 
cantitativă, diferă însă de la un prozator la altul, oferind unul 
din factorii de identitate ai originalităţii. Dintr-o asemenea 
perspectivă, abordându-l pe Alecu Russo acest ,,suflet pur, 
rănit în bătăliile vieţii", a cărui operă se oferă posterităţii ca ,,un 
amestec specific de melancolie şi înţelepciune uşor sceptică, o 
clipire visătoare adumbrită mereu de şoapta insidioasă a 
lucidităţii"3 , putem remarca fără dificultate poziţia lui de 
excepţie în epocă. Şi aceasta nu numai prin unicitatea ,,Cântării 
României", ci şi prin dinamica specifică a raportului epic-liric 
în opera memorialistică.  

Aşa cum se ştie, el a scris puţin 4, dar opera îi este 
definitorie, cel puţin în două sensuri: unul integrator şi altul 
particularizant. Din prima perspectivă ceea ce se impune este 
situarea memorialisticii în coordonatele specifice ale întregii 
generaţii; atât în privinţa speciilor arborate cât şi în privinţa 
fondului ideatic, a realităţii evocate ori a obiectivelor avute în 
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vedere. Din cea de a doua, faptul fundamental îl reprezintă 
ecuaţia personală rezultată din statutul epicului şi liricului cu 
evantaiul de consecinţe derivate de aici.  

Aşa cum se ştie, memorialistica este o formă a prozei 
literare în care implicarea autorului în substanţa propriei opere 
este un fapt imanent, fără a fi şi uniform. Amintirea, ori 
memorialul, jurnalul intim sau corespondenţa diferenţiază prin 
însăşi identitatea lor gradul de absorbţie al eului artistic. Din 
această împrejurare, dimensiunea epică proprie oricărei 
memorialistici are drept corelativ şi o dimensiune lirică 5. 
Succesiunea de evenimente, acţiuni ori fapte, este întreţesută cu 
imprevizibile transcrieri de impresii, vibraţii, confesiuni 
intime6. Raportul dintre cele două dimensiuni şi modul lor 
concret de constituire diferă de la un scriitor la altul, 
conferindu-i fiecăruia o anume identitate, chiar dacă o grupare 
tipologică a acestor prozatori este posibilă (şi chiar necesară). 
De exemplu, înrudirile ce s-ar putea stabili cu N. Bălcescu şi I. 
H. Rădulescu în cadrul unei direcţii lirice a prozei paşoptiste 
(spre deosebire de direcţia epică), impun imediat câteva 
disocieri importante. Dacă în cazul lui Bălcescu, deşi înrudirea 
e structurală, oportunitatea unui comentariu comparativ nu se 
impune (el nu a scris nici o operă memorialistică), în privinţa 
lui Heliade o asemenea raportare poate fi revelatorie. Aşa, 
bunăoară, în timp ce la autorul ,,Echilibrului între antiteze" 
originea atitudinii subiective din memorialistică se află în 
orgoliul rănit al unui eu vindicativ şi genialoid, convertit literar 
în expresie pamfletară, la Russo generozitatea altruistă, 
predispoziţia autoscopică şi reflexivă, conştiinţa unei 
neprielnicii existenţiale în plan individual dar mai ales colectiv, 
îi generează în literatură acorduri lirice de altă rezonanţă. Chiar 
şi în cadrul identităţii unei atitudini fundamentale, precum e 
profetismul, diferenţele nu scapă ochiului avizat. La Heliade 
profeţiile sunt fatidice şi ameninţătoare. Împlinirea lor ar 
echivala cu o pedeapsă căzută asupra vinovaţilor şi o 
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compensaţie, fie ea şi postumă, pentru prigonirea la care a fost 
supus de contemporanii incapabili de a-l înţelege. La Russo 
prevestirile nu sunt doar sumbre, iar când sunt astfel timbrul 
vocii trădează, nu mânia ori satisfacţia unei virtuale împliniri, 
ci tristeţea şi îngrijorarea în faţa unui destin vrăjmaş. Glasul îi 
apare mai curând ca o trompetă prin care destinul îşi trimite 
semnele, decât ca un mesager al propriului eu. Aşa încât 
profilul literar al lui Russo, în pofida similitudinilor existente 
cu ceilalţi memorialişti ai epocii7 vădeşte nu doar un contur 
bine individualizat, ci şi o prezenţă unică.  

În cazul lui, componenta lirică predomină asupra celei 
epice. Faptul nu este rezultatul unui raport cantitativ cât al 
unuia funcţional. Fiinţă cu propensiuni autoscopice, suscitată în 
modul romantic cel mai autentic de istoria şi geografia 
propriului eu, el se dovedeşte prin structură un liric. Dacă nu se 
abandonează totuşi izolării şi solitudinii, faptul are cel puţin 
două explicaţii. Pe o parte momentul istoric cu frământările lui 
de renaştere îşi iradiază tăriile asupra tuturor sufletelor 
generoase din epocă. Şi Russo era un astfel de generos. 
Temperatura voltaică a patriotismului său, prefigurare 
eminesciană, spiritul critic exercitat fără menajamente din 
perspectiva unei table de valori faţă de care şi-a păstrat mereu 
fidelitatea, participarea la mai toate evenimentele de seamă ale 
vremii, îl recomandă fără dubii. Contradicţia ce te simţi ispitit 
s-o descoperi între cele două imagini, este doar aparentă. 
Fiindcă la el atitudinile auto-contemplative nu reprezentau un 
scop ci un mijloc, nu erau porniri spre evaziune, ci eforturi spre 
cunoaştere. Pe de altă parte, marile lui prietenii, îndeosebi cele 
cu Bălcescu şi Alecsandri au avut şi ele darul de a întoarce spre 
lume antenele unei sensibilităţi dispuse temperamental spre 
interior.  

Din această interferenţă i-a luat naştere opera literară şi 
din ea derivă, îngustând unghiul, specificul raportului dintre 
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epic şi liric care-i conferă poziţii de excepţie între colegii de 
generaţie.  

Încercând o identificare a epicului în memorialistica lui, 
pentru a-l raporta apoi la dimensiunea lirică, vom avea în 
vedere schema analitică a lui A. Marino cu privire la categoria 
care ne interesează 8 (cine povesteşte, ce povesteşte, cum 
povesteşte). Prima întrebare, deci, căreia i s-ar cere răspuns 
vizează identitatea naratorului. La Russo distingem două 
situaţii fundamentale: a) cel care, istoriseşte, este autorul şi b) 
cel care povesteşte este un personaj al propriilor istorisiri. 
Manifestarea subiectului narator nu se realizează însă în mod 
autonom. În fiecare scriere memorialistică se regăsesc ambii 
subiecţi. În Holera, Soveja, Stânca Corbului ori Piatra Teiului, 
faptul este de ordinul evidenţei. Doar Amintiri pare a fi o 
excepţie. Subiectul narator pare a fi mereu autorul. În realitate, 
există, cel puţin figurativ, şi un alt subiect narator. Acesta este 
Ionică Tăutu care ,,povesteşte" direct prin proiectele de 
reformă, aşa cum o făceau şi celelalte tarafuri. Măsura în care 
această parte a Amintirilor, cu caracterul ei mai curând 
brouillonar, este literatură propriu-zisă, e o altă chestiune pe 
care nu e locul s-o analizăm acum şi aici. Ceea ce ne-a interesat 
pe noi a fost descoperirea unei constante: Russo, ca narator, îşi 
asociază mereu tovarăşi de istorisire. Aceştia joacă un dublu 
rol. Pe de o parte îl suplinesc pe el însuşi, care, ca prozator nu 
se prea simte în elementul lui, iar pe de altă parte, răspunde 
imperativelor autenticităţii şi adevărului, cultivate şi preţuite în 
literatura epocii.  

Raportul formal dintre subiecţii naratori este unui de 
subordonare, raportul real însă este unul de coordonare. 
Formal, autorul este cel care povestind câte un episod din 
propria ,,istorie", deschide cadrul de manifestare a altor 
povestitori. Aceştia apar şi se manifestă numai întrucât o 
doreşte autorul. Deci sunt subordonaţi. Sau, altfel spus, în timp 
ce autorul este subiectul narator principal, ceilalţi sunt subiecţi 
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secundari. În realitatea literară, cu excepţia Amintirilor, 
raportul este altul. Autorul, ca narator, apare doar ca un 
scenograf preocupat să traseze cadrul spaţial şi temporal de 
mişcare al povestitorilor. Odată aceştia apăruţi în scenă, el 
dispare în culise pentru a orchestra fundalul liric.  

În Holera, de exemplu, există o dublă pendulare între 
naratorul subiect şi naratorul obiect. Prima se realizează între 
autor, care consemnează aproape neutru, detaşat, bântuirile 
holerei prin Europa, şi aedul anonim care istoriseşte în baladă 
tragedia Vâlcului pustiit de holeră. Aici subiectul narator este 
dominat şi subordonator. Balada Vâlcului nu este reprodusă iar 
povestitorul anonim nu este introdus în scenă şi apoi lăsat să se 
manifeste. El este intermediat şi comentat de autor iar povestea 
lui este repovestită într-un alt registru.  

Cea de a doua pendulare se realizează altfel. Naratorul 
subiect, autorul, şi naratorul obiect, maiorul B. povestesc 
succesiv şi autonom. Raportul dintre ei, echivalat gramatical, 
este unul de coordonare adversativă. Istorisirile lor au existenţă 
de sine stătătoare dar diferă ca registru şi întindere. Prima este 
preponderent descriptivă, dinamică şi degajată, cea de a doua 
preponderent narativă, dinamică şi gravă. Aici autorul se 
manifestă în mod tipic prilejuind şi înlesnind adevărata 
istorisire, aceea a maiorului B. Chiar şi cantitativ, durata de 
desfăşurare a acesteia este de două ori mai mare decât a lui 
Russo.  

Tehnica este şi mai evidentă în Stânca Corbului ori 
Piatra Teiului. În prima, prezenţa este aproape simbolică. 
Redusă cam la jumătate de pagină, ea pare doar un pretext al 
legendei istorisite de subiectul narator obiectivat. Piatra 
Teiului se constituie mai complex dar păstrează esenţial acelaşi 
raport. Partitura epică a autorului, destul de întinsă în economia 
scrierii, este şi ea preponderent descriptivă, de astă dată 
obiectul constituindu-l itinerariul excursiei. Naratorul personaj 
are însă contribuţia substanţială sub raport epic (De fapt 
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aceasta este unitatea epică cea mai întinsă şi probabil cea mai 
reuşită a prozei lui Russo). Asigurându-i-se cadrul, ambianţa şi 
stimulii necesari el îşi desfăşoară autonom şi specific istorisirea 
ocupând integral scena epică, părăsită de autorul care a trecut 
în culisă. Demnă de menţionat este prezenţa acestuia ca stimul 
direct al naratorului personaj. Asigurând scenografia, el nu 
rămâne doar în umbră şi nici nu se prezintă ,,spectatorilor" doar 
în faţa cortinei. Câteodată apare în scenă angajând scurte 
dialoguri interogative cu ceilalţi subiecţi naratori.  

,,- Are vreo legendă?  
- Ce să aibă, domnule?  
- Are vreo istorie, vreo basnă, vreo...  
- A! înţeleg; are, ca toate stâncile câte le vedeţi.  
- O ştii?  
- Cum nu?... Ce nu ştiu eu?  
- Spune-o, spune-o..."  
(Stânca Corbului)  
,,- Ia ascultă, voinice începui eu, iar după o tăcere lungă 

şi tot privind stânca, după ce toate celelalte forme fuseseră 
împlinite poţi să-mi spui de unde a venit piatra asta pe 
pământul Hangului căci, după cât mi-i socotinţa n-oi fi adus-o 
dumneata?  

- Ferească Dumnezeu! strigă omul cu nevinovăţie, 
făcându-şi cruce.  

- Atunci de unde-i?  
- Apoi cînd te-i sui pe Ceahlău, ai să vezi dumneata 

singur de unde a fost smulsă de o altă mînă, nu de-a mea.  
- Şi altceva nu mai ştii despre dînsa?  
- Ba da, domnule, cum nu?... dar... Munteanul se 

scarpină după ureche.  
- Ei, spune...  
- Apoi asta-i istorie necurată, şi popa nu ne lasă s-o 

spunem...  
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- Ia ascultă prietine, tare aş vrea să aflu ce nu te lasă 
popa să spui. Uite banul ăsta, să-l dai popii să-ţi citească o 
moliftă, şi istalalt ca să mă pomeneşti cînd îi cinsti un pahar de 
rachiu.  

- Atuncea îngăduie să-mi fac întîi cruce, căci, vedeţi 
dumneavoastră, istoria asta i-o istorie grozavă pentru un 
creştin, pentru un locuitor din valea sta pe care o hrăneşte 
Bistriţa...  

- Bine, fă-ţi cruce, dar grăbeşte-te..."  
(Piatra Teiului)  
După cum se observă în cea de a doua legendă, 

intervenţiile autorului sunt mai subtile şi mai de efect. De la 
mimarea ignoranţei şi nedumeririi, până la provocarea 
glumeaţă şi stimularea abilă, acesta îşi atrage cu iscusinţă 
personajul în prim plan pentru ca apoi să-l lase singur cu 
propria-i poveste.  

Mai complex şi, prefigurând ceva din tehnica de mai 
târziu a lui Sadoveanu în Hanul Ancuţei, se dovedeşte raportul 
dintre autorul narator şi naratorul personaj în Soveja. Cele cinci 
istorisiri autonome, povestite de patru personaje sunt integrate 
în ţesătura întregului, organic şi basoreliefat. Subordonarea 
formală şi coordonarea de fapt funcţionează şi aici. Dar 
episoadele nu sunt aglutinări şi nici simple succesiuni la 
secţiunile epice avându-l pe autor drept narator. Par mai curând 
nişte constituenţi ai propriului discurs literar, chiar dacă de 
fiecare dată apariţia personajului narator se face prin dispariţia 
autorului ca povestitor.  

Esenţial, aserţiunea glumeaţă din finalul legendei 
Piatra Teiului poate fi socotită, în planul amintit, o figurată 
profesiune de credinţă:  

,,...declar, părăsind orice amor propriu, că eu mă dau 
frumuşel deoparte şi las pe diavol să se descurce cu 
dumneavoastră cum o putea".  
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Din această dublă identitate a naratorului derivă 
răspunsul la cea de a doua întrebare (ce povesteşte?). Pe 
această linie e de observat că în timp ce autorul, ca povestitor, 
cultivă istoria (inclusiv istoria propriei existenţe), naratorul 
personaj cultivă îndeosebi mitul. Stânca Corbului şi Piatra 
Teiului sunt, în această privinţă, prozele reprezentative. În ele 
aflăm, pe de o parte, relatarea succintă sau dezvoltată a unor 
experienţe biografice articulate memorialistic, iar pe de altă 
parte istoriile fabuloase ale unor realităţi identificate legendar.  

Este situaţia pe care o recunoaştem şi în Soveja, chiar 
dacă nu la fel de marcată. Aci, rolul epic al autorului este de 
aceeaşi factură, în schimb, cel al personajului se constituie mai 
divers. Dacă povestea doinei este o proiecţie narativă mitică, 
precum, embrionar, este şi cea de a doua istorisire a lui Acati 
(despre bucata de marmură neagră), celelalte trei episoade 
epice se nutresc din istorie. E adevărat însă că toate, prin 
circulaţia şi conservarea lor folclorică, vădesc o anume aură de 
factură mitică, fie şi numai în virtualitatea devenirii lor. Mai 
puţin evident în povestea temnicerului, prea determinată istoric 
şi geografic, dar mai pertinentă în istoriile cu haiduci9 ori în 
prima povestire a lui Acati unde şi întâlnim structuri formale 
proprii basmului.  

Chiar şi în Holera există o proiecţie legendară, Balada 
Vîlcului, deşi ea apare intermediată comentativ.  

Observând modul în care se povesteşte, se remarcă 
acelaşi fenomen de diferenţiere în funcţie de identitatea 
naratorului. Russo, ca povestitor este preponderent descriptiv şi 
liniar. El schiţează interioare şi portrete, descrie itinerarii de 
voiaj, aduce în prim plan personaje povestaşe. Singura proză în 
care face excepţie este Soveja. Episodul unde sunt povestite 
peripeţiile surghiunirii (confruntarea cu ministrul, drumul până 
la locul de exil) se caracterizează în primul rând prin dinamism 
epic, prin construcţie conflictuală şi tensionată, prin utilizarea 
dialogului expresiv. Asemenea atribute, indicând 



 
111 

disponibilităţile epice ale lui Russo, rămân totuşi netipice. 
Autorul, în ipostaza de povestitor, preferă să se exprime prin 
intermediar. Propria partitură, atunci când nu se reduce la 
crearea cadrului spaţial şi temporal al istorisirii spuse de 
personaj, se converteşte de obicei în manifestare lirică. 
Adevăratul epic, cu excepţia amintită ni-l oferă cele câteva 
personaje investite în esenţă doar cu funcţia de povestitori. Nu 
întâmplător ei fac parte din grupuri sociale înclinate spre 
băsnuire (militari, târgoveţi, călători, ţărani păstori). Fiecare cu 
domeniul şi registrul specific. Toţi însă supunându-se, în mod 
natural, exigenţelor originare ale epicului: suveranitatea 
anecdoticului, dinamica acţiunilor şi articularea lor tensionată, 
cultivarea aşteptării şi a surprizei, dramatizarea peripeţiilor.  

Este interesant de observat că din această zonă a prozei 
lui Russo, atât de redusă cum îi e de fapt şi opera aserţiunea 
teoretică a lui A. Marino cu privire la caracteristicile epicului 
se verifică în întregime:  

,,Din structura mitului epicul păstrează vocaţia «tainei», 
misterul, tehnica «iniţierii»; din a istoriei conştiinţa şi 
perspectiva «evenimentului», a faptului memorabil, 
semnificativ, invenţia şi succesiunea, aparent sau efectiv 
imprevizibile"10.  

Legendele munteneşti despre Stânca Corbului ori Piatra 
Teiului, cu aura lor de mister şi de taină iniţiatică, împreună cu 
povestirile despre holeră, curtea turcească ori haiduci toate 
plasate în istorie, în evenimenţialul semnificativ şi imprevizibil 
par a ilustra destul de convingător, pe un caz individual, un 
proces diacronic general.  

Originalitatea prozei memorialistice a lui Russo nu 
provine însă din aceste caracteristici ale dimensiunii epice, 
decât în mică măsură. Ceea ce-o particularizează este, în primul 
rând, integrarea în liric a componentei epice. Fiecare din 
scrierile amintite este rezultatul reverberaţiilor declanşate, în 
subiectivitatea autorului, de mit şi de istorie. Russo nu 
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povesteşte, ci, mai curând se povesteşte. Se exprimă pe sine ca 
eu biografic şi exprimă lumea ca realitate asupra căreia acelaşi 
eu îşi proiectează eforturile de cunoaştere, de înţelegere, de 
asumare. De aceea paginile lui memorialistice sunt în esenţă în 
continuu dialog cu sine şi cu lumea, o abordare reflexivă şi 
sentimentală a eului şi a lumii cu care acesta e confruntat. Nu 
atât o imagine a realităţilor contemporane se profilează la 
lectura operei, ci, îndeosebi, silueta unei personalităţi umane cu 
însuşiri de exponent. Chiar şi în prozele a căror prim plan e 
ocupat de acţiunile epice. În Stânca Corbului, de pildă, 
realitatea literară substanţială o reprezintă legenda însăşi. Cu 
toate acestea o simpatie admirativă adie subtextul, pornind din 
entuziasmul mărturisit la început de autor şi sfârşind în visul 
coşmaresc scenografiat de o sensibilitate aflată sub impresia 
legendei ascultate.  

Mult mai ample sunt acordurile lirice din Piatra 
Teiului. Un fel de jurnal intim11 în care sunt consemnate 
gânduri, sentimente şi impresii prilejuite de o excursie în 
Munţii Neamţului, această scriere ne oferă, în mai mică 
măsură, imaginea descriptivă a spaţiului parcurs dar îndeosebi 
proiecţia lui subiectivă şi imaginea interioară a scriitorului 
înclinat spre spovedanie.  

Pe această linie, sensul sacru pe care-l dă călătoriei în 
universul românesc are valoarea unei profesiuni de credinţă şi 
semnificaţia unei atitudini specifice.  

,,Călătoriile în Moldova, la munte mai ales (căci la şes 
civilizaţia s-a amestecat în toate) seamănă cu hagialîcurile la 
Meca, ori cu acelea pe care odinioară creştinii cuvioşi le făceau 
la locurile sfinte".  

În consens intim cu o asemenea viziune apare şi 
mărturisirea privitoare la gravitatea melancolică a călătoriei, 
înţeleasă nu ca o formă de agrement, ci ca un ritual declanşator 
de visare şi aducere aminte. ,,Am crezut multă vreme, ca mulţi 
oameni, că drumurile, călătoriile înveselesc. Astăzi cred 
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dimpotrivă, că întipăresc în sufletul nostru un fel de simţire de 
nedesluşită şi atrăgătoare tristeţe. În trăsură, plecat puţin pe-un 
cot, îmi place să-mi aţintesc ochii în zări. În mişcarea regulată, 
toate amintirile îmi vin una cîte una. Mă cufund în trecut şi 
visez la zilele duse".  

Russo ni se înfăţişează astfel nu ca un excursionist, ci 
ca un pelerin iar adnotările lui sunt mai puţin un memorial de 
călătorie şi mai mult un jurnal intim. Dintre toate exemplele cu 
valoare demonstrativă, ne vom opri doar la unul singur, mai 
puţin spectaculos dar mai grăitor. Este vorba de pasajul, 
aparent descriptiv, de fapt poematic, în care este exprimată 
proiecţia subiectivă a peisajului moldovenesc:  

,,Moldova (...) are apoi un caracter nelămurit de suavă 
melancolie, ca parfumul unei flori delicate. Are un nu ştiu ce 
primitiv în prietenia colinelor ei, care te fac să-ţi uiţi viaţa cu 
necazurile de fiecare clipă şi te adorm într-o blîndă şi mută 
admirare. Visare a sufletului, care-şi adoarme durerea subt un 
văl de uitare, găseşte pe costişele-i singuratice, în fînaţurile-i 
deşerte, în pădurile acelea care nu cîntă decît pentru ele; din 
toate izvoreşte parcă o cîntare sublimă de păreri de rău şi de 
resemnare, de amară milă, apoi de zîmbet şi mai amar încă! În 
tăcerea cîmpiilor ei simţeşti poezia unui bocet, apoi lacrimile 
întristate şi necontenite ale aceluia care singur se plînge pe 
sine; parcă vezi pe un om care moare şi-şi întoarce ochii topiţi 
către soarele vesel pentru alţii, dar palid şi fără raze pentru 
dînsul. Parcă vezi în icoanele ce te înconjoară stingerea 
tinereţii, melancolia unei luciri slabe pe un lac liniştit. 
Stăruieşte în natura aceasta singuratică o simţire adîncă de 
descurajare, o veşnică vorbire cu sine însăşi a unei păreri de 
rău, a unei dureri, apoi o privire sfioasă, în ceaţa zării, către 
viitor! Simţeşti parcă în bocetul înăbuşit şi fără contenire, 
zvîcniri de nădejde, prăpăstii de îndoială, melodioase cînturi de 
slavă, o poezie fără nume care te pătrunde, pe care o respiri cu 
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aerul, dar care n-ar putea fi tălmăcită în nici o limbă 
omenească".  

   
Aşa cum se poate remarca fără dificultate, identitatea 

acestui spaţiu, perfect armonizată cu sensurile specifice ale 
pelerinajului, se conturează, nu geografic, ci sufleteşte. El ni se 
dezvăluie prin efectele determinate asupra sensibilităţii 
autorului, suscitată plurivalent. În esenţă, pasajul materialiază o 
stare de suflet difuză în care somnolarea şi visul, parfumul şi 
vălul de uitare, cântarea sublimă şi tăcerea câmpiilor 
orchestrează un ,,nu ştiu ce", armonizat cu inefabilul 
acordurilor de bocet.  

În Soveja dimensiunea lirică se înfăţişează mai divers. 
Scrierea este efectiv un jurnal în care impresiile şi neliniştile, 
cugetările şi confesiunile te întâmpină la tot pasul. Ironic ori 
autoironic, cu aburiri de tristeţe şi izbucniri repede cenzurate, 
Russo, povestindu-şi exilul, se autoexprimă necontenit. Chiar şi 
basoreliefurile epice, prin asamblarea lor în unitatea întregului 
şi prin unda de simpatie ori admiraţie ce le învăluie, se 
integrează în fluxul specific al jurnalului. Hotărât să-şi petreacă 
vremea ,,puind negru pe alb", primul impuls al scriitorului este 
de a-şi elucida însăşi pornirea spre confesiune.  

„Nu ştiu ce pornire împinge în veci pe om către păsul 
său...oare este aceasta spre a-şi aduce siesi mîngîieri? Nu-mi 
vine a crede... Fi-va dar spre a-şi atrage luarea-aminte a 
celorlalţi şi a-i îndemna să te bage în seamă, să-ţi prindă mila 
sau să te laude?... Pare c-aş crede aceasta mai bine, mai ales 
cînd mă gîndesc la drumul de zădărnicie şi de trufie ce zace în 
fundul inimei oricărui om şi mai cu seamă a omenilor carii, 
spre rău sau bine, sînt căzuţi la boala condeiului".  

Succesiunea întrebărilor lasă totuşi suspendat răspunsul. 
Singura certitudine rămâne nevoia de spovedanie sau măcar de 
comunicare. O nevoie căreia i se supune mereu. Ceea ce-i 
interesant şi specific e faptul că, referindu-se la sine, Russo e 
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preocupat în realitate de condiţia umană în general şi de aceea 
românească în special. De la neliniştea în faţa atotputerniciei 
morţii şi până la mâhnirile încruntate faţă de ipostazele răului 
social, de la impresiile concertului folcloric ori ale bocetelor 
din ţintirime şi până la apăsarea claustrării, el îşi consemnează 
propria experienţă mai curând pentru semenii lui decât pentru 
sine. De aceea nu accente de lamentaţie ne întâmpină, ci 
reflexii şi mâhniri, admiraţie ori ironie.  

Mult mai vizibilă este această caracteristică a lirismului 
în Amintiri, deşi faptul pare paradoxal. Şi pare astfel fiindcă în 
ele, spre deosebire de mai toate amintirile din epocă şi de mai 
târziu, dimensiunea epică este aproape integral convertită liric, 
îndeosebi în prima parte. Aici nu sunt narate nişte întâmplări ci 
exprimate ecourile afective ale copilăriei, filtrate prin amintire. 
Cititorului i se oferă, nu atât imaginea unui sat moldovenesc 
arhaic, cât aceea a unui suflet nostalgic şi vibratil, setos de 
puritate şi îndurerat de dezrădăcinare. Amintiri este un fel de 
autoscopie lirico-meditativă în care copilul şi mai ales maturul 
se defineşte în raport cu un spaţiu anume, reconstituit 
discontinuu, difuz şi fragmentat, aşa cum o impune, suveran, 
memoria afectivă. Ceea ce deconcertează totuşi la o primă 
vedere este aparenta lipsă de unitate a operei. Între prima ei 
parte şi a doua pare a nu exista nici o legătură. Titlul, perfect 
adecvat primei părţi, pare cu totul nepotrivit celei de a doua. Şi 
totuşi, Amintiri este o creaţie unitară, componentele ai 
articulându-se într-o coerenţă specifică. O coerenţă care-şi află 
originea tocmai în vocaţia autorului de a se simţi un exponent 
şi de a-şi aborda propria biografie cu disponibilităţi altruiste. 
Structurarea organică a celor două componente cu 
individualizare autonomă devine evidentă numai prin adoptarea 
unei perspective globale asupra lui Russo.  

Primele trei capitole (imaginea subiectivă a satului 
copilăriei, amintirea zilei de armindeni, pribegia cu dorul de 
ţară şi sentimentul înstrăinării) constituie, împreună, cea dintâi 
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componentă a unităţii, caracterizată printr-o perfectă 
corespondenţă cu titlul. Acolo se află consemnate amintirile 
unui om matur care, cu sufletul aburit de nostalgie, se 
reîntoarce în timp pentru a-şi regăsi lumea vârstei de aur şi 
pentru a se regăsi pe sine însuşi. De aceea timbrul este 
surdinizat, irizările nostalgiei învăluie totul într-o mantie 
şăgalnică iar aura purităţii domină confesiunea. Limbajul, 
răspunzând armonic necesităţilor interioare este, când unduitor, 
când sincopat, când evocativ, când cinematografic.  

Cealaltă componentă, reprezentată de substanţa 
capitolelor V-IX, este preludată de un capitol (IV) în care se 
marchează trecerea de la o tonalitate la alta; de la evocarea 
destinului individual integrat în colectivitatea satului, la 
evocarea destinului colectiv, integrat într-o conştiinţă 
individuală cu atribute exponenţiale.  

Şi această parte este tot o amintire, dar o amintire care 
se exprimă printr-un individ. Cel ce-şi reaminteşte propria 
,,istorie" pentru că a trăit-o nemijlocit îşi reaminteşte şi istoria 
neamului, pentru că au trăit-o cei din care descinde şi, în ultimă 
instanţă, pentru că o trăieşte şi el însuşi prin el.  

Dincolo de consecinţele datorate caracterului 
brouillonar al ultimelor pagini rămase neîncheiate, atenţiei se 
impune modul specific de exprimare a noului tip de aducere 
aminte. Timbrul capătă rezonanţe grave, cu intensităţi variind 
între accente pamfletare şi acidulări ironice, între invocaţii 
patetice şi reconstituiri sumbre. Epoca reanimată este una de 
încleştări, de ciocniri şi de prăbuşire, este o epocă de impasuri 
ale istoriei noastre. Retrăite ca proprii evenimente biografice, 
scriitorul îşi racordează fiinţa la amplitudinile ei. De aceea 
cuvântul devine mai dur, fraza se asamblează retoric, cu 
întorsături biblice, ca în ,,Cântarea României", iar sincopările 
comunicării ivite din când în când marchează, nu fluxul 
specific al memoriei afective, ci tensiuni comprimate ale 
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subiectului ori tăceri semnificative învăluind tablourile 
simbolice.  

Elementul epic, prezent aici ca şi în prima parte, se 
dizolvă în liric. Evenimentul, anecdota, tabloul îşi pierd 
individualitatea specifică devenind purtătoare de sensuri 
poetice, metafore ori simboluri, şi sublimând trăiri ale 
creatorului.  

Pe această linie, revelatoriu ni se pare rolul pe care îl 
joacă în actul de creaţie al lui Russo, aducerea aminte. Se poate 
vorbi în cazul său de o adevărată vocaţie a amintirii12. O 
vocaţie sub patronajul căreia a prins viaţă mai toată opera 
artistică. Faptul nu e nevoie să fie dedus, pentru că scriitorul 
însuşi îl mărturiseşte în mai multe rânduri, simţindu-se mereu 
învăluit de aburii timpului apus şi mereu needificat asupra 
forţei lui de iradiere.  

De-ar fi să învederăm o mărturie despre organicitatea 
cu care această facultate se răsfrânge asupra actului artistic, 
Soveja ne-ar oferi-o cel mai convingător în plan deductiv. 
Orice lectură avizată a acestui jurnal de exil constată fără 
dificultate că partea cea mai realizată este aceea în care el îşi 
reaminteşte odiseea exilării şi nu paginile ultimei părţi în care 
consemnează, cotidian, evenimente şi întâmplări, impresii şi 
gânduri. Explicaţia se află desigur şi în substanţialitatea faptică 
diferită dar şi în predispoziţiile lui Russo de a vorbi despre 
ceva, nu cu modelul în faţă, ci cu el în suflet. Fiindcă în cazul 
său se pare că asumarea interioară a lumii este principala 
condiţie a reflectării autentice iar mecanismul amintirii, cel 
dintâi instrument13.  

De aici derivă, în cea mai mare măsură raportul specific 
dintre tipurile fundamentale de reprezentare literară enunţate în 
titlu. Adică acel statut privilegiat al liricului care exercită 
asupra dimensiunii epice o acţiune integratoare şi 
modificatoare conferindu-i memorialisticii o individualitate 
inconfundabilă.  
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1  Aceasta nu este rezultatul unei incapacităţi spirituale, cât consecinţa unei 
opţiuni. Scriitorii epocii erau mai puţin tentaţi să-şi imagineze conflicte, 
situaţii. personaje, lumi fictive, de vreme ce realitatea cotidiană ori istoria 
cu încleştările lor spectaculoase, cu înălţările şi prăbuşirile lor, cu oamenii 
pendulând între grotesc şi sublim, ofereau totul aproape de-a gata.  
2  I. VLAD, Descoperirea operei, Dacia, Cluj, 1970, p. 111.  
3  P. CORNEA, Oamenii începutului de drum, ECR, 1974, p. 79.  
4  Asupra cauzelor acestei realităţi se poate consulta, cu profit, monografia 
lui A. DIMA, Alecu Russo, ESPLA, 1957 şi îndeosebi studiul lui P. 
CORNEA, Secretul lui Russo, op. cit. Proza ce formează obiectul analizei 
de faţă se reduce la două scrieri în limba română (Holera, Amintiri) şi trei în 
limba franceză, publicate postum, în traducerile lui V. Alecsandri, M. 
Sadoveanu şi A. Odobescu: Stînca Corbului, Piatra Teiului, Soveja).  
5  T. VIANU abordează proza memorialistică în vol. Figuri şi forme 
literare, ca pe o literatură subiectivă.  
6  S. IOSIFESCU, în cunoscuta carte Literatura de frontieră, observa cu 
îndreptăţire că temeiul interior al actului memorialistic, îmbinare a 
obiectivului cu subiectivul, îl reprezintă convergenţa a două atitudini: 
dorinţa de a consemna şi aceea de a se mărturisi (p. 115). 
7  Nici sub raportul atitudinilor în problemele principale ale vremii, ale 
speciilor abordate, a accentuluui pus pe realităţile etnico-folclorice, Russo 
nu face figură aparte în proza memorialistică a epocii. 
8  A. Marino, Dicţionar de idei literare, vol. I, E.E., Bucureşti, 1973.  
9  După ce boierul isprăveşte de povestit păţania cu haiducii, unul din 
ascultători, isprăvnicul, pune la îndoială autenticitatea istorisirii, indicând în 
esenţă obiceiul bătrânului de a inventa, de a se abandona ficţiunii: ,, Vorbă 
de pomană la moşneagul acesta! (...) Aşa are el obicei să tot spună la 
secături".  
10  A. Marino, op. cit., p. 590 
11  Capitolul al doilea este chiar articulat asemeni unui jurnal în care se 
schiţează telegramic un itinerar şi problemele ce ar fi trebuit să fie 
dezvoltate (însemnările se află datate cronologic).  
12  Aceasta este o altă coordonată anticipatoare a spiritului eminescian 
detectabilă în literatura lui Russo.  
13 Amintirea, echivalentă în Amintiri cu ,,năluca visurilor", este atât de 
preţuită încât imposibilitatea ei este resimţită ca o bătaie a lui Dumnezeu, ca 
o infirmitate. 
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TRISTEŢILE ŞI SĂGEŢILE UNUI CĂLĂTOR:  

ALECU RUSSO 

   
Călătoria în alte spaţii, pe alte meridiane, dincolo de 

hotarele ţării, atunci când se transformă în literatură, poate 
consemna şi referinţe la spaţiul şi lumea din care a plecat 
călătorul. Tentaţia comparaţiilor explicite (implicit, totdeauna 
memorialistul îşi formează şi-şi ordonează impresiile în funcţie 
de realitatea care-i este familiară) variabilă de la un scriitor la 
altul, şi ca selecţie şi ca frecvenţă şi ca mod de organizare se 
concretizează, de obicei, în consideraţii sau relatări vizând 
caracteristici ale spiritualităţii româneşti, ale istoriei şi 
geografiei naţionale, ale vieţii sociale şi politice.  

Generaţia paşoptistă, romantică în esenţa ei, prin 
aspiraţii, forţă de angajare în istorie, viziune asupra lumii şi 
literaturii, a fost o generaţie de călători. Drumurile Europei, ca 
şi drumurile ţării, sunt străbătute de aproape fiecare dintre 
scriitorii paşoptişti, chiar dacă nu totdeauna aceste călătorii se 
concretizează şi în memoriale. Atunci când lucrul se întâmplă, 
paginile scrise devin mărturii ale unor experienţe de cunoaştere 
de prim ordin. Ele dezvăluie, pe lângă identitatea vocaţiei 
scriitoriceşti, impactul unor conştiinţe stăpânite de febra 
renaşterii naţionale, cu realităţi ale lumii civilizate, apte să 
stârnească nu numai emoţii de diverse ordine, ci şi gânduri 
reformatoare, ispite comparative, aspiraţii înnoitoare.  

De la Dinicu Golescu şi până la I. Codru-Drăguşanu, 
tinerii din Principatele Române pornesc întru descoperirea 
lumii, îndeosebi a Occidentului, fără a ignora însă faptul că şi 
ţara lor aşteaptă să fie descoperită. Din generaţia paşoptistă, 
alături de V. Alecsandri, M. Kogălniceanu şi D. Bolintineanu, 
se impune şi ,,călătorul" Alecu Russo. El reprezintă, însă, o 
figură oarecum aparte. În primul rând, prin spiritul critic, 
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uneori caustic, apoi prin modul în care experienţele lui de 
călător peste hotare sunt raportate la orizontul material şi 
spiritual românesc.  

Dacă ar fi să-l raportăm la Dinicu Golescu, de pildă, cea 
dintâi constatare ar fi perspectiva antitetică asupra aceluiaşi tip 
de experienţă umană. În timp ce boierul de la începutul sec. al 
XIX-lea străbătea Europa, fascinat de spectacolele civilizaţiei 
apusene şi împovărat de realităţile aproape medievale din 
propria ţară, Alecu Russo rămâne fascinat de binecuvântările 
realităţilor româneşti pe care, integrându-le în splendorile 
vestului, le pune în lumină atât pentru a-şi sublinia identitatea, 
cât şi pentru a o propune cunoaşterii şi asumării.  

Cronologic, la unii dintre memorialişti, primele călătorii 
sunt cele prilejuite de efectuarea studiilor. De obicei, amintirea 
lor este rar consemnată memorialistic, iar atunci când se face 
referire la un asemenea episod biografic, perspectiva este a 
maturului care-şi aduce aminte. Nu de realităţile pe care le-a 
străbătut, ci de ecoul sufletesc al experienţei propriu-zise.  

Amintirile lui A. Russo consemnează o astfel de 
experienţă. Ea este pusă însă sub semnul tristeţii, al 
dezrădăcinării. ,,Nu este românul din acele neamuri fericite, ce 
au hrana minţei la aşa părinţească multe veacuri şi-a plimbat el 
cortul de pe şesuri pe dealuri, de pe dealuri pe alte dealuri, 
căutându-şi pământul strămoşesc... acum încă e pribeag pe 
lumea înţelepciunei, şi trebuie în neagra străinătate să-şi 
agonisească putere, pentru a mărturisi şi sfinţi patria mult 
iubită, dar mult necăjită, patria asta ce se clatină ca o luntre 
uşoară în toate părţile, şi se întoarce când la apus, când la 
răsărit, când la miazăzi, când la miazănoapte, ca frunza 
vârtejită de furtunele toamnei... departe trebuie să câştige inimă 
şi pânea sufletească"1.  

Sub semnul unei atari necesităţi şi în circumstanţele 
afective proprii vârstei, călătoria capătă nu atributele unui 
agrement, ci ale unui supliciu.  
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,,... copilul crescut în huzur, în bumbac şi în toate 
dragostele mamei trece într-o caretă... careta se mişcă... se tot 
mişcă... merge şi tot merge peste nouă ţări şi nouă hotare... 
icoana tristă a vieţii politice a bietelor ţări... Dar lumea are 
sfârşit... careta s-a oprit... unde?... se trezeşte copilul între feţe 
ce nu a mai văzut, aude o limbă ce nu o ştie!... Inimioara i se 
sfâşie... multe zile lungi, gândul îi zboară acasă... dar casa... 
călătoria, oamenii şi lucrurile nouă se amestec în închipuirea 
sa, viaţa lui ia alt curs, trecutul se şterge... şi de român îi mai 
rămâne numai o scânteie în fundul inimei, o scânteie ascunsă, 
fugară, înăduşită, neînţeleasă de bietul copil, acea scânteie ce 
se priface, într-un ceas, în focul mare şi luminos al româniei!"2  

Amintirea acelor ani este atât de puternică şi experienţa 
atât de împovărătoare, încât A. Russo nu ezită să pună sub 
semnul fericirii doar pe aceia care n-au fost nevoiţi la asemenea 
pribegii. ,,Fericiţi acia care nu au pierdut din ochi pragul 
casei!... au crescut în sărutările soarelui, în toată volnicia 
câmpiilor înflorite, în dizmierdările limbei şi în toate bucuriile 
copilului..."3.  

Ar fi eronat dacă aceste gânduri ar fi interpretate drept 
mărturie a unui spirit care dispreţuieşte călătoria sau doar 
călătoria în străinătate. Dacă în ,,Amintiri" atitudinea lui este 
generată de registrul unei aduceri aminte pecetluite de 
afectivitatea vârstei fragede, în ,,Piatra teiului", de pildă, el 
conferă călătoriei valoarea unor experienţe fundamentale, cu 
caracter iniţiatic. Numai că, în conformitate cu spiritul său 
critic şi datorită unei foarte răspândite deprinderi în epocă de a 
călători în străinătate, în căutarea frumuseţilor pitoreşti, a 
agrementelor de tot felul, A. Russo, în maniera sa obişnuit 
polemică, ţine să atragă atenţia că multe din atracţiile acestor 
voiajuri peste mări şi ţări, pot fi descoperite în chiar spaţiul 
românesc, din păcate foarte puţin cunoscut.  

,,Foarte mulţi dintre tinerii noştri, întorşi la căminul 
părintesc, vorbesc despre întâmplările pe care Italia le-a 
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semănat în calea lor, şi amintirile acestea sunt ca o palidă 
răsfrângere a parfumului frumosului ei soare. Care dintre noi n-
are la îndemână o anecdotă auzită la Paris, o aventură la Viena, 
o lovitură de stilet la Veneţia, nu ceas de dragoste la Florenţa şi 
o plimbare în golful Neapolului, în voia unei vele latine, care 
se leagănă capricios la lumina miilor de facle a voluptoasei 
cetăţi, scânteind ca stele atârnate de bolta cerească, electrizat de 
o mândră napolitană cu iubirea arzătoare ca un siroco din ţara 
ei, cu ochii aruncând flăcări, adese tot aşa de grozave ca ale 
Vezuviului. Apoi un drum printre sfărâmăturile şi bucăţile 
împrăştiate ale columnelor de marmură, ale fântânilor secate şi 
ale arcurilor de triumf din întristata Romă! Cine nu şi-a muiat 
mâna plecat pe marginea luntrii, în limpedea undă a frumosului 
Leman, cel cu contururi gingaşe ca gâtul unei lebede, cu vile 
răcoroase şi vesele pe ţărmurile-i fericite, a acelui frumos 
Leman care slujeşte de oglindă Muntelui Alb, ca unei bătrâne 
cochete, mare şi poetic prin el însuşi, şi mai mare de când, în 
entuziasmu-i de poet, Voltaire zicea: «Lacul meu e întâiul!» 
Cine n-a trecut printre însemnările-i de călătorie efectul 
soarelui în cascada de la Giessbach, cine n-a admirat şi n-a 
descris un asfinţit de soare pe Rhighi, cine n-a simţit nimicnicia 
omenirii şi micimea omului în faţa uriaşilor din Alpi cu piscuri 
de nea, cu brâul de verdeaţa întunecoasă, ca un simbol de 
nelămurit?"4  

Ispitiţi până şi de îndepărtata Americă, unii dintre 
contemporanii săi dau mai curând dovadă de snobism decât de 
sete a cunoaşterii şi a trăirii frumosului. Ei se extaziază în faţa 
unor frumuseţi naturale pe care le ignoră în propria ţară.  

,,Mai mult, noi, oameni fericiţi, abia răsăriţi la faţa 
pământului,  
ne-am dus să ne plimbăm trândăvia ori nefericirile până şi prin 
pădurile feciorelnice ale Lumii-Nouă şi după ce am străbătut o 
parte a lumii, după ce am grămădit atâtea nume de oraşe şi 
atâtea poziţii geografice, numai ţara noastră nu ne-o 
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cunoaştem, ţara noastră, care, după gazeta zilei, ar fi măsurând 
500 de mile pătrate. De ce oare? Ca moldovean ce mă aflu şi 
pentru amorul meu propriu, n-aş vrea să fiu şi eu cuprins în 
dezlegarea problemei puse...  

S-ar putea oare să fie cineva aşa de nedrept şi să spuie 
ori să creadă că Moldova ar fi un ţinut de stepă, în care soarele 
se trudeşte în zări fără sfârşit, în care verdeaţa slabă şi pălită te 
întristează? Nu, Moldova cuprinde tot felul de vederi, vesele, 
întunecoase, câmpeneşti, îmbogăţit de podoabele naturii. Mai 
are apoi un caracter nelămurit de suavă melancolie, ca 
parfumul unei flori delicate. Are un nu ştiu ce primitiv în 
prietenia colinelor ei, care te face să-ţi uiţi viaţa cu necazurile-i 
de fiecare clipă şi te adora într-o blândă şi mută admirare. 
Visare a sufletului, care-ţi adoarme durerea sub un văl de 
uitare, găseşti pe costişele-i singuratice, în fâneţurile-i deşerte, 
în pădurile acelea care nu cântă decât pentru ele; din toate 
izvorăşte parcă o cântare sublimă de păreri de rău şi de 
resemnare, de amară milă, apoi de zâmbet şi mai amar încă! În 
tăcerea câmpiilor ei simţeşti poezia unui bocet, apoi lacrimile 
întristate şi necontenite ale aceluia care singur se plânge pe 
sine; parcă vezi pe un om care moare şi-şi întoarce ochii topiţi 
către soarele vesel pentru alţii, dar palid şi fără raze pentru 
dânsul. Parcă vezi în icoanele ce te înconjoară stingerea 
tinereţii, melancolia unei luciri slabe pe un lac liniştit... 
Stăruieşte în natura aceasta singuratică o simţire adâncă de 
descurajare, o veşnică vorbire cu sine însăşi a unei păreri de 
rău, a unei dureri, apoi o privire sfioasă, în ceaţa zării, către 
viitor! Simţeşti parcă în bocetul înăbuşit şi fără contenire 
zvâcniri de nădejde, prăpăstii de îndoială, melodioase cânturi 
de slavă, o poezie fără nume, care te pătrunde, pe care o respiri 
cu aerul, dar care n-ar putea fi tălmăcită în nici o limbă 
omenească ceea ce marele poet a numit «voci interioare» 
sfătuind între ele, vorbindu-şi o limbă necunoscută, faţă de care 
limba noastră omenească nu-i decât o palidă copie.  
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Amintirile istorice, legendele castelelor, care sunt 
farmecul călătoriilor în Elveţia, de pildă, unde sunt? Nu lipsesc 
nici acestea: sapă urmele răspândite ici-colo şi o să ai a scutura 
pulberea de pe vreo cetate romană o să găseşti săgeata unui arc 
dacic, ori frântura unei săbii a lui Traian, un turn, un pod, 
câteva lespezi cu vechile lor inscripţii latine, singurele anale pe 
care ni le-au lăsat vremurile de odinioară amintiri mari şi 
simple, ca şi natura care le înconjoară, tăcute, cu gândirea 
gravă, singuratece şi împrăştiate în furtuna tulburărilor care au 
frământat biata noastră patrie. Vei găsi locuri sfinţite de oasele 
străbunilor ori de vitejiile lor. Fă-ţi un drum din gândurile tale, 
ori aruncă în trecere o privire de admiraţie înlăcrimată spre 
Neamţ, lasă altă lacrimă în locul acela cu nume poetic care se 
chiamă Valea Albă, pe unde rătăcesc umbrele războinicilor lui 
Ştefan!"5  

Deşi înflăcărarea polemică îi radicalizează poziţia, 
rătăcind-o  
într-un extremism care de fapt nu-i este propriu, (,,Ce-mi pasă 
mie, moldovan ruginit, de scenele voastre din Italia, de serile 
voastre pariziene, de amintirile voastre din străinătate, de 
fantomele voastre nemţeşti, de comediile voastre imitate şi de 
povestirile voastre traduse şi adaptate!"6), imperativele pe care 
le pune în faţa contemporanilor sunt cât se poate de înţelepte şi 
de stringente. Sunt, de fapt, în cel mai autentic spirit al Daciei 
literare:  

,,Zugrăviţi-mi, mai curând, o icoană din ţară, povestiţi-
mi o scenă de la noi, pipărată ori plină de poezie, o mică scenă 
improvizată, căci bunul şi răul, simplul şi emfaticul, adevărul şi 
ridicolul se întâlnesc la fiecare pas. O să găsiţi în nevinovatele 
credinţi populare oricâtă fantezie voiţi, iar în năravurile 
amestecate ale claselor de sus, stofă destulă. Şi în loc să-mi 
plimbaţi prin Iaşi un personagiu de-al lui Balzac, care s-ar 
îneca în glodul de la noi, daţi mai bine eroului vostru o giubea 
largă, un anteriu din vremurile cele vechi şi bune, în vorbire o 
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lăudăroşie de naivă, în felul de a se purta o asprime firească, şi 
puneţi în juru-i viaţa orientală alcătuită din despotism casnic şi 
din trai patriarhal. Apoi pe un divan, ori în căruţă de poştă, ori 
în rădvan, dacă-i dă mâna, faceţi-l pe acest moldovan să 
lucreze, faceţi-l să se mişte prin ţara lui. Imitaţia necugetată ne 
strică mintea şi inima, şi încet încet va ruina şi patriotismul 
dacă este patriotism! Imitaţia, care ne face să dispreţuim ce e 
naţional şi pământul nostru, ne încarcă creierul cu idei cu 
neputinţă de pus în legătură cu lucrurile vieţii zilnice"7.  

Prefigurând parcă perspectiva străinului din ,,Balta 
Albă" a lui V. Alecsandri, acel călător care descoperă o lume 
exotică şi nu prea, Russo reinvocă valorile româneşti, nu 
impins de orgoliu, ci stăpînit de tăriile demnităţii şi ale 
adevărului.  

,,Dacă din întâmplare ar cădea în Iaşi o broşură tipărită 
la Paris, ori chiar la Cernăuţi, intitulată: Un drum prin 
Moldova, Călătorie în Moldova, Schiţă ori altceva, în care 
autorul ar spune cam acestea, într-o frază lungă şi sforăitoare: 
«Într-un ţinut neştiut al Europei, ori necunoscut bine, am găsit 
un popor bun şi naiv încă, poetic în tradiţiunile lui de obârşie, 
poetic chiar în sălbatica neştiinţă, un popor cu bun-simţ, din 
care ai putea să faci tot ce vrei, impresionabil, locuind o ţară pe 
care destinul a înfrumuseţat-o şi a îmbogăţit-o; o comoară 
măreaţă de tablouri nouă acest popor, această ţară, în care 
oamenii sunt azi ca şi-n ziua în care natura a sfărâmat tiparul în 
care i-a creat, această ţară cu împestriţarea raselor ei deosebite, 
cu dialectele ei, cu îmbrăcămintea şi obiceiurile ei...» atunci, ca 
deşteptaţi dintr-un vis, am găsi şi ţara noastră vrednică de 
ceva!"8  

Să remarcăm însă că, în mod implicit, A. Russo 
situează călătoria la rangul unei modalităţi foarte eficace de 
cunoaştere şi de auto-cunoaştere. O şi probează singur câteva 
pagini mai încolo când, referindu-se la obişnuinţa unora de a 
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compara Carpaţii cu Alpii, el validează şi nuanţează în 
cunoştinţă de cauză această paralelă.  

,,Am auzit deseori oameni comparând Carpaţii noştri cu 
munţii Sviţerei, deşi cei care spuneau asta n-au văzut niciodată, 
nici măcar în vis frumoasa Elveţie. Eu ce să spun? Într-adevăr, 
munţii noştri sunt frumoşi, măreţi, arătând mii de vederi 
pitoreşti, dar singuratice, care-ţi plac numai dacă eşti într-
adevăr îndrăgostit de aşa ceva, şi acoperite de vălul acela 
nebulos de melancolie, care alcătuieşte deosebirea peisagiilor 
noastre, vederi, dar nu tablouri largi, puncte, când strânse şi 
încadrate parcă anume, când desfăşurându-se în depărtare cu 
păşunile lor grase, aşa cum natura le-a semănat în Elveţia. Este 
şi măreţie şi sublim în culmile care se înalţă încununate de 
brazi întunecoşi cu coastele mâncate de şuvoaie, care acopăr 
văile de stânci şi ruine, dar nu-i măreţia Alpilor. În faţa 
acestora ochiul rămâne uimit, judecata neputincioasă. În faţa 
munţilor noştri, sufletul se lasă dus de visare: ca-ntr-o elegie 
fără sfârşit. Parc-ai vedea măriri căzute, ori suflete rănite de 
atingerea lumii, care au încercat dezamăgirile vieţii"9.  

A. Russo ştie foarte bine că prin intermediul călătoriei 
se ajunge la cunoaşterea, nu numai a civilizaţiei materiale, nu 
numai a geografiei diverselor popoare, ci şi a profilului 
spiritual al acestora. E adevărat, cunoaşterea autentică nu este 
posibilă dacă rămâne la suprafaţa realităţilor contemplate, dacă 
nu este căutat adevăratul depozitar al specificităţii unui neam. 
În studiul ,,Poezia poporală", scriitorul moldovean îşi 
imaginează posibila experienţă a unui călător străin în 
Moldova: ,,Îmi închipuiesc că sunt un străin sosit în Moldova 
sau Valahia, cu dorinţa de a studia istoria, datinile, natura şi 
geniul neamului românesc. Cumpăr o bibliotecă întreagă de 
cărţi scrise în felurite jargonuri, istorie, poezie, jurnalistică etc.  

Deschid o carte istorică şi văd în ea nume, date, 
pomeniri de războaie, însă nici o idee de mişcarea soţială, de 
instituturi, de gradul civilizaţiei diferitelor epoce. Nemulţămit, 
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mă duc să vizitez monumintele, doar voi descoperi un vestigiu 
din lumea trecută: monumintele lipsesc! Mă întorc deci la 
limba şi literatura de astăzi! Aicia mă cuprind fiori de gheaţă!  

Gramaticele îmi par nişte seci disertaţiuni de limbistică 
latină, franceză, italiană..., însă nu adevărate gramatici 
româneşti.  

Cercetez literatura şi dau de o amestecătură indigestă de 
limbile neolatine, de o samă de idei luate fără nici un sistem de 
la străini şi, prin urmare, nu-i găsesc nici un caracter original.  

Undi este dar românismul? Unde să-l caut, pentru ca să-
mi fac o idee exactă de geniul român?  

Din întâmplare mă primbl într-o zi printr-un iarmaroc şi 
deodată mă cred în altă lume. Văd oameni şi haine ce nu 
văzusem în oraşe; aud o limbă armonioasă, pitorească şi cu 
totul străină de jargonul cărţilor. De unde eram la îndoială dacă 
românii sunt o naţie sau o colonie cosmopolită modernă, un soi 
de Algerie franco-italiano-grecească, încep a întrevedea 
adevărul.  

Iată un om cu fizionomia veselă. El intră într-o colibă 
de frunze, scoate de sub suman un instrument ce-i zice lăută şi 
se pune a cânta. Mulţime de oameni se îndeasă împregiurul lui 
şi îl ascultă cu dragoste, căci el zice balade strămoşeşti!... 
Ochii-mi se deschid; o naţionalitate întreagă se dezvăleşte în 
graiul, în hainele, în tipul antic, în cânticele acelor oameni".  

   
1 Alecu Russo, Cântarea României, Minerva, Bucureşti, 1985, p. 114. 
2 Op. cit., p. 114 
3 Idem, p. 115. 
4 Op. cit., p. 248. 5 
5 Op. cit., p. 249. 6 Idem, p. 252 
7 Op. cit., p. 252. 
8 Op. cit., p. 253.  
9 Idem, p. 262-263. 
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ISTORIE ŞI FICŢIUNE ÎN ,,ALEXANDRU 

     LĂPUŞNEANU"  
 

Deşi când a apărut în Dacia literară, capodopera lui C. 
Negruzzi se intitula ,,Scene istorice din cronicile Moldaviei. 
Alexandru Lăpuşneanul", dând impresia că autorul va face mai 
curând istorie decât literatură, în realitate istoria este punct de 
plecare, canava documentară şi sursă de rostiri memorabile.  

Ceea ce impresionează în mod deosebit este că într-o 
literatură fără tradiţie în care imitaţia şi originalul, realitatea 
concretă şi ficţiunea, romantismul şi clasicismul se aflau într-o 
nevinovată devălmăşie, C. Negruzzi reuşeşte să temeinicească 
o specie literară validând-o, prin calitatea ei artistică, drept 
model pentru urmaşi.  

Poate că explicaţia cea mai convingătoare a acestei 
izbânzi se află în momentul de graţie al talentului său care a 
nuntit realul istoric cu ficţionalul artistic. Actul de 
transfigurare, propriu oricărei opere de artă, se realizează aici 
îm aşa fel încât impresia generală în mod constant, până astăzi 
este că istoria se ficţionalizează, iar ficţiunea se istoricizează. 
Nu este în această apreciere un joc de cuvinte gratuit. Ea nu s-
ar putea aplica, de pildă, nuvelelor istorice ale lui A. Odobescu, 
unde istoria se interferează cu ficţiunea, unde actul narativ nu 
transfigurează, ci figurează. Realitatea istorică în nuvela lui C. 
Negruzzi este, pe de o parte, un fel de albie spaţio-temporală pe 
care alunecă sau se rostogolesc valurile imaginaţiei, iar pe de 
altă parte, un muzeu de tipuri umane din realitatea şi 
virtualitatea cărora el îşi alege exemplarele brute pentru a le 
modela după închipuirea proprie şi după legile psihologiei 
umane.  

Izvoarele îi sunt, aşa cum se ştie, cronicile lui Gr. 
Ureche şi N. Costin. Dacă ar fi să inventariem preluările, am 
constata că fiecare din cele patru capitole are o rădăcină 
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documentară. Ea este fructificată îndeosebi în cadrul 
dimensiunii narative, acolo unde se produc circumscrierile 
spaţio-temporale ori unde se preludează prin concentrare 
artistică, desfăşurările cu caracter scenografic. În pasajele de 
acest fel, scriitorul face figură de cronicar modern interesat să 
relateze pe baze de izvoare declarate pentru a respecta 
principiul adevărului şi acea exigenţă asumată de Miron Costin 
atunci când scria: ,,eu voi da seamă de ale mele câte scriu". În 
secvenţa a II-a a nuvelei, el chiar face, de două ori, referire 
explicită la sursa documentară: ,,zice hronica" şi ,,zice 
hronicarul în naivitatea sa". Şi cu toate acestea, identitatea 
istoriografică a relatărilor este metamorfozată în identitate 
imaginară prin integrare în construcţia artistică. Rolul lor este 
de a conferi autenticitate, de a permite manevrarea subiectivă a 
timpului, de a înlesni scenografierea coerentă şi tensionată a 
desfăşurării epico-dramatice.  

Acelaşi rol îl joacă şi cele câteva rostiri memorabile pe 
care le preia aproape neschimbate din cronică: ,,De nu mă vor 
eu îi voiu pre ei şi de nu mă iubescu, eu îi iubescu pre dânşii şi 
tot voiu merge, ori cu voie, ori fără voie", ,,zic să fie zis că de 
să va scula, va popi şi el pre unii", ,,nu hălăduia giupănesele 
boiarilor săi, nesilite". Că scriitorul le-a perceput imediat 
valoarea expresivă şi ascunzişurile conotative reiese şi din 
faptul că două dintre ele au fost transformate în mottouri de 
capitole (I şi IV), conferindu-le funcţie focalizatoare şi 
structurantă. Chiar şi în aceste cazuri, gestul lui Negruzzi nu se 
rezumă la o simplă preluare. Iar modificările nu sunt deloc 
întâmplătoare. În primul caz în afară de ritmica frazei care 
devine mai armonică, este operată o schimbare de persoană 
gramaticală. În locul persoanei a III-a ce patronează narativul 
este folosită persoana a II-a proprie structurilor dialogale, aşa 
cum este în cea mai mare măsură nuvela. Schimbarea nu 
vizează însă doar aspectul formal. Dialogul capătă relief şi 
tensiune, dar în acelaşi timp şi forţă caracterizantă pentru 
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Lăpuşneanu. Abilitatea lui de a transforma voinţa poporului 
(pers. a III-a) în voinţă a soliei şi a celor reprezentaţi de ea 
(pers. a II-a), transferă răspunderea ostilităţii într-un plan 
minor, atribuie justificare hotărârii de a prelua tronul şi de a 
pedepsi, dar în acelaşi timp neutralizează un adversar redutabil, 
poporul transformându-l într-un virtual aliat. Cum se va şi 
întâmpla, de altfel, în episodul sacrificării lui Moţoc.  

Aceeaşi operaţie de schimbare a persoanei este săvârşită 
şi asupra replicii din ultimul capitol, atunci când A. 
Lăpuşneanu îşi revine şi se descoperă călugărit. Între ,,zic să fie 
zis că de se va scula, va popi şi el pre unii" şi ,,M-aţi popit voi, 
dar de mă voi îndrepta, pre mulţi am să popesc şi eu", diferenţa 
este sesizabilă, iar efectele remarcabile. De la detaşarea 
relatării şi ameninţarea oarecum neutră, explozia de furie din 
nuvelă ţinteşte direct pe cei cu care se confruntă din postura 
unei dramatice neputinţe şi în plus modifică semantic textul, 
înlocuind verbul a se scula cu a se îndrepta şi mai ales 
pronumele nehotărât unii cu numeralul nehotărât mulţi. C. 
Negruzzi are nu numai darul conciziei, dar şi pe cel al nuanţei. 
Şi mai are o înzestrare de prim ordin, capacitatea de a 
valorifica în chip excepţional virtualităţile dramatice, 
scenografice ale epicului. Însăşi construcţia nuvelei aşa cum s-
a observat demult, este realizată dramaturgic, am putea spune 
noi, cei de astăzi, chiar cinematografic. Cele patru capitole pot 
fi echivalate unor acte, iar diversele episoade din interiorul lor 
în tablouri. Perspectiva modernă de lectură permite perceperea 
arhitecturii ca pe un montaj cinematografic, în care spaţiul şi 
timpul sunt investite cu valori expresive în planul imaginii şi al 
înţelesurilor, în care personajele se dezvăluie prin dialog, 
mişcare mimică şi... tăceri, în care conflictele sunt prinse în 
imagine printr-o dinamică multidirecţională.  

Primul capitol cuprinde germenii ciocnirilor esenţiale 
(Lăpuşneanu boieri, Lăpuşneanu Moţoc, Lăpuşneanu popor) şi 
premisele desfăşurărilor ulterioare. După un racursiu istoric 
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menit să fixeze decupajul de timp şi de spaţiu, ficţiunea literară 
devine suverană. Confruntarea dialogală dintre A. Lăpuşneanu 
şi solie, îndeosebi Moţoc, se plasează integral în planul 
invenţiei care va rămâne atotcuprinzătoare până la capăt.  

Capitolul II debutând, de asemenea, cu un fel de montaj 
caleidoscopic de prim planuri sintetice, deschide o nouă 
perspectivă conflictuală (doamna Ruxandra-Lăpuşneanu), care 
pe lângă configurarea tragică a personajului feminin, dezvăluie 
şi alte laturi ale personalităţii domnului, înfăţişat astfel mai 
complex sub raportul biografiei şi al vieţii interioare. Tehnica 
recursiului este aici mai bogată. Timpul este întors şi reanimat, 
întâmplările semnificative şi funcţionale din punct de vedere 
artistic sunt asamblate într-un montaj esenţializat, iar revenirea 
în prezent capătă identitate de bazorelief policrom, prin 
plasarea în prim plan a domniţei (chip, costumaţie şi ceea ce se 
află dincolo de ele).  

Capitolul este un fel de uvertură la cel următor, adică 
acolo unde culminează toate conflictele şi unde apare premisa 
deconflictualizării din partea finală. Este partea cea mai densă, 
cea mai spectaculoasă şi cea mai... cinematografică. Jocul 
dintre disimulare şi cinism, dintre spectacolul puterii 
discreţionare şi al neputinţei laşe ori demne, dintre ritmul 
acţiunii şi plastica imaginii, caleidoscopia gesturilor şi a 
replicilor, senzaţia că aici se focalizează totul, şi ce a fost şi ce 
va fi, toate conferă capitolului funcţia de punct geometric al 
nuvelei.  

Capitolul ultim începe prin aceeaşi tehnică a montajului 
sintetic şi mozaicat, un fel de ritmare simetrică a structurii 
epico-dramatice, pregătind deznodământul. Arta lui Negruzzi, 
capacitatea lui de a imagina, de a asambla şi de a investi cu 
înţelesuri fiecare detaliu face ca perceperea deznodământului să 
se situeze la nivelul intensităţii maxime, prelungind tensiunile 
punctului culminant până în finalul care cade brusc. Ultimele 
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două fraze absorbţie a istoriei în ficţiune închid cercul, 
simetric, sub semnul morţii violente.  

Încercând punerea în evidenţă a felului în care istoria 
devine ficţiune, vom observa că Negruzzi pare a se conforma 
cunoscutei aprecieri a lui Aristotel: ,,datoria poetului nu este să 
povestească lucruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putând să 
se întâmple în marginile verosimilului şi necesarului".  

Construcţia epică de fapt, mai curând cinematografică , 
identitatea vie a personajelor care se configurează prin dialog, 
situaţii conflictuale, gest şi mimică, cadru al desfăşurării, 
precum şi metamorfozele adevărului istoric din raţiuni estetice 
sunt componentele procesului de transfigurare, de instituire a 
imaginarului. Fireşte, materializarea şi validarea lor se produce 
prin limbaj, expresie, el însuşi a unui fel de logodnă între 
arhaic şi modern.  

Două ni se par performanţele superlative şi 
subordonatoare: arta dialogului şi convertirea estetică a 
adevărului istoric.  

Cu cele câteva excepţii, amintite deja, dialogul, 
spectacolul replicilor, reprezintă realitate imaginată, substanţă 
fictivă şi, în ultimă instanţă, mărturia forţei de invenţie a 
scriitorului. Dar, nu de invenţie orişicum, ci de invenţie 
funcţională, adică de invenţie legitimată de verosimil, ca 
produs sublimat al adevărului istoric şi psihologic. Să ne 
amintim dialogurile dintre Lăpuşneanu şi solia venită să-l 
întoarcă din cale, dintre domnitor şi Moţoc, după decapitarea 
boierilor, dintre mitropolit şi doamna Ruxandra.  

Să ne oprim pentru ilustrare la acest ultim dialog. 
Lăpuşneanu s-a trezit din comă, avusese loc schimbul violent 
de replici dintre acesta şi mitropolit, ameninţarea turbată şi 
strigătul disperat al bolnavului, care se sufoca, de a i se aduce 
apă. Urmează două dialoguri integral caracterizante pentru 
personajele respective. Primul între Ruxandra şi Spancioc:  
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,,Doamnă! zise Spancioc, apucând de mână pre 
Ruxandra, omul acesta trebuie să moară numaidecât. Iată un 
praf, pune-l în băutura lui...  

Otravă? strigă ea înfiorându-se.  
Otravă, urmă Spancioc. De nu va muri îndată omul 

acesta, viaţa măriei tale şi a copilului acestuia este în primejdie. 
Destul a trăit tatăl şi destule a făcut. Moară tatăl ca să scape 
fiul".  

Bărbat deschis, fără ocolişuri, hotărât şi necruţător. 
Replica îi este scurtă, precisă, fără podoabe şi întorsături de 
frază. Doamna, aşa cum o ştim din paginile anterioare, era o 
fiinţă fragilă, deşi curajoasă, plină de evlavie şi bunătate, având 
drept singur scut împotriva vitregiei destinului său doar 
credinţa fără de margini în Dumnezeu. Solicitarea lui Stroici o 
îngrozeşte. Replica ei este aproape interjecţională.  

Al doilea dialog este cel dintre doamna Ruxandra şi 
Mitropolit:  

,,Ce zici părinte? zise sărmana femeie, înturnându-se cu 
ochi lăcrămători spre mitropolitul.  

Crud şi cumplit este omul acesta, fiica mea; Domnul 
Dumnezeu să te povăţuiască. Iar eu mă duc să gătesc tot pentru 
purcederea noastră cu noul nostru domn; şi pre cel vechi 
Dumnezeu să-l ierte şi să te ierte şi pe tine. Zicând aceste, 
cuviosul Teofan se depărtă".  

Dacă pentru soţia domnitorului propoziţia interogativă, 
în laconismul ei parcă şoptit, închide toată teama de păcat, dar 
şi grija de mamă, toată speranţa de salvare din partea celui care 
slujind lui Dumnezeu şi apărând cu străşnicie poruncile lui îi va 
putea călăuzi paşii întru credinţă şi curăţenie sufletească, pentru 
mitropolit replica îi dezvăluie întreaga ipocrizie şi laşitate. El 
nu îndeamnă deschis la crimă, dar sugerează fără echivoc 
înfăptuirea ei. Cu limbajul său sacerdotal, mieros şi protector, 
el transmite un mesaj satanic. Dacă pentru Spancioc raţiunea de 
stat putea funcţiona ca o scuză, pentru un slujitor al bisericii, 
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mai ales pentru un cap al acesteia, singura raţiune nu putea fi 
decât aceea creştină. Arta lui Negruzzi se evidenţiază tocmai în 
această valorificare a virtualităţilor de expresie şi de 
ambiguitate ale cuvântului. Propoziţia ,,Domnul Dumnezeu să 
te povăţuiască" este golită de conţinut, aşa cum era şi 
personajul care o rosteşte. Căci, femeii nu i se dă posibilitatea 
de a afla povaţa Domnului, ci doar de a înţelege că 
,,ambasadorul" acestuia purcede la instalarea noului domn, 
fiindcă ea a primit îngăduinţa, ba poate chiar misiunea, de a 
ucide. Şi pentru ca fariseismul să fie total, cuviosul Teofan (e 
de observat sensul antifrastic al epitetului) îşi încheie 
binecuvântarea cu formula consacrată ,,Dumnezeu să-l ierte şi 
să te ierte şi pe tine". Adică, să-l ierte pentru că aşa se spune 
morţilor şi să te ierte pentru că aşa se spune păcătoşilor.  

Orice portret i-ar fi făcut acestui personaj, Negruzzi nu 
i-ar fi putut conferi atâta expresivitate definitorie, cum a 
realizat-o printr-o singură replică.  

Aceeaşi înzestrare scriitoricească o descoperim şi în 
iscusinţa cu care autorul a subordonat adevărul istoric 
imperativului artistic. Proba cea mai convingătoare ne este 
oferită de metamorfoza biografică a personajului Moţoc. Dacă 
Negruzzi ar fi păstrat sfârşitul documentar al boierului şi s-ar fi 
rezumat la datele oferite de cronici, această capodoperă n-ar 
mai fi fost posibilă. Lăpuşneanu fără Moţoc, artisticeşte, ar 
rămâne un personaj irelevant, îndeosebi fără acel Moţoc care 
nu moare în Polonia decapitat, cum spun cronicile, ci în piaţa 
publică a ficţiunii literare.  
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CÂND S-A NĂSCUT ION CREANGĂ?  
   
 
Iată o întrebare la care, aşa cum s-a întâmplat şi cu alţi 

scriitori născuţi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
istoria literară n-a putut răspunde cu precizie. Cauza se află în 
împrejurarea că, până în vremea lui A. I. Cuza n-au existat 
documente oficiale de evidenţă a populaţiei. Singura instituţie 
care înregistra naşterile, căsătoriile şi morţile era biserica, 
numai că adeseori mitricile acesteia, fie că au dispărut, fie că se 
dovedesc incomplete sau inexacte.  

Unor asemenea circumstanţe se datoreşte şi 
incertitudinea care se menţine asupra datei de naştere a lui I. 
Creangă. Cei mai mulţi cercetători şi istorici literari au acceptat 
data de 1 martie 1837, consemnată de Creangă însuşi într-un 
fragment de autobiografie: ,,Sînt născut la 1 martie 1837 în 
satul Humuleşti, judeţul Neamţului, Plasa de Sus, din părinţi 
români..." Alţii (G. Munteanu, P. Rezuş etc.), pe baza mitricei 
descoperite şi publicate de Gh. Ungureanu în 1964, în care se 
găseşte consemnată şi naşterea lui Ioan, fiul lui Ştefan şi al 
Smarandei, au acceptat data de 10 iunie 1839. Această dată este 
menţionată şi de G. Călinescu şi de T. Vianu şi de Vl. Streinu, 
ca probabilă alternativă a celei dintâi. S-ar părea că, de vreme 
ce s-a descoperit mitrica amintită, problema datei de naştere a 
lui I. Creangă a fost definitiv rezolvată. Lucrurile nu stau 
tocmai aşa, de vreme ce o întrebare esenţială nu şi-a aflat un 
răspuns convingător: există oare mai mult temei de a respinge 
data indicată de I. Creangă însuşi, decât de a o accepta pe cea 
înscrisă în catastiful bisericesc? Unul din argumentele pentru o 
astfel de opţiune se bazează pe faptul că scriitorul însuşi, în 
diverse împrejurări şi-a comunicat vârste care nu dădeau 
constant acelaşi an de naştere. G. Călinescu chiar, se simte 
îndreptăţit să spună: ,,Creangă nu ştie niciodată bine cîţi ani are 
şi se contrazice de la mînă pînă la gură". Afirmaţia, ca şi aceea 
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similară a lui Gh. Ungureanu, nu prea este confirmată de 
documente. Cu excepţia anului 1859 când, din dorinţa de a 
căpăta aprobarea de căsătorie şi hirotonisire, el se declară de 
,,24 de ani trecuţi" (deci s-ar fi născut în 1835), celelalte 
contraziceri, ori nu-i aparţin cu certitudine, ori sunt numai 
aparente.  

Din prima categorie face parte o adeverinţă eliberată de 
catihetul N. Conta din Fîlticeni (nr. 9, din 29 august 1855) în 
care I. Creangă este indicat de 15 ani şi o fotografie pe verso-ul 
căreia stă scris nu este sigur dacă de mâna lui I. Creangă ,,pozat 
în 19 dec. 1877, în etate de 42 de ani". Deci o dată se arată 
născut în 1840, altă dată în 1835. Celelalte contraziceri sunt 
doar aparente. După un obicei aproape general,I. Creangă, ori 
de câte ori este nevoit să-şi declare vârsta, într-un moment al 
anului ulterior datei sale de naştere o face indicând etatea în 
care a intrat. La 21 august 1859, în mărturia preotului de la 
Biserica Patruzeci de sfinţi din Iaşi, el apare de 23 de ani (deşi, 
de fapt avea 22 de ani şi patru luni), în codicele ,,matricular al 
Universităţii din Iaşi" din 26 oct. 1860, apare în vârstă de 24 de 
ani, ca şi în Catalogul auditorilor Facultăţii de teologie, anul I 
din 7 nov. 1860 (deşi avea 23 de ani şi opt luni). Că lucrurile 
stau aşa, o dovedeşte ,,Lista candidaţilor la Şcoala preparandală 
din Iaşi", scrisă de T. Maioresacu însuşi. Aceasta, indicând data 
elaborării, 10/22 februarie 1864 (deci înainte de 1 martie) 
consemnează în dreptul lui I. Creangă vârsta de 27 de ani, aşa 
cum se întâmplă şi peste 2 ani când, în situaţia corpului 
didactic al Şcolii primare de băieţi Trei Ierarhi din Iaşi, 
scriitorul apare în vârstă de 29 de ani. Deci, cu excepţiile 
amintite, anul de naştere este mereu 1837, adică anul pe care îl 
consemnează el însuşi în notele biografice.. Scrise într-un 
moment al vieţii când nu avea nici un motiv să-şi contrafacă 
biografia, adevărul lor nu poate fi refuzat de către istoria 
literară decât în mod arbitrar. De altfel, aceste note mai conţin 
o informaţie relevantă. ,,Poate să fi fost de vreo 11 ani scrie I. 
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Creangă cînd am început a învăţa". Cum şcoala la care şi-a 
început ucenicia Nică a lui Ştefan a Petrei, a luat fiinţă în 1847-
1848, rezultă că anul de naştere a scriitorului este 1837. 

Pe ce se întemeiază susţinerea datei de 10 iunie 1839? 
Pe amintita mitrică la la Mânăstirea Neamţului, descoperită de 
Gh. Ungureanu la Arhivele Statului din Iaşi. Din păcate, 
această condică pare-se o copie după matrica originală, nu 
inspiră prea multă încredere, erorile, confuziile şi neglijenţele 
apărând în multe locuri. Ne rezumăm la a menţiona doar una 
singură. În aceeaşi condică în care e consemnată naşterea lui 
Creangă, este înregistrată venirea pe lume, la 20 ian. 1839, a 
unui băiat, din părinţii Ioan Cojocaru şi Nastasia (sora lui 
Ştefan a Petrei), în vârstă de 35 şi respectiv 30 de ani. Peste 3 
ani (2 feb. 1842) aceiaşi părinţi au un nou băiat pe nume Zaheu 
(de fapt, pe nume Ion, fiindcă Zaheu e numele fratelui lui I. 
Creangă). Vârsta lor, după scurgerea a trei ani este tot de 35, 
tatăl şi 30, mama. 

Dacă ne referim la secţiunea privind naşterea lui I. 
Creangă, inadvertenţele apar şi aici. Vârsta indicată pentru 
,,Ştefan sîn Petre Ciubotaru" este de 30 de ani, iar pentru 
,,Smaranda, fiica lui David Creangă", de 28. Fără a mai insista 
asupra faptului că este greu de presupus că primul copil s-a 
născut abia la 4 ani de la căsătorie, mai ales că Smaranda 
apărea în acte destul de tomnatică, să confruntăm aceste 
informaţii cu datele anterioare. Mai întâi, cu actul de căsătorie 
din 1835: ,,La 14 ianuarie s-au căsătorit Ştefan sîn Petru 
Ciubotaru, de 28 de ani; au luat pe Smaranda sîn Ioniţă Cujbă 
(de fapt ,,sîn David Creangă", dar copistul a încurcat rubrica 2 
unde e înregistrată căsătoria tatălui lui I. Creangă cu rubrica de 
căsătorie 3 unde mireasa, fiică a lui Ioniţă Cujbă, devine fiică a 
lui David Creangă. Nota noastră (A.M.). Deci, în 1835 Ştefan a 
Petrei avea 29 de ani iar în 1839 avea 30?! Adevărul îl aflăm în 
catagrafia bisericească din 1829 (vezi ,,Ion Creangă, 
Documente, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gh. 
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Ungureanu", E.P.L., 1964). Acolo la familia David Creangă, 
Smaranda apare în vârstă de 11 ani, iar la familia Petre 
Ciubotaru, Ştefan apare în vârstă de 15 ani. Făcând socotelile 
de rigoare, la căsătorie mirele avea 21 de ani şi mireasa 17, iar 
în 1839, tatăl avea 25 şi mama 21 de ani 

Cu asemenea erori şi neglijenţe mitricele în discuţie 
este greu, dacă nu imposibil să invalideze propria informaţie a 
scriitorului, ca şi cele consemnate de documentele menţionate 
în prima parte a intervenţiei noastre. De altfel, G. Călinescu 
citează atestaţia primită de Ion Creangă de la autorităţile 
bisericeşti: ,,Prin aceasta, subscriţii atestăm pentru Sf. Sa 
diaconul Ion Creangă că este fiul legitim al d-lor Sale Ştefan 
sîn Petrea Ciubotariul şi legitima sa consoartă Smaranda, 
născută David Creangă, acum răposaţi; ambii de naţiune 
română şi religie ortodoxă domiciliat în Iaşi, desp. III-a, carele 
s-a născut la 1837, martie, 2". 

Aşa încât, la întrebarea ,,Când s-a născut I. Creangă?", 
răspunsul cel mai convingător ni se pare a fi 1 sau 2 martie 
1837. La întrebarea ,,Când trebuie sărbătorit acest povestitor 
fără pereche?" răspunsul nu poate fi decât Mereu, în fiecare 
clipă a existenţei noastre în care cenuşiul negurilor naşte dorul 
de frumuseţe, de lumină şi de jovialitate. 
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EMBLEMA TRAVESTIURILOR LUI ION  

             CREANGĂ 
 

Aşa cum se ştie, artiştii îşi proiectează aproape 
întotdeauna într-unul din eroii lor, datele esenţiale ale propriei 
fiinţe. Sau, dacă ei n-o fac în mod deliberat, atunci resorturile 
misterioase ale actului creator, manevrate imprevizibil de 
subconştient, săvârşesc această alchimie genetică să-i spunem a 
transfigurării artistice. 

În lirică fenomenul se află la nivelul evidenţelor. În 
epică şi dramaturgie el dormitează tăinuit sub semnul 
virtualităţii, aşteptând neastâmpărul geologic al spiritelor care 
nu se mulţumesc cu anecdotica. 

În coordonatele acestei perspective, încercând o lectură 
orientată a operei lui I., Creangă, se poate ajunge la concluzia 
că personajul emblemă în care este travestită personalitatea 
humuleşteanului, în tot ce are ea esenţial, este Moş Nichifor 
Coţcariul. În cadrul altor contexte interpretative şi cu alte 
finalităţi, această posibilă identificare n-a scăpat exegezei de 
până acum. De pildă, G. Călinescu, care socotea nuvela ,,Moş 
Nichifor Coţcariul" drept ,,capodopera lui Creangă" şi ,,cea 
dintâi mare nuvelă românească", povestindu-i biografia, se lasă 
de mai multe ori ispitit să pună sub semnul coţcărescului unele 
din comportamentele lui. De exemplu, ,,El împărtăşea filosofia 
lui Moş Nichifor Coţcariul, că femeia nebătută e ca moara 
neferecată", sau ,,Orice scoate din gură stârneşte râsul, oriunde 
merge e aşteptat cu «sacul de minciuni». Este un spectacol. 
Omul «greu de cap» a devenit un veşnic «coţcar». 

Şerban Cioculescu, interpretând nuvela sub semnul 
aceleeaşi mari admiraţii, propune drumul invers. Vorbind de 
Moş Nichifor, îl descoperă pe I. Creangă, deşi nu poposeşte 
asupra acestei relaţii, ca şi G. Călinescu, de altfel. ,,Nichifor 
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scrie el adevărat alter-ego al autorului, vorbeşte ca un poet 
despre balaur". 

Într-adevăr, ni se pare că Moş Nichifor într-un aliaj sui-
generis cu Moş Ion Roată reprezintă proiecţia esenţializată a lui 
I. Creangă. Această impresie poate fi şi pozitivată. Mai întâi să 
ne reamintim elementele definitorii ale personajului literar. 

Moş Nichifor, care de fapt nu prea e moş, de vreme ce 
într-un anume context reiese că are patruzeci şi ceva de ani 
(Creangă însuşi avea 40 de ani când scria această nuvelă), este 
un bărbat sociabil, glumeţ nevoie mare, cu o permanentă 
mâncărime de limbă şi uscăciune de gât, care se află în 
elementul său doar atunci când nu e lângă muiere între cei 
patru pereţi ai casei. El are ceva nastratinesc în personalitatea 
lui, este o fiinţă lucidă care-i pornită mereu să se joace cu 
prostia, cu îngâmfarea, cu naivitatea celor din jur. Se joacă 
mereu şi în dragoste, fiind într-o formulă cam improprie un 
afemeiat. Aventurile lui, însă regizate în adevărate spectacole 
ale seducţiei , lasă partenerelor întotdeauna o frumoasă 
amintire şi o irepresibilă dorinţă de a fi repetate. La rugămintea 
socrului, să fie cu băgare de seamă ,,ca să nu-mi prăvali nora", 
răspunsul este ilustrativ: 

- ,,Dacă doar nu-s harabagiu de ieri de-alaltăieri, jupâne 
Strul! Am mai umblat eu cu cucoane, cu maice boieroaice şi cu 
alte feţe cinstite şi, slavă Domnului! nu s-au plâns de mine..." 

Nici Malca nu se va plânge după prestaţia coţcarului, 
dimpotrivă:  

- ,,Iaca te-ai văzut ş-acasă, giupâneşică! 
- Slavă lui Dumnezeu, Moş Nichifor, că şi-n pădure nu 

mi-a fost rău...  
   
(...) După aceasta, tot la două, trei săptămâni, 

giupâneşica Malca venea de la Neamţ la socri şi se întorcea 
acasă numai cu Moş Nichifor, fără să se mai teamă de lup..." 
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Apoi, Moş Nichifor este un adevărat artist al 
cuvântului. Aceasta este înzestrarea lui supremă, arma 
invulnerabilă, şi, până la urmă însuşi modelul fiinţării lui. 
Fiindcă dac-ar fi să ne referim la substanţa epică a nuvelei, am 
constata aşa cum a remarcat şi G. Călinescu, în legătură cu 
amintirile, mai ales că aceasta este destul de săracă. Harabagiul 
duce la Piatra, de la Târgu Neamţ, o femeie proaspăt măritată 
şi, din cauza unei stricăciuni la căruţă, este nevoit să înopteze 
într-o poiană de unde, a doua zi, reuşind să repare vehicolul 
ajunge sănătos la destinaţie cu tot cu ,,marfă". 

Dar ce recital al rostirilor, ce evenimente prind viaţă în 
spunerea povestaşului, ce orchestrare a seducţiei prin 
intermediul cuvântului şi, mai ales, ce iscusinţă în exploatarea 
ambiguităţilor de limbaj, atât de generoase în limba română! 

Să reactualizăm câteva eşantioane. Mai întâi, acela al 
măicuţelor apostrofate de părinte că nu se mai astâmpără în 
monăstire ,,măcar în săptămâna patimilor": 

-,,Apoi dă, constite părinte, cică ar fi răspuns ele cu 
smerenie, lâna asta ne mănâncă, păcatele noastre. Dar n-am 
mai veni noi căci, cum ştii sfinţia ta, mai mult cu şeiacul ne 
hrănim, şi apoi, de nu curge, măcar picură, şi cine mişcă. tot 
pişcă. 

Protopopul atunci, sărmanul, cic-ar fi oftat din greu, 
înghiţind noduri..., şi ar fi dat vina tot pe Moş Nichifor". 

Dincolo de structura orală a frazei, cu basoreliefările ei, 
căteva segmente ale textului, încărcate de ambuguitate şi de 
punctele de suspensie, impun lectura în registrul 
subînţelesurilor frivole: cu smerenie, lâna asta ne mănâncă, 
cine mişcă, tot pişcă. 

Pe o strategie similară se întemeiază şi fragmentul cu 
lupul, subtilă artizanare a efectelor prin asamblarea unor factori 
psihologici, lingvistici şi gestuali. 

,,- Iaca, un lup vine spre noi, giupâneşică! 
- Vai de mine, Moş Nichifor, unde să mă ascund eu? 
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- Despre mine, ascunde-te unde ştii, că eu unul ţi-am 
mai spus că nu mă tem nici de-o potaie întreagă. 

Atunci biata Malca, de frică, s-a încleştat de gâtul lui şi 
s-a lipit de dânsul ca lipitoarea. A şezut ea cât a şezut şi apoi a 
zis tremurând: 

- Unde-i lupul, Moş Nichifor? 
- Unde să fie! Ia, a trecut drumul pe dinaintea noastră şi 

a intrat iar în pădure. Dar cât pe ce erai să mă gâtui, 
giupâneşică, ş-apoi, dacă scăpam iepele, ştiu că era frumos. 

- Să nu mai zici că vine lupul, Moş Nichifor, că mă vâri 
în toate boalele!  

- Nu că zic eu, dar chiar vine, iacătă-l-ăi! 
- Văleu! Ce spui? 
Şi iar se ascunde lângă Moş Nichifor. 
- Ce-i tânăr, tot tânăr; îţi vine a te juca, giupâneşică, 

aşa-i? şi, după cum văd ai noroc că eu îmi ţin firea, nu mă prea 
tem de lup; dar să fie altul în locul meu... 

- Nu mai vine lupul, Moş Nichifor? 
- Apoi, na! eşti de tot păznaşă şi d-ta; prea des vrei să 

vie, că doar nu-i tot copacul câte un lup!" 
Toate elementele pasajului concură la impresia că 

Malca nu e deloc inocentă în gesturile ei, că nu teama şi 
naivitatea îi determină reacţiile, ci voinţa discretă de a intra 
într-un joc care nu-i displace. Iar Nichifor are toate talentele de 
a face jocul frumos, ispititor şi inocent. 

Să ne întrebăm acuma, care din aceste trăsături ale 
eroului nu legăsim în personalitatea lui Creangă şi în restul 
operei sale? 

Mai întâi să observăm abundenţa personajelor de 
factură coţcărească, precum Ivan Turbincă, Chirilă din ,,Stan 
Păţitul", năzdrăvanii tovarăşi de aventuri ai lui Harap Alb, 
Păcală, care, deşi nu sunt proiecţii ale autorului, au câte ceva 
din identitatea personajului emblemă. 
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Ceea ce rămâne însă definitoriu, este faptul că însuşi 
Nică a lui Ştefan a Petrei e un coţcar în devenire (,,eram vesel 
ca vremea cea bună şi şturlubatic şi copilăros ca vântul în 
turbarea sa"). ,,Amintiri din copilărie" sunt pline de drăcăriile 
şi zbânţâielile coropcarului, mai toate, un fel de preludii ale 
coţcăriilor de mai târziu. Rămâne ilustrativ în acest context 
autoportretul vârstei de aur pe care Creangă şi-l schiţează cu 
umorul lui obişnuit şi în filigranul căruia poate fi recunoscută 
pasta interioară a personalităţii din care a fost modelat moş 
Nichifor Coţcariul.  

Nu lipsesc din amintiri nici episoadele revelatorii 
pentru slăbiciunea altfel, jovială şi hedonică faţă de sexul 
frumos. De la Smărăndiţa popii care-l fura cu ochiul şi până la 
crâşmăriţa cea darnică de la Rădăşeni, de la fetele cele 
frumuşele din sat, care-l ,,scormoleau la inimă", şi până la 
răspunsul cu tâlc dat de povestitor într-un dialog imaginar (,, 
Măi Ioane, dragi şi-s fetele? Dragi! Dar tu lor? Şi ele mie!"), 
Nică a lui Ştefan a Petrei se înfăţişează fără timidităţi şi pudori, 
mereu disponibil şi tot timpul în căutare.  

Ba, am putea spune că, până şi ispita călugăriţelor de 
care va suferi şi moş Nichifor este cunoscută de flăcăul 
amintirilor, nevoit spre marea lui jale să ia drumul Iaşilor. 

,,Acuş îi spun mamei că mă duc la călugărie, în Neamţ, 
ori la Secu (...) Ş-apoi atunci ... pune-ţi, cuvioase Ilarie, plosca 
cu rachiu la şold, icrişoare moi cât se poate de multe şi altceva 
de gustare în buzunările dulamei, pistoalele în brâu, pe sub 
rasă, comanacul pe-o ureche şi, cu sabia Duhului în mână şi 
pletele în vânt, ia-o la papuc, peste ,,Piciorul Rău" spre 
«Cărarea Afurisită» dintre Secu şi Agapia din deal, unde toată 
vara se aude cântând un glas îngeresc: 
Ici, în vale la pârâu 
Mieluşa lui Dumnezeu! 
Iar câte-un glas gros răspunde: 
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Hop şi eu de la Durău, 
Berbecu lui Dumnezeu!... 

Căci, fără să vreau, aflasem şi eu păcătosul, câte ceva 
din tainele călugăreşti ... umblând vara cu băieţii după ... bureţi 
prin părţile acele, de unde prinsesem şi gust de călugărie ... Ştii, 
ca omul cuprins de evlavie". 

Şi biografia lui Creangă, netransfigurată e plină de 
coţcărisme de tot felul: de la odiseea răspopirii şi până la 
spectacolele de humor suculent cu care agrementa şedinţele 
Junimii. 

Aproape pretutindeni, în viaţă şi în literatura căreia îi dă 
viaţă, Creangă - asemeni personajului său emblemă - rămâne 
sociabil şi glumeţ, drăcos şi şturlubatic, cu o adevărată vocaţie 
a ludicului şi a râsului jovial. Şi, mai presus de orice, rămâne 
un virtuos al rostirii în cuprinsurile căreia a devenit, între altele, 
un adevărat ctitor al limbajului aluziv, botezat - ca un fel de 
omagiu şi recunoaştere - limbaj coţcăresc. 

Ciudat este doar că lingviştii noştri, în Dicţionarul 
explicativ al limbii române, ca şi în cel de sinonime, n-au aflat 
pentru cuvântul coţcar şi familia lui decât înţelesuri peiorative: 
escroc, hoţ, impostor, pungaş, şarlatan etc. De ce vor fi fost 
ignorate conotaţiile investite de Ion Creangă în acest cuvânt, 
este greu de înţeles. Dar vorba humuleşteanului:  

,,Dă-mi Doamne, ce n-am avut 
Să mă mir ce m-a găsit". 
Sau poate, mai curând: ,,N-ar fi rău să fie bine în ţara 
asta!" 
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PROFILUL SPIRITUAL AL POPORULUI ROMÂN ÎN 
VIZIUNEA POLEMICĂ A LUI B. DELAVRANCEA 

  
 
Personalitate complexă şi contradictorie a sfârşitului de 

secol XIX, Barbu Delavrancea asimilând în spirit critic 
experienţa social-culturală şi artistică a generaţiilor anterioare 
s-a simţit chemat să-şi aducă propria contribuţie la procesul 
modernizării româneşti. Şi a făcut-o prin toate mijloacele pe 
care înzestrarea lui multilaterală i le-a înlesnit, cu întreaga 
angajare a spiritului său generos şi mereu aflat pe baricade. 

Publicist, orator şi om politic, critic de artă, om de 
cultură cu preocupări istorico-literare, critice şi teoretice, 
scriitor cu un registru bogat de expresie, Barbu Delavrancea 
reprezintă o prezenţă exponenţială a poporului român şi 
îndeosebi a celei mai reprezentative, dar şi oropsite clase, a 
ţărănimii. Mărturisirea pe care o făcea spre sfârşitul vieţii, 
atunci când nenumărate dezamăgiri îi măcinaseră fiinţa, iar ţara 
se afla în pragul catastrofei, are valoarea unei profesiuni de 
credinţă: ,,Orice aş face, orice aş crede, simt că am izvorât din 
pătura adâncă, din mulţimea îndelung răbdătoare, din 
amărăciunea vremilor, din ţărănimea umilită şi tăcută. Aşa mă 
ştiu, aşa sunt, aşa voi fi. Sunt din ei, sunt al lor... De ei mă 
leagă suferinţele moşilor şi strămoşilor mei. În mine se adună 
suferinţele veacurilor trecute şi ies la iveală şi le dau în clipa 
aceasta graiul pe care li-l pot da"1 

Era acesta un crez pe care-l slujise toată viaţa şi cu toate 
mijloacele. Şi dacă consolidarea şi adâncirea lui se datorau 
unor modele spirituale ca N. Bălcescu şi M. Eminescu, izvorul 
i se află în însăşi originea nemijlocit ţărănească. ,,Părintele meu 
n-a fost nici boier, nici negustor, ci ţăran, clăcaş împroprietărit 
la '64... Sunt şi suntem prima generaţiune a neamului care a 
învăţat carte. În satul Sohat veţi găsi pe unchii mei, pe verii mei 
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primari, pe verii mei de al doilea şi pe toate rudele şi nemeniile 
noastre, toţi ţărani, foşti clăcaşi şi însurăţei împroprietăriţi"2.  

Deşi s-a născut într-o mahala bucureşteană, în Bariera-
Vergului, el a trăit copilăria unui fiu de ţăran. Aparentul 
paradox se explică uşor. Locuitorii din această mahala, ca şi 
părinţii scriitorului, erau ciobani băjeniţi din Vrancea, pe la 
începutul secolului al XIX-lea, şi care deveniseră agricultori pe 
pământurile Fundenilor. O bună parte din ei, între care şi tatăl 
scriitorului, au început să se ocupe cu cărăuşia de grâne. 

Universul copilăriei, pe care îl va evoca în literatură cu 
multă emoţie şi căldură, a avut prin urmare toate trăsăturile 
satului românesc. Copilul, modelat în matricea lui spirituală, a 
intrat în viaţă cu zestrea indelebilă a acestei lumi, integrând 
toate acumulările ulterioare în sistemul de valori dobândit 
atunci. Prin înzestrare şi muncă, el ajunge profesor universitar, 
deputat, ministru, scriitor, dar rămâne mereu şi în mod declarat 
fiul clăcaşilor neştiutori de carte, descendentul celor ,,Ce-au 
sprijinit întotdeauna / Eternitatea pe-al lor umăr" cum va spune 
Octavian Goga, mai târziu. De altfel, numele adoptat a fost 
investit cu valoarea unui blazon pe care a ţinut să şi-l onoreze 
totdeauna, rămânând în toate împrejurările alături de clasa 
ţărănească şi relevând cu toate ocaziile că aceasta este nu doar 
creatoarea şi depozitarea unor valori fundamentale ale etniei 
româneşti, dar şi temeiul perenităţii noastre istorice. 

Din aceste circumstanţe, fortificate de achiziţiile 
culturale şi de prieteniile cu A. Vlahuţă, G. Coşbuc, I. L. 
Caragiale, N. Grigorescu, C. Dobrogeanu-Gherea, A. Lupaşcu 
3, au luat naştere numeroasele pagini vizând trăsăturile 
spirituale ale poporului român, destinul său în istorie şi 
datoriile pe care fiecare generaţie le are faţă de prezentul şi de 
viitorul lui. Cele mai numeroase referiri la profilul spiritual 
românesc le aflăm în opera publicistică a lui B. Delavrancea. 
Atât în gazetăria social-politică, cât şi în aceea cultural-
artistică, interesul pentru caracteristicile etnosului carpato-
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dunărean s-a dovedit a fi o constantă. El nu s-a concretizat în 
cercetări sociologice autonome pe această temă, ci mai ales în 
referiri analitice, axiologice ori demonstrative, determinate de 
implicarea scriitorului în evenimentele timpului sau în 
judecarea diverselor aspecte ale tezaurului spiritual românesc.  

Din articolele politice reţin atenţia în perspectiva 
subiectului de faţă , mai ales cele referitoare la ţărănime. 
Relevând tabloul mizeriei ţărăneşti, parcă în continuarea 
rechizitoriilor eminesciene, gazetarul nu se rezumă doar să 
vitrioleze vinovăţiile politice, colective ori individuale, ci îşi 
temeiniceşte opţiunea şi pledoariile referindu-se adeseori la 
calităţile, la trăsăturile acestei componente fundamentale a 
poporului român care este ţărănimea. Pentru a-şi fortifica 
intervenţiile publice şi a deveni cât mai convingător în apărarea 
intereselor ţărăneşti, el ,,adună mereu date, studiază condiţiile 
de viaţă ale ţăranilor, industria lor casnică, îşi întocmeşte un 
album cu desenele tuturor uneltelor de lucru ale plugarului şi 
ale ţărancei, pentru a ajunge la convingerea pe care o exprimă 
în faţa publicului de la Ateneu, că ţăranul român decade din 
cauza mizeriei, că împroprietărirea şi culturalizarea lui trebuie 
înfăptuite cât mai neîntârziat"4. 

Răscoalele din 1888, 1894 şi 1899 confirmând 
previziunile eminesciene, dar şi avertismentele lui Delavrancea 
însuşi îi provoacă scriitorului reacţii pline de revoltă. Mai mult 
chiar, el devine apărătorul ţăranilor răsculaţi, în faţa 
tribunalului din Bacău, reuşind şi cu acest prilej (interogatorii, 
depoziţii ale martorilor, cercetări ale dosarelor etc.) să ia 
cunoştinţă nemijlocit cu omul satului românesc în 
circumstanţele unor experienţe existenţiale limită. Pentru ca 
firea blândă şi omenoasă a ţăranului, cuminţenia şi echilibrul 
lui să se prefacă în cruzime, în dezumanizare, în alienare 
destructivă, trebuie ca suferinţa şi disperarea să fi rupt toate 
zăgazurile proverbialei răbdări româneşti. Prin cauzele lor şi 
prin vinovăţia politică a tuturor guvernelor care au lăsat 
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nerezolvată sau chiar au agravat problema ţărănească, 
răscoalele au căpătat legitimitate, iar încrederea lui 
Delavrancea în cei mulţi a rămas nestrămutată. Declaraţia lui, 
publicată în 1894, este revelatoare pentru locul ocupat de 
ţărănime în tabla sa de valori: ,,Eu am credinţă veche şi 
nestrămutată în mulţimea cetăţenească pe care unii o 
dispreţuiesc făţiş şi alţii în fundul conştiinţei lor. Crez în 
numărul mare ca într-o singură fiinţă... Crez în poporul al cărui 
servitor credincio voi fi totdeauna"5. 

De altfel, în discursul din Cameră, ţinut la 25 februarie 
1899, condamnând simulacrul de împroprietărire făcută de 
liberali (el însuşi fusese membru al acestui partid), 
împroprietărire de care beneficiaseră avocaţi, negustori, 
samsari, cârciumari adică cei care reprezentau propriul său 
electorat , scriitorul se exprimă fără echivoc: ,,Da, aceştia sunt 
alegătorii mei, dar preţuiesc mai mult chestiunea ţărănească, 
decât mandatul de deputat". Şi preţuia chestiunea ţărănească 
pentru că îi preţuia pe ţărani. Iar această apreciere nu era doar 
una sentimentală şi de solidaritate genetică. Ea avea temeiuri 
axiologice. ţărănimea trebuie privită şi tratată în conformitate 
cu ceea ce reprezintă ea în identitatea noastră etnică, cu aportul 
ei fundamental la supravieţuirea noastră istorică, în pofida 
tuturor vitregiilor, în raport cu prinosul adus în zonele 
spiritului. 

Toate aceste merite, la care Delavrancea îl adaugă 
mereu şi pe cel de ordin material, pun sub semnul celei mai 
absurde şi condamnabile nedreptăţi statutul social impus lumii 
satelor în epoca modernă. Cu atât mai grav şi mai dezgustător 
cu cât pe toate buzele oamenilor politici se afla propăşirea 
vieţii ţăranilor. 

Dacă în asemenea manifestări, ponderea o aveau 
aspectele social-politice, confruntate cu propriile credinţe şi 
simpatii, în alte intervenţii publicistice circumscrise 
preponderent spaţiilor culturii , Delavrancea se referă 



 
149 

nemijlocit la diverse componente ale profilului spiritual 
românesc. 

Una din celebrele sale intervenţii în presa timpului se 
concretizează în seria de articole publicate în ziarul Voinţa 
naţională şi apoi într-o broşură de 125 de pagini, în care sunt 
combătute cu mâhnire, revoltă şi sarcasm, câteva scrieri 
referitoare la poporul român, tipărite de Carmen Sylva în 
străinătate. Articolele, purtând titlurile ,,Carmen Sylva, Neagoe 
Basarab şi Meşterul Manole", ,,Carmen Sylva şi românii", 
,,Carmen Sylva, capitala şi românii", ,,Carmen Sylva şi 
România", reprezintă nu doar un rechizitoriu la adresa 
comportamentului ignorant şi insultător al reginei Elisabeta 
faţă de istoria, tradiţiile şi felul de a fi al poporului român, ci şi 
o schiţă de ,,portret" caleidoscopică a acestui popor. 

Primul articol a fost prilejuit de o piesă a Carmen 
Sylvei, care dramatiza mitul meşterului Manole. Scrierea însă, 
vădind necunoaşterea autentică a mitului şi a poporului care l-a 
zămislit, a falsificat legenda, oferind o imagine deformată a 
lumii reprezentate şi simbolizate de capodopera populară. 
,,Carmen Sylva face din Florica o soţie vinovată din zidirea ei 
tragică, o răzbunare spaniolă a meşterului Manole, şi din 
Neagoe Basarab un donjuan care, pentru poftele lui, a făcut din 
nefericitul Manole un soi de Othelo crud. Aşa fiind, sincerile 
lacrime ale câtorva doamne se explică, dar nu se explică decât 
prin desăvârşita necunoştinţă a figurilor eroice ce poporul din 
care fac şi d-lor parte a creat din Neagoe, Manole şi Florica. 

Carmen Sylva a transformat creaţiunea poporului atât 
de mult, încât acolo unde marele creator a pus puritate, şi a 
păstrat-o neatinsă pentru secole, augusta poetă a înlocuit-o cu 
vină şi păcat; în locul mumei divine, care moare cu gândul la 
copilul din faşe, încredinţat bătrânei sale soacre, a aşezat în 
zidul bisericei o adulteră care, date fiind moravurile acelor 
timpuri războinice şi crude, îşi primea o răsplată meritată şi 
dreaptă"6. 
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Procedând sistematic şi riguros, Delavrancea începe 
prin a demonstra, pe baze documentare, falsificarea imaginii lui 
Neagoe Basarab care ,,dintr-un evlavios şi puritan" este 
transformat într-un ,,donjuan, un soi de Francisc I care să nu se 
sfiiască d-a-şi păta cea mai falnică biserică cu aventurile sale 
amoroase". Pe baza unor principii general recunoscute, 
referitoare la raportul dintre realitatea istorică şi ficţiunea 
literară, gazetarul generalizează şi contextualizează pentru a 
evidenţia incorectitudinea literaturii ad-hoc. ,,Nu se poate face 
din Alexandru cel Bun un voievod cumplit, din Ştefan cel Mare 
şi Mihai Viteazul nişte poltroni, din Mihai Sturza un domn 
patriot şi din evlaviosul şi blândul Neagoe un ştrengar 
nepăsător. Noi ştim cu siguranţă ce s-ar întâmpla francezului 
care ar face din Enric IV un saltimbanc, din Ludovic XIV un 
guguman şi din Napoleon Bonaparte un general Manu. Noi 
ştim cu siguranţă cât succes ar avea, la Berlin, un Frederic cel 
Mare secătură, în Stockholm un Carol XII laş, în Petersburg un 
Petru cel Mare supus la voinţa oricărui rosian"7. 

În partea a doua, articolul pune în evidenţă încălcarea şi 
mai grosolană a unor principii estetice şi morale: ,,Dar opera 
poetei se ridică nu numai contra datelor pozitive ale istoriei, ci 
şi contra legendei poporului românesc. Şi această greşală este 
şi mai gravă atât din punctul de vedere al artei, cât şi din acela 
al amorului propriu naţional"8 

În acelaşi spirit este relevat raportul dintre artistul cult 
şi creaţia populară: ,,Când asupra unui erou se opreşte 
imaginaţia unui popor întreg şi se frământă secole, din această 
elaboraţiune extraordinară ies concepţiuni de o mărime pe cari 
geniile sunt nevoite să le ia, să şi le asimileze, neputând să le 
întreacă (...). Ş-apoi este o lege fatală constatată, deşi nu 
absolut determinată, că artiştii mari sunt sinteza însuşirilor şi 
înclinărilor unui popor, aşa că ei sunt fatal legaţi de viaţa 
intrinsecă, de geniul artistic şi literar al naţiunei din care fac 
parte"9. 
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Legenda mănăstirii Argeşului tezaurizează în 
sublimările ei poetice câteva din trăsăturile definitorii ale 
spiritualităţii româneşti. În ea ,,poporul românesc a creat o soţie 
divină, o jertfă pură, o imagine eteriană din Florica, un soţ-
nefericit din meşterul Manole, a cărui moarte nu este nimic în 
comparaţie cu durerea pe care o simte el la zidirea sfintei şi 
iubitei sale soţii"10. Legenda aceasta ,,este glasul inspirat al 
poporului, este geniul rapsodic al românilor, pe care nu-l vor 
amuţi încercările false ale acelora cari nu-l cunosc sau, dacă-l 
cunosc, nu-l înţeleg în toată naivitatea şi splendoarea lui"11. 

În cel de al doilea articol ca şi în cel următor , 
Delavrancea, observând că regina ,,s-a înşelat necontenit 
asupra temperamentului nostru, asupra moravurilor noastre, 
fără a mai vorbi despre idealul nostru" , şi aceasta pentru că ea 
nu s-a străduit câtuşi de puţin ca să-l cunoască dovadă că în 
peste douăzeci de ani n-a reuşit nici măcar să-i înveţe limba 
supune unei analize critice, pline de causticitate, ,,o fantazare a 
reginei (...) exercitată pe reputaţiunea poporului românesc", 
publicată la Paris în Revue des deux mondes (15 aprilie 1892). 
Este vorba de o povestire, ,,Vengeance", purtând ca subtitlu 
,,Naraţiune de moravuri româneşti". Rezultată dintr-un gust 
romantic întârziat, sensibil la violenţă, macabru şi spectaculos, 
scrierea îndeosebi prin subtitlul său îşi transformă 
fantasmagoria epică într-o pretinsă schiţă de moravuri 
româneşti. Ca şi în cazul dramatizării după legenda meşterului 
Manole, falsificarea este la fel de flagrantă şi de vexatorie. 
Scriitorul constată că ,,toţi românii din Vengeance sunt prinşi 
de mania omuciderei. Nu e decât o figură mai umană în această 
novelă, şi aceasta e o femeie idioată. Încolo, toţi vor sânge, toţi 
vor răzbunare, toţi sunt mişei, laşi şi asasini. Un preot intră 
călare în biserică şi ucide pe un refugiat, stropind sfântul altar 
cu sânge. Un ţăran taie opinci din spinarea vacei duşmanului 
său şi se îmbată de fericire când bietul animal muge de durere. 
Duşmanul său taie coadele surorei acestuia şi fata, care ar fi 
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putut să-l zdrobească, se amorezează de el insultător. Cel care 
tăiase opincile din spinarea vacei îl prinde şi-l ucide, băgându-i 
cuţitul în gură, în ochi, în urechi, în inimă şi, în sfârşit, surora 
acestui asasin şi amanta ucisului dă brânci fratelui său în Olt; 
ucigaşul este ucis de sora sa, iară ea înnebuneşte"12. Revoltat, 
Delavrancea întreabă, subliniind propoziţiile: ,,Noi suntem 
aceşti monştri? Noi, românii? (...) Tocmai românii, cel mai 
îngăduitor şi iertător popor, să fie prezentat ca având vendetta 
corsicană?". 

Şi parcă, într-un fel de sfidare a neamului peste care se 
întâmplase să devină suverană, şi evident al lui Delavrancea 
însuşi, care de câteva luni îşi publica articolele protestatare la 
adresa ei, Carmen Sylva semnează în Le Figaro din 30 aprilie 
1892, un prim fragment despre Bucureşti, în cadrul unei rubrici 
nou înfiinţate Les capitales du monde. Articolul îl determină pe 
gazetar să afirme răspicat şi conclusiv: ,,Carmen Sylva nici nu 
ne cunoaşte, nici nu ne iubeşte, nici nu ne respectează"13. 

Intervenţia este precedată însă de un răspuns necruţător 
şi plin de demnitate, adresat ziarului Timpul, ,,organul d-lui 
ministru de externe", care încerca să apere pe suverană şi să 
tempereze zelul critic al lui Delavrancea. Cei care cred că 
,,patria este o iesle, iar politica o afacere de stomah şi de 
înţolire" este lipsit de orice credit pentru un dialog pe o 
asemenea temă. Actul publicistic reprezenta pentru scriitor - ca 
şi pentru Eminescu, modelul său - o implicare plină de 
răspundere, în numele unor valori care se cer apărate împotriva 
oricui atentează la ele. ,,Acela care ţine un condei în mână nu 
este un pomanagiu de partid, nu este numai un soldat care să 
lupte împotriva unui partid sau altuia, ci este, şi trebuie să fie, o 
santinelă a românismului şi a demnităţii naţionale. Şi când un 
asemenea soldat nu are libertatea d-a suna alarma şi d-a-şi 
apăra neamul, să facă bunătate să deie locul său de onoare şi de 
jertfă altui om, hotărât să-şi împlinească cu curaj şi energie cea 
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mai sfântă datorie de publicist: apărarea demnităţii 
naţionale"14.  

Pe parcursul următoarelor articole este radiografiată 
,,analiza psihică a românului în genere", făcută de regină în 
textul amintit şi, implicit, este conturată propria viziune a 
autorului asupra subiectului pus în discuţie. Desfăşurarea 
argumentaţiei pătrunzătoare, inteligenţă şi mereu pendulând 
între ironie şi revoltă, păstrate în limitele urbanităţii elevate 
este precedată de un inventar al principalelor aprecieri făcute 
de către Carmen Sylva cu privire la trăsăturile spirituale ale 
românilor: românii sunt un popor trist cum nu există altul, 
copiii lui sunt de o melancolie care ,,îţi sfâşie inima", 
,,Românul nu se miră de nimic", ,,Nil admirari este în sângele 
său", ,,născut blazat", ,,pentru român entuziasmul este un lucru 
necunoscut". Înainte de a demonstra falsitatea unei asemenea 
imagini, Delavrancea pune în relief nocivitatea politică, pe plan 
internaţional, a felului în care este înfăţişat poporul român 
străinătăţii. ,,În adevăr, dacă noi românii am fi aşa cum ne 
descrie Carmen Sylva, ce rost am mai avea noi în lume şi ce 
drept de viaţă ar mai fi pentru noi? (...) În echilibrul europenesc 
şi în existenţa naţiunilor, un popor netrebnic, nesimţitor, fără 
credinţă în forţele lui şi fără ideal nu are drept d-a fi şi d-a 
încurca rostul lumei cu prostia lui. Şi ce credinţă şi ce ideal 
poate avea un popor ale cărei generaţiuni se nasc blazate?"15  

Dacă lumea europeană nu ne-ar cunoaşte prin 
intermediul unor Michelet, Quinet, Regnaut, Ubicini ,,şi atâţi 
alţi scriitori iluştri" care, cunoscându-ne în mod autentic, ne-au 
descris lumii, altfel decât Carmen Sylva", destinul nostru de 
parte respectabilă a comunităţii europene ar fi fatalmente 
compromis. Fiindcă avertizează Delavrancea, într-o rostire cu 
valabilitate permanentă ,,Europa are dreptate ca să nu ţină 
seama de un popor blazat, care nu crede în nimic, nici în el, 
nici în ceilalţi, care rămâne indiferent la toate evenimentele, 
care nu are nimic de admirat pe lume şi nu poate să se 



 
154 

entuziasmeze nici chiar în momentele supreme, momente care 
pot decide de existenţa sa. Pentru un asemenea popor nu se 
schimbă nici un cuvânt şi nu se cheltuieşte nici o umplutură de 
puşcă"16. 

Dar, afirmaţiile reginei nu sunt doar incompatibile cu 
statutul ei şi inoportune sub raport politic, ele sunt contrazise 
de realitate. Popor lipsit de entuziasm? Dar, ce-a dovedit acest 
popor în războiul din 1877? întreabă scriitorul. ,,Astfel se bate 
un popor indiferent? aşa ştie să moară copiii unui popor trist, 
melancolic şi blazat din naştere? Şi astfel se răsplătesc jertfele 
acestor martiri şi eroi ei patriei şi ai dinastiei?"17 Cât despre 
tristeţea incomparabilă a poporului nostru, Delavrancea pune în 
lumină relaţia de adâncime dintre vitregia istoriei şi reflexele ei 
în plan spiritual, precum şi dinamica acestor relaţii cu 
semnificaţia lor circumstanţială: ,,Dacă augusta scriitoare ne-ar 
fi înţeles doinele, cântecile şi melopeile noastre, dacă ne-ar fi 
înţeles întristarea, desigur că nu ne-ar mai fi mărit-o. Am fost 
trişti din cauza străinilor care ne-au supt şi ne-au trădat un 
secol şi jumătate. Obosiţi de mai multe secole de război pentru 
noi şi pentru Europa, am fost prinşi de o invazie nefericită de 
străini. Străinismul, lacom şi neîndurat, a fost cauza 
melancoliei noastre. Astăzi însă, românii au renăscut, şi au 
renăscut din propria lor vitalitate, din entuziasmul lor, din 
conştiinţa menirei lor, conduşi de un ideal la care regina 
Elisabeta, după câte se vede, nu a putut să se ridice. Secolul 
melancoliei naţionale a trecut şi, dacă p-atunci ne mâhneau 
străinii, astăzi, în treacăt, ne întristează inima străină cu care a 
trăit Carmen Sylva în mijlocul poporului generos pe al cărui 
tron stă regina Elisabeta"18. 

Trăsătura cea mai discutabilă atribuită poporului român 
o socoteşte Delavrancea acel nil admirari care s-ar afla după 
Carmen Sylva ,,în sângele nostru". ,,Iacă, după părerea mea, 
nota cea mai inferioară (sic!) ce se putea constata despre un 
popor. Un popor care nu admiră nimic este o adunătură de 
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cretini, de degeneraţi fiziceşte şi moraliceşte, care nu poate 
avea alt sfârşit apropiat decât peirea sau cucerirea de alt popor 
viguros şi cu însuşiri morale, umane superioare"19. 

Evocând epoca de renaştere ,,de la '48 până la '91", 
autorul pune în lumină tocmai acele însuşiri etnice româneşti 
care contrazice aserţiunea din articolul încriminat. ,,Dacă 
românii au învăţat carte, cauza nu a fost alta decât admiraţiunea 
lor pentru popoarele culte şi pentru cultură în sine; dacă 
românii s-au dat cu atâta succes la ştiinţele pozitive, la 
literatură şi la arte în genere, cauza nu este alta decât simţul de 
admiraţiune ce-l au ei pentru frumos şi adevăr. Iubirea şi 
admiraţiunea pentru libertate au făcut din români un popor cu 
instituţiuni democratice, deşi eram strânşi între trei imperii 
mari, dintre cari două cu desăvârşire despotice, iar cel de al 
treilea cu mult mai înapoiat în drepturile publice şi regimul 
reprezentativ ca noi românii"20. De altfel, autorul descalifică 
bunacredinţă şi competenţa celei care-şi permitea să scrie 
despre poporul român, fără a-l cunoaşte şi fără a-l iubi, 
relevându-i contradicţiile în care singură se rătăceşte. De pildă, 
regina constată, cu o subterană notă de reproş că ,,toată lumea 
voieşte să înveţe" şi i se pare de neînţeles ,,mania că chiar 
domnişoarele noastre bogate şi sărace trec bacalaureatul!" Cu 
ironie caustică, Delavrancea comentează: ,,În adevăr, suntem 
un popor extraordinar: ,,indiferent", ,,blazat din naştere", cu 
,,nil admirari în sângele nostru", ,,fără entuziasm", şi cu toate 
acestea setea de cultură în noi este atât de nemărginită, încât 
până şi fetele noastre, chiar şi cele sărace, trec bacalaureatul şi 
se înscriu la universităţile din ţară şi din străinătate. Şi fetele 
învaţă şi învaţă bine şi cu facilitate uimitoare. Aşa e poporul 
nostru. Moşnencile în palat par ele regine, iar fetele noastre 
studiază liceele şi trec examene de bacalaureat"21. 

Comentând surpriza şi eronata apreciere prilejuite 
reginei de comportamentul soţiei unui deputat ţăran, la un bal 
de la Curte, autorul ,,Sultănicăi" schiţează în linii fugare, dar 
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sigure, profilul femeii de la munte, ,,cuminte", ,,delicat 
sfiicioasă", ,,blând-demnă", ,,modestă şi cumpătată la cuvinte", 
stăpânită mereu de ,,îndoiala mult înţeleaptă" care, doar pentru 
cei ce nu cunosc firea poporului nostru, poate să reprezinte 
semn de indiferenţă. 

Consideraţiile făcute de regină cu privire la biserică 
sunt, de asemenea, supuse analizei critice de către publicist. În 
cadrul unor asemenea comentarii, este subliniată o altă 
trăsătură a spiritualităţii româneşti pe care regina n-a sesizat-o 
şi deci n-a înţeles-o. ,,Poporul nostru nu este şi nu a fost 
niciodată bigot scrie Delavrancea , şi nu vorbim numai de 
stratele culte, ci şi de ţărani. ţăranii români nu cred în miracole 
şi nici nu-şi pierd timpul ca să se roage lui Dumnezeu pentru a-
i răzbuna. Pururea am fost un popor tolerant, şi concepţiunea 
dumnezeirei la noi s-a rezumat în clemenţa şi bunătatea ei 
nemărginită"22.  

Cu verva lui caracteristică şi cu ştiinţa arhitecturii 
discursive, scriitorul îşi încheie intervenţia publică, citând o 
frază din Carmen Sylva, reprezentativă pentru megalomania 
lăudăroasă, tipică mai tuturor suveranilor care-şi închipuiesc că 
lumea începe şi se sfârşeşte cu ei: Noi suntem, scrie Carmen 
Sylva, nişte suverani foarte extraordinari pentru că am voit să 
săvârşim în douăzeci şi cinci de ani ceea ce alţii nu au realizat 
decât în mai multe secole"23. 

Replica lui Delavrancea acoperă de ridicol asemenea 
pretenţii. Pentru ca cele două capete încoronate să fi realizat o 
aşa minune, cu ,,un popor trist, blazat, indiferent, fără 
entuziasm şi cu simţul de admiraţiune cu desăvârşire distrus", 
trebuia să fie nu doar extraordinari, ci nişte dumnezei sau 
măcar nişte magicieni sub a căror baghetă magică poporul 
român ,,automat s-a îndoit, s-a contorsionat, s-a îndemnizat şi 
s-a încins de o aureolă luminoasă de care nu are cunoştinţă". 
Replica finală a scriitorului, situată sub semnul ironic al 
antifrazei, sintetizează şi sugerează o convingere cu valabilitate 
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şi dincolo de timpul în care a fost exprimată: ,,În douăzeci şi 
cinci de ani noi am ajuns ceea ce suntem, şi am ajuns fără 
ştiinţa, fără munca, fără voinţa şi conştiinţa noastră... Nouă nu 
ne datorăm nimic; inteligenţa românilor nu are nici un rol; 
mişcările noastre naţionale au fost nişte vise; trecutul nostru, 
basm; originea noastră, nimic; marea generaţiune care a luptat 
pentru unire putea să nu existe; oamenii noştri de stat au fost 
nişte păpuşi; profesorii şi patrioţii noştri, nişte jucării; eroismul 
nostru de peste Dunăre, o măcelărie ordinară, un abatoriu de 
români la Plevna; toate acestea puteau a fi sau nu, a fost destul 
doi suverani pentru ca să facă, în 25 de ani, dintr-un popor 
nemernic, ceea ce alţi suverani, cu popoare geniale, abia au 
izbutit în mai multe secole".24 

Insistenţa asupra acestei intervenţii publicistice a 
rezultat nu doar din caracterul ei reprezentativ pentru 
personalitatea lui Delavrancea, ci şi din împrejurarea că 
substanţa articolelor a prilejuit numeroase şi revelatoare 
consideraţii privind profilul spiritual al poporului român. 

Activitatea publicistică a scriitorului muntean este însă 
foarte bogată şi diversă, ea cuprinzând numeroase referiri la 
atribute ale etniei româneşti. Fie în cadrul gazetăriei militante, 
făcute în numele şi de pe platforma celor mulţi şi anonimi25, 
fie în cadrul unor lucrări de specialitate, cum sunt ,,Doina", 
,,Din estetica poeziei populare", ,,Natura în poezia populară", 
,,Cursul de folclor", articolul despre Petre Ispirescu ş.a. 

Un interes deosebit prezintă, din perspectiva 
subiectului, mai ales studiul ,,Doina" şi discursul de recepţie la 
Academia Română, rostit la 22 mai - 4 iunie 1913 şi publicat în 
Analele Academiei Române, în acelaşi an. 

Primul - o cercetare sistematică a originii, sensurilor şi 
identităţii doinei - pune în lumină, dincolo de disponibilităţile 
investigative ale autorului, o viziune îndrăzneaţă, chiar dacă 
unilaterală. Observând că ,,muzica pe care s-au tărăgănat unele 
poezii populare a făcut pe cei mai mulţi învăţaţi şi poeţi să 
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creadă că fondul doinei este melancolic, că doina noastră este 
jalea noastră etnică, istorică şi socială"26, Delavrancea 
respinge receptarea aceasta, devenită aproape generală. El 
propune, pe baza unor texte populare, inteligent selectate şi a 
unor informaţii de ordin istoric, o altă identificare, un alt 
înţeles, un alt mesaj. Pornind de la şase versuri descoperite de 
Haşdeu pe psaltirea slavo-română a lui Dosoftei şi atribuite lui 
Ştefan cel Mare, autorul trage concluzia că pe vremea marelui 
domnitor ,,Cuprinsul doinei trebuia să fi fost vitejesc, iar nu 
jalnic. Nu plângere, ci strigăt de bărbăţie. Nu melancolie, ci 
energie naţională. Prin ea se exprima nu poezia iubirei, ci 
energia etnică a celui mai războinic popor de acum cinci 
secole"27. 

În spiritul romantismului (deşi el s-a declarat un 
adversar, fără menajamente şi fără disocieri, a acestuia), 
Delavrancea socoteşte că întotdeauna creaţia populară - deci şi 
specia discutată exprimă şi conservă datele esenţiale ale 
caracterului naţional, ale etniei. ,,În doină s-a răsfrânt sufletul 
poporului român, ca energie specifică, ca eroism al rasei, ca 
raţiune de a fi unui neam milităresc"28. Istoria a probat de 
nenumărate ori, inclusiv în sec. al XIX-lea, că alături de alte 
trăsături ,,caracterul esenţial al românilor, acela care reiese 
evident din întreaga noastră istorie, este bravura, uneori având 
aerul nepăsărei de viaţă şi de moarte. Altfel, am fi pierit de pe 
faţa pământului, când ne gândim la poziţia pe care a avut-o şi o 
are ţara Românilor"29.  

Raportul dintre doină şi sufletul românesc este asemuit 
cu relaţia dintre cerul întins, cu întregul lui spectacol de 
fenomene, şi lacul adânc în a cărui limpezime se răsfrânge 
integral cel dintâi. ,,În aşa raport a stat sufletul românilor, ca 
energie, cu doina lor, cu doina revoltaţilor prigoniţi de mărimea 
trecută, cu doina haiducilor înflăcăraţi împotriva asupritorilor, 
cu doina săracilor ajunşi la disperarea omului care nu mai 
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recunoaşte marginea dreptului, cu doina din urmă, care a 
răsunat din Abruzi în toată suflarea românească. 

Cu un astfel de înţeles - iar nu cu melancolie şi duioşie, 
presupusă de unii - apare doina, şi din puţinele documente, şi 
din notiţele esenţiale ale poeziei populare, şi din potrivirea 
perfectă a adevăratelor doine cu stările psihice prin care a 
trecut România"30. 

Militantismul lui Delavrancea, crezul literar şi 
cetăţenesc, într-o anume măsură chiar, non-conformismul bine 
cunoscut în epocă, explică de ce această construcţie analitică 
atât de spectaculoasă şi într-o anume măsură convingătoare, nu 
se poate emancipa de tentaţia absolutizării; cu atât mai mult cu 
cât scriitorul - un foarte avizat cunoscător al creaţiei populare şi 
al bibliografiei despre aceasta - avea la îndemână toate datele 
care să-l convingă de faptul că melancolia, jalea şi duioşia îşi 
află şi ele expresie în doina românească, ca atribute 
complementare ale sufletului naţional, în toată complexitatea 
lui. 

De altfel, discursul de recepţie la primirea în Academie, 
ca şi cursul de folclor, evidenţiază faptul că unilateralizarea 
amintită rămâne un simptom accidental, provocat de 
obiectivele demonstrative. 

,,Din estetica poeziei populare", dincolo de 
consideraţiile analitice de fineţe, menite să demonstreze faptul 
că ,,estetica noastră populară, la fel în legile ei fundamentale, 
cu estetica operelor de cea mai înaltă cultură"31, aduce în 
discuţie şi anume aspecte referitoare direct la problema în 
discuţie. Este reafirmată astfel valoarea reflectorie şi 
reprezentativă a creaţiei folclorice pentru colectivitatea umană 
care a realizat-o, a păstrat-o şi a îmbogăţit-o de-a lungul 
timpului. ,,Din poezia populară ar putea tresări sufletul nostru 
evoluând în şirul vremurilor, acelaşi întotdeauna şi 
pretutindeni, ca şi sufletul unui om, acelaşi de când se naşte şi 
până când apune"32. Implicit, dar destul de clar pentru cei din 
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epocă, este respinsă aici concepţia lui Duiliu Zamfirescu despre 
poezia populară, exprimată în 1909 cu ocazia discursului de 
recepţie la Academie: ,,E aşa de uşor să ne agăţăm de 
diminutivele din poezia populară, e aşa de uşor! Mai greu e să 
pătrunzi în marea suflare a poporului, să-i pipăi durerile, să-i 
înţelegi aspiraţiunile şi să recunoşti că noi aceştia de astăzi cu 
operele noastre, nu suntem decât nişte scântei din focul fiinţei 
etnice şi istorice ce stă de-o parte şi de alta a muntelui"33. 
Folclorul reprezenta, deci, pentru Delavrancea, nu doar 
expresia esenţializată a spiritualităţii româneşti, ci şi focul din 
care ia fiinţă şi tărie literatura cultă însăşi. Iar această cultură 
nu poate căpăta girul universalităţii decât în măsura în care este 
reprezentativă şi exponenţială. ,,Opera noastră universală va fi 
aceea care ne va reprezenta în concertul lumii cu aspectul, cu 
sentimentalitatea, cu ideaţiunea şi cu năzuinţele noastre, 
deosebite de ale celorlalţi. Ştiinţa n-are patrie. Globul 
pământesc, patria adevărului. Arta dar adevărata artă este 
ţărmuită în graniţele etnice ale unui popor şi este unica graniţă 
a sufletului unui popor"34. 

Pline de miez şi încărcate de frumuseţe sunt rândurile 
care şi-au propus să răspundă la întrebările: ,,Ce rol joacă 
natura în poezia populară? Şi în ce proporţii?". Pentru a ajunge 
la formularea aforistică, ,,Între natură şi poporul român este o 
străveche şi legendară dragoste", Delavrancea închină un 
adevărat imn naturii, raportând-o la fiinţa umană: ,,Natura este 
refugiul fiinţelor alese, fericite sau nu, bătute de soartă sau de 
noroc. Ea ne cuprinde, ne mîngîie, ne linişteşte şi ne face de 
multe ori mai buni decît am sosit pe lume. Ea ne potoleşte 
durerile şi ne toceşte cutele învrăjbirii pe cari împrejurările ni 
le-a săpat adînc. Cu nepăsarea ei de durerosul nostru zbucium 
de o clipă, ne trezeşte cugetul senin că sîntem un fenomen 
trecător, că urile şi răzbunările noastre sînt scurtări din scurta 
noastră viaţă. Ea este izvorul a tot seninul, a toată pacea, a toată 
îndurarea, căci în ea ne afundăm ca într-o nemărginită şcoală, 
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al căreia cel dintîi şi cel de pe urmă învăţămînt e strîns în 
versul lui Eminescu «ce e val, ca valul trece» şi pe care poetul 
popular l-a formulat în următoarele versuri:  

,,C-aşa-i lumea trecătoare, 
De voinici amăgitoare, 
Ca o apă curgătoare: 
Unul naşte ş-altul moare". 
Noi ne răsfrîngem asupra naturii deşartele noastre 

aspiraţiuni şi meschinele necazuri de o zi, ea îşi revarsă asupra 
noastră nemărginita şi eterna ei poemă de continuă 
fenomenalitate. 

Nu e om - oricât de ordinar ar fi, care să nu găsească în 
mijlocul ei o clipită de ademenire. N-a fost şi nu va fi om mare 
care să nu se inspire din sfânta ei simfonie, din înfăţişările ei 
măreţe şi din şoaptele ei, şi fericite, şi melancolice. Popoarele 
începătoare au înzeit-o; popoarele înaintate au cântat-o. Şi 
oricare ar fi prefacerile omenirii, cultul naturii religios sau 
profan - va rămânea pururea nepieritor"35. 

Aşa cum se întâmplă la orice scriitor autentic care 
exprimă asemenea concepţii şi convingeri, şi la Delavrancea 
literatura artistică poartă însemnele reprezentativităţii şi ale 
exponenţialităţii. Bogată şi diversă, mereu exprimând febra 
căutărilor unui neam nemulţumit de sine, această literatură se 
înfăţişează într-o spectaculoasă caleidoscopie. Este reflexul 
unor disponibilităţi artistice multivalente dar şi a unei existenţe 
agitate şi acaparatoare, în ordinea deşertăciunilor. ,,Ar fi 
trebuit, cel puţin mărturisea el în discursul de recepţie la 
Academie să fac din literatură preocuparea mea principală. 
Tribunalul, întrunirile publice, Parlamentul mi-au absorbit anii 
cei mai producători din viaţa mea. Nici vreme, nici linişte. 
Vreme dată altora, liniştea ... mai mult un refugiu în literatură, 
ca să uit, ca să mă uit, ca să scap de invazia deziluziilor"36. 
Acest regret şi mai ales mărturisirea: ,,eu n-am făcut parte din 
nici o şcoală literară (...) Admir şi pe antici, şi pe clasicii din 
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secolul lui Ludovic al XIV-lea şi pe unii romantici, şi pe unii 
parnasieni, şi pe unii naturalişti, şi pe unii realişti şi unele din 
unii simbolişti"37, explică în bună măsură de ce literatura lui 
nu s-a stabilizat într-o anume modalitate de expresie şi de ce 
vom descoperi în ea şi geometria riguroasă a clasicului, şi 
expansiunea tumultoasă a eului romantic, şi vocaţia picturalului 
policrom proprie parnasienilor şi duritatea reprezentărilor 
naturaliste, şi abilităţile tehnicilor realiste, iar câteodată chiar şi 
inefabilul simbolist al poemelor în proză.  

O asemenea caleidoscopie este fără îndoială şi 
rezultatul temperamentului său paradoxal. Constituit dintr-un 
permanent joc al antinomiilor, ,,un vălmăşag de încăpăţânare, 
de vehemenţă, de recunoştinţă, de iubire şi egoism, de nebunie, 
de imaginaţie, de simţire şi de răzbunare; rău şi bun, nervos şi 
slab, hotărât şi fără ţel, energic şi dezgustat"38, temperamentul 
său, esenţialmente romanitic, îl predispune tuturor ispitelor 
artistice, chiar şi celor care nu se potriveau cu felul lui originar 
de a fi. Una din invariantele crezului artistic, indiferent în ce 
registru i se concretiza scrisul, a fost credinţa nestrămutată că 
opera de artă cultă nu poate dobândi valoare şi perenitate decât 
dacă se întemeiază spiritual şi artistic pe tezaurul popular. De 
unde necesitatea cunoaşterii şi asumării acestuia, într-un fel de 
ucenicie primordială: ,,cel mai suveran mijloc de a înţelege un 
popor este acela de a-i cunoaşte şi aprofunda tradiţiunile, ştiinţa 
şi creaţiunile sale simple, naive, dar adeseori străbătute de un 
spirit vast şi genial, pe care numai mulţimile şi popoarele îl pot 
avea"39. 

Ceea ce pune în relief optimismul lui Delavrancea 
întemeiat pe cunoaştere nemijlocită, dar şi pe speranţă este 
credinţa că profilul spiritual al poporului român, însuşirile lui 
definitorii, nu sunt doar nişte valori tezaurizate ale trecutului, ci 
realităţi încă vii, productive şi exemplare: ,,Imaginaţia 
poporului nostru este încă extraordinară: să învăţăm de la el 
arhitectura artei; simţirea lui este încă vie şi caustică, să 
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învăţăm de la el a ne încălzi concepţiile; vigoarea lui dovedeşte 
un popor nepieritor; să învăţăm de la el energia şi entuziasmul 
lucrărilor mari... Să ne coborîm în noi, în geniul şi conştiinţa 
poporului nostru şi vom produce opere pe care noi să le 
înţelegem şi să le iubim, iar ceilalţi să le admire"40. 

Aceste convingeri şi-au aflat reflexul nu doar în 
orientarea globală a scriitorului detectabilă în filigranul 
oricăreia dintre operele lui ci şi în realizarea unor creaţii direct 
inspirate din lumea celor care, dintotdeauna au constituit talpa 
ţării. 

Nu este deloc întâmplător că nuvela de debut a lui 
Delavrancea, ,,Sultănica" este inspirată dintr-o astfel de 
realitate, reprezentând în culori vii spaţiul domestic şi natural 
din lumea satului, surprins într-un moment de tragică 
tensionare. Topografia acestei lumi, interiorul casei ţărăneşti, 
dar mai ales mentalitatea, obiceiurile şi tradiţiile care îi 
patronează existenţa, se structurează într-un tablou etnografic 
în interiorul căruia se ţese povestea tristă a unei iubiri înşelate. 

Chiar dacă senzaţia de confecţionat nu poate fi evitată, 
dacă paleta coloristică bogată devine uneori obositoare prin 
abuz, nuvela care nu e câtuşi de puţin idilică (aparenţele 
cadrului descriptiv nu pot fi asumate în mod autentic decât în 
funcţionalitatea lor epică din care se dezvăluie orizonturile 
esenţiale ale întregului) a marcat în epocă un moment de 
referinţă anticipator.  

Lumea satului, proiectată cu strălucire în literatură de 
Creangă şi Slavici, cam în aceiaşi ani, reapare de această dată 
marcată de ciocnirea dintre inadaptare (ca formă a fidelităţii 
faţă de tradiţie, cu tabla ei de valori arhaică) şi adaptare (ca 
formă de subordonare profitabilă la imperativele civilizaţiei 
orăşeneşti, alienante şi destructive, din perspectivă morală, în 
primul rând). Savoarea textului şi unul din factorii care 
reliefează cu pregnanţă coordonate definitorii ale spiritualităţii 
româneşti, este dată de limbaj, atât al personajelor în cadrul 
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dialogului cât şi al autorului care recurge adesea la stilul 
indirect liber sau pur şi simplu adoptată în propria rostire 
abilităţi ale vorbirii populare. Este adevărat că indistincţia 
dintre limbajul personajelor şi propriul limbaj al povestitorului, 
precum şi lipsa de individualizatre a personajelor, prin felul de 
a vorbi, diminuează efectele prin uniformizare. Ne aflăm totuşi 
în faţa debutului. Iar exemplele de reuşită memorabilă nu sunt 
puţine. Iată unul dintre ele în care este sintetizată nu doar 
disperarea unei mame ajunsă la grea cumpănă, ci şi strategia 
magică adoptată de lumea arhaică în faţa impasurilor 
existenţiale: ,,Ce nu făcuse bătrâna?... Colindase pe furiş prin 
satele dimprejur după meştere şi cărturărese. Unei ţăgănci dase 
trîmbă de nouă cămeşi / pentru/ ghicirea scoarţei de stele, pe 
bobi şi pe furtuni... Dar nici leturghiile, nici descîntecele, nici 
vrăjile nu-i scăpa copila de veştejire. 

Din zvon aflase că ai scăpa ce ţi-e drag dacă te-ai da în 
munca ielelor. Nu c-a crezut, dar a încercat. 

Într-o noapte de marţi, zărind un cearcăn în jurul lunei, 
s-a strecurat ca o nălucă până la biserică. Apoi s-a întors sub 
streaşina casei. Şi şi-a presărat în creştet pământ din trei 
morminte. A adăstat toată noaptea, iar Ielele n-au venit. În altă 
zi a înşirat toate rugăciunile, de la moşi de la strămoşi, până a 
căzut jos de ameţeală"41.  

Pe orbita deschisă de ,,Sultănica" se vor înscrie şi alte 
proze, unele dintre ele adevărate creaţii antologice. De pildă, 
,,Şuer", poem în proză de factură romantică, proiectează într-o 
aură legendară motivul haiduciei, atât de cultivat în literatura 
populară şi atât de prezent în conştiinţa colectivităţilor săteşti 
care vedeau în haiduc un revoltat, un justiţiar, un cavaler al 
oropsiţilor. Cât de profundă era această conştiinţă şi cât de 
pătrunzătoare era înţelegerea că cei sărmani vor avea 
întotdeauna nevoie de o ,,instituţie" precum haiducia, reiese din 
răspunsul fiului de haiduc, devenit şi el prinţ al codrilor. 
Întrebat de măicuţa lui, când va ,,lăsa focului viaţa de 
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haiducie", Şuer cel tânăr răspunde: ,,Când iataganele de fier de 
la căpătîiul tatei s-or preface în iatagane de aur, cînd din 
busuiocul de pe mormântul lui vor răsări dafini şi naramzi, cînd 
codrii or înfrunzi iarna ca şi vara, vara ca şi iarna... atunci şi 
nici atunci..."42. 

Perspectiva simbolică a răspunsului se adânceşte dacă 
ne gândim că feciorul haiducului era rodul unei duble ursiri, 
fiecare dintre ele cuprinzător semnificativă pentru felul de a 
gândi şi de a spera al lumii româneşti. Prima dată, când a 
mişcat în pântec copilul, Kira ,,zise pe gînduri: Cum mi se bătu 
inima... şi nu ştiu pentru cine. Nu-i bănuiesc nici partea, nici 
chipul, nici soarta. Dar-ar Domnul, d-a fi băiat, cîmpul lui să 
dea nouă spice dintr-un bob, plugul lui să taie pîn' la izvoare, 
boii lui să lase d-o şchioapă copita în pămînt; să aibă umbra 
tihnită şi casă la văzul lumii; şi potera şi ciocoii să se ducă cum 
se duc stolurile de lăcuste, mînate de vînturi, în pustie 
locuri"43. 

Când însă ceata haiducilor îl aduse pe căpitanul ei 
,,vînăt, cu gura încleştată, cu capul sfărîmat", vocea mamei 
rosteste o altă ursire, de astă dată cu accent de blestem: 
,,Dăşteaptă-te, copil, în măruntaiele mele, c-a pierit viteazul 
codrilor! Şi codrii vor fi moştenirea ta, c-ai mişcat pe crivăţ, pe 
fulgere şi viscol. Apoi, înduioşată, plecându-se pe trupul 
mortului: ,,Iartă-mă, Şuere, că blestemai şi soarta pruncului ce 
n-a sosit încă..."44. 

Dacă aici, într-o structură poematică, haiducul este 
reprezentat într-un fel de confruntarea arhetipală cu destinul, în 
povestirea ,,Răsmiriţa" proză care-l anticipa pe Gala Galaction 
din ,,La vulturi" şi din ,,Lângă apa Vodislavei" haiducul apare 
în frunte şi solidar cu satul în faţa primejdiei turceşti. Poezia 
lipseşte aproape complet, totul devine un tablou de groază, 
realizat de această dată cu mijloacele realiste ale obiectivităţii 
şi observaţiei. Lumea satului este surprinsă într-un moment de 
cumpănă iar datele definitorii ale comportamentului şi ale 
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felului de a gândi al oamenilor se transformă într-un fel de 
fundal al tragediei adusă în prim plan. 

Una din cele mai dense şi mai reprezentative povestiri 
inspirate din universul rural proză înrudită subteran cu 
literatura lui I. Creangă şi I. Slavici este ,,Văduvele". 
Remarcabilă prin forţa de reprezentare (chiar dacă suflul epic 
lipseşte şi e înlocuit uneori prin formule epice rezumative), 
povestirea reconstituie datele definitorii ale lumii arhaice 
ţărăneşti. O lume trăind după datini şi obiceiuri imemoriale şi 
vehiculând o limbă suculentă, colorată, expresivă, cu 
predilecţie spre aforism, proverb şi zicătoare. Cele două veduve 
şi copiii lor focalizează, în biografia schiţată, câteva din cele 
mai reprezentative coordonate ale felului de a fi românesc. Şi 
poate că pregnanţa ilustrativă maximă o putem descoperi chiar 
în debutul povestirii, cu densitatea ei ideatică şi cu limbajul 
colorat: ,,Oamenii, când n-au ce face s-apucă de gîlceavă. Se 
dau la vorbă, şi destul e unul s-o apuce anapoda, că cearta e 
gata. Prostia pîndeşte mintea omului cum pîndesc lupii razna 
oilor. Cînd inima e spre rele, apoi velinţe de flori să-i semeni, 
că tot ciulini şi pălămidă dă şi, de n-o găsi în miere fiere, iepuri 
la biserică, cîni cu covrigi în coadă şi apa Dunării prin curtea 
vecinului, atunci e atunci, să te mai ţii, pîrleo, că nu-şi mai vine 
în voie măcar de i-ai da tot mărunţişul şi pe deasupra şi toiagul 
lui vodă pe spinare. 

Se întîmplă cîteodată, şi mai altfel decît cum gîndeşti. 
Nici lene, nici prostie, nici răutate să nu fie la mijloc, şi totuşi 
sare omului ţîfna din senin, din iarbă verde. Ba că s-a gîndit la 
cutare lucru cînd a zis cutare cuvînt, ba că a tras cu coada 
ochiului cînd se uita la mine, ba că îi dau din toată inima şi-mi 
răspunde: «Aş, la ce te mai superi!» Şi p-aşa povîrniş, pînă nu 
s-o izbi omul de vale, nu se mai opreşte. Din bună prietenie 
ajungi să te uiţi chiondorîş, şi zavistie, şi chiloman tocmai cînd 
crezi că lumea asta este toată a ta. Aşa e. Că de ne-om cîntări 
cuvîntul cu cîntarul şi ne-om măsura privirea cu cotul, or să 
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numeri cîte pahare de vin a băut omul la masa ta ca să nu-l 
înşeli la a lui, s-a dus prietenia pe copcă, c-aşa e făcută să fie 
dragostea, fără ştreang de gît şi fără căluş în gură"45. 

Aceleaşi virtuţi reconstitutive le aflăm şi în proza 
,,Odinioară". În interiorul unei rame memorialistice şi aceasta 
reprezentând un tablou etnografic al mahalalei grânarilor în 
dublă perspectivă temporală se realizează o cuprinzătoare 
imagine bipolară a lumii rurale: pe de o parte, realitatea 
circumscrisă prezentului o petrecere câmpenească la vreme de 
sărbătoare iar, pe de alta, ca în ,,Hanul Ancuţei" de mai târziu, 
realitatea fictivă a aducerii aminte ori a basmului, vehiculate de 
doi dintre povestaşii cu plete albe ai colectivităţii. Ambele 
planuri pun în evidenţă coordonate spirituale ale lumii evocate. 
Ceea ce-i sporeşte interesul este înfăţişarea diverselor forme de 
manifestare a sensibilităţii şi isteţimii oamenilor, prin 
intermediul cântecului, al dansului, al ghicitorilor, precum şi 
prin intermediul unei atmosfere de jovialitate, nu o dată cu 
discretă coloratură ironică. 

Demnă de relevat este şi contribuţia importantă a lui 
Delavrancea la cultivarea interesului pentru lumea copilăriei şi 
paginile de reală frumuseţe închinate acestei vârste. Chiar în 
,,Odinioară", una din sursele farmecului epic constă în prezenţa 
basoreliefată a copiilor printre personajele naraţiunilor. Fineţea 
cu care e reconstituită psihologia şi comportamentul acestei 
vârste, descrierea jocurilor de copii, cu reproducerea textelor 
specifice ale acestora, intersectarea perspectivelor, matură şi 
infantilă, în planul aceloraşi desfăsurări epice, conferă paginilor 
respective o reprezentativitate tipologică de prim rang. 

Literatura consacrată copilăriei este însă mult mai 
bogată. Şi dacă în ,,Bursierul" sau ,,Domnul Vucea", în 
,,Zobie" sau ,,Milogul", spaţiul de desfăşurare al evocărilor este 
oraşul cu atributele lui alienante, în alte schiţe şi povestiri acest 
spaţiu aparţine lumii satului sau a mahalalei bucureştene unde 
oamenii ,,duc o viaţă cvasi-rurală prin ocupaţiunile, prin 
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moravurile şi prin datinile lor" cum declara Delavrancea însuşi, 
într-un discurs ţinut în Camera Deputaţilor la 26 ian. 189546.  

,,Sorcova" , ,,Neghiniţă", ,,Bunicul", ,,Bunica", ,,Moş 
Crăciun", ,,De azi şi de demult", ,,Boaca şi Onea" reprezintă 
împreună cu ,,Odinioară" cărări fermecate de pătrundere în 
universul spiritual al satului românesc, în ipostaza mugurilor 
care vor da în floare, pregătindu-se pentru rod. 

Semnificativ pentru concepţia scriitorului este faptul că 
reprezentarea acestei lumi nu rămâne doar în planul unei 
luminozităţi idilice. Deşi copilăria constituie de cele mai multe 
ori o vârstă paradisiatică mai ales atunci când este circumscrisă 
spaţiului rural Delavrancea surprinde şi momente tragice ale 
vârstei de aur. Tragism derivat nu din vreo implacabilitate a 
legilor naturii, ci, în primul rând, dintr-o aberantă rânduială a 
existenţei sociale. 

Pentru ilustrarea coordonatelor esenţiale ale prozei pe 
această temă definitorie şi din perspectiva obiectivelor urmărite 
de titlu , ni se pare suficientă referirea doar la două din aceste 
povestiri: ,,Sorcova" şi ,,Boaca şi Onea". 

Prima este povestea unui copil nevoit să se confrunte 
foarte de timpuriu cu suferinţele sărăciei şi cu absurditatea 
morţii. Tensiunea epică şi emoţională rezultă din asamblarea 
semnificativă a elementelor narative, dialogale şi descriptive, 
fiecare dintre ele şi toate la un loc purtând însemne 
identificatoare pentru profilul uman românesc. 

Povestirea debutează printr-un tablou de iarnă 
vrăjmaşă, năpustită asupra oamenilor în prag de An Nou, parcă 
într-un fel de pedeapsă. ,,Aşa An Nou, aşa Sîn-Vasile, să-l 
hărăzească Domnul vrăjmaşilor noştri, că şi d-ai avea tufă în 
bătătură, uiţi şi de topor, te dai cît mai afund în plapămă îţi 
răstorni toate ţoalele în spinare, şi, tot gheaţă rămâi din tălpi 
pînă la creştet"47. Perturbarea naturii se răsfrânge nu doar 
asupra existenţei fizice, ci şi asupra celei spirituale. Sărbătoarea 
de ,,Vasilică", cu ritualul ei arhaic, sorcovăiala, ,,dupe cum s-ar 
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fi cuvenit de la moşi, de la strămoşi", nu se mai pot împlini 
după datină. Asemenea manifestări au, între altele înţelesul 
unor gesturi de solidaritate întru bucurie şi petrecere a 
comunităţii umane. Gesturi săvârşite periodic, la date fixe şi 
care marchează momente de referinţă şi coeziune ale ciclului 
anual.  

Pentru o clipă, povestirea pare a sugera că 
încrâncenarea naturii a tulburat existenţa umană, deturnând-o 
de la comportamentul ei tradiţional. Pentru o clipă numai, 
fiindcă, în continuare, desfăşurarea epică propune o altă 
semnificaţie. Solidaritatea umană, grija şi mila faţă de aproape 
rămân intacte în sufletele oamenilor, chiar şi atunci când 
manifestarea lor ritualică, spectaculară nu e posibilă... Pe de 
altă parte, în pofida ostilităţii naturale, omul în cadrul unei 
vieţuiri normale şi înţelepte are posibilitatea de a neutraliza 
această ostilitate. În casa mamei Arghiriţa focul arde protector, 
iar mămăliguţa fierbinte e gata de a fi răsturnată pe masă. 
Numai că mama şi fiica nu-şi pot afla liniştea în modestul, dar 
realul lor confort domestic. Sub un alt acoperiş, anormalitatea 
socială a anulat putinţa de neutralizare a primejduirii naturale. 
,,Săracă lipită, bolnavă că nu se mai poate târî, văduvă, cu 
copilul gol puşcă, pe aşa căţea de vreme, nu ştiu, zău, de şi-o 
mai înnoda zilele..."48. De aceea, primul gând al mamei 
Arghiriţa se îndreaptă spre aproapele lui nenorocit de care se 
simte legat şi pe care trebuie să-l ajute.  

Ca într-un montaj cinematografic contrastiv, tabloul 
următor dezvăluie tocmai tragedia pe care, în secvenţa 
anterioară, Arghiriţa şi fiica ei se pregătiseră s-o preîntâmpine. 
Dacă dincolo existenţa umană se derula într-un spaţiu 
protector, antitetic exteriorului natural, camera Bălaşei era o 
anormală prelungire a exteriorului devastator. ,,Zăpada îi 
pătrunsese în tindă vântul îi căuta prin crăpăturile uşii parc-ar fi 
vuit în duba mare; şi Bălaşa era întinsă în pat, învelită c-o 
plapămă veche, soioasă şi ciuruită cu găuri prin cari ieşeau 
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ghemotoacele de lână neagră... Pe picioare îşi trântise două 
scovergi"49. 

În acest spaţiu se consumă tragedia copilului Nică. 
Printr-o subconştientă integrare în tradiţie, acesta încearcă să 
fructifice obiceiul sorcovei, nu atât în perspectiva lui augurală, 
cât în aceea de solidarizare umană, iar aici chiar de salvare. 
După o contrapunctare a textului de sorcovă cu realitatea 
patronată de spectrul mizeriei şi al morţii, copilul iese din 
interiorul ostil în exteriorul la fel de ostil ca să împlinească 
datina şi mai ales ca, prin ea, să aducă o rază de lumină, de 
căldură şi de speranţă măicuţei bolnave. Nu-şi mai poate 
împlini însă dorinţa. Chemat de glasul stins al mamei, se 
întoarce în casă, împreună cu Irina, fiica Arghiriţei care tocmai 
ajunsese la uşa încăperii. Bălaşa îşi dăduse însă sufletul. Din 
nou actul de solidaritate umană pare a se fi exercitat în gol. 
Numai că el doar pare eşuat. În realitate, conformându-se 
viziunii populare care situează constant finalurile de poveste 
sub semnul binelui, Delavrancea încheie istorisirea lui, 
contracarând înmormântarea şi suferinţa copilului cu zarea de 
speranţă în care a fost proiectat destinul orfanului. ,,Iar mama 
Arghiriţa, în loc d-o fată, avu o fată ş-un băiat"50. 

,,Boaca şi Onea" una din cele mai frumoase proze 
despre copii din literatura română, dezvăluie universul acestei 
vârste din perspectiva ei luminoasă, ingenuă şi jovială. În 
configurarea profilului spiritual al unui popor, o dimensiune 
marcat reprezentativă este constituită de lumea copilăriei în ale 
cărei cadre specifice se proiectează mai toate experienţele 
fundamentale şi definitorii ale celor mari. 

Farmecul acestei povestiri derivă tocmai din transferul 
experienţelor mature în universul ingenuu al copiilor. Un 
transfer care se produce mai ales la nivel verbal şi în planul 
gesticulaţiei (de obicei, imitaţie a formelor golite de conţinut, 
Boaca şi Onea se iubesc cu disponibilitatea ingenuităţii celor 
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şase ani, dezvăluindu-şi germenii viitoarelor personalităţi şi 
înscriindu-se în tipurile modelatoare ale tradiţiei. 

Ea se impune printr-un acut simţ al pudorii, este 
credincioasă tradiţiei şi mândră de partenerul pe care-l resimte 
ca pe un haiduc protector, e plină de tandreţe şi de feminitate 
pură. Vădeşte însă o receptivitate naivă asupra realităţii, aşa 
cum este, de altfel, în firea lucrurilor. Din această împrejurare, 
autorul valorifică savuroase situaţii comice. 

Onea este tandru şi protector, şmecher cu afecţiune, 
pornit pe acte de vitejie menite să impresioneze partenera, îşi 
ascunde durerea şi frica pentru a nu compromite statutul lui de 
,,parte bărbătească", stăpâneşte cu siguranţă spaţiile pe care le 
străbate cu Bocuţa, în căutarea frumosului, a bucuriei şi a 
aventurii. 

Gesticulaţia, dialogurile, întâmplările, descrierile 
colorate ale naturii sau ale unor componente aparţinând 
spaţiului rural, reconstituie printr-o asamblare remarcabilă 
atmosfera autentică a copilăriei, în realităţile ei interioare şi 
exterioare. Cei doi eroi în miniatură au valoarea unor figuri 
exponenţiale în devenire. Componente ale profilului spiritual 
românesc se recunosc, în germene, în comportamentul, 
gesticulaţia şi limbajul celor doi copii. 

Efectele artistice derivă, în primul rând, din seriozitatea 
cu care sunt interpretate roluri de maturi de către cei care nu 
erau decât nişte copii şi din suculenţa limbajului, şuculenţă 
izvorâtă din vehicularea cu dezinvoltură a expresiilor populare, 
a formelor de oralitate, a ambiguităţii şi a iscusinţelor aluzive. 

Putem conchide, aşadar, că Barbu Delavrancea atât prin 
activitatea oratorică şi publicistică, cât şi prin activitatea 
literară concretizată în studii de specialitate, dar mai ales în 
opere literare a reflectat în chip remarcabil şi în moduri diferite, 
adeseori polemic, profilul spiritual al poporului român, 
dezvăluindu-şi nu doar forţa de observaţie şi înţelegere, ci şi 
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profunda preţuire a valorilor spirituale româneşti, socotite 
mereu tezaur şi temelie pentru orice autentică făptuire cultă. 
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CARAGIALE, PERSONAJ AL PROPRIEI LITERATURI 
  
 
 
La o analiză, fie şi superficială, a operelor realizate de 

marii clasici, se poate constata că fiecare dintre ei, mai puţin I. 
L. Caragiale, s-a lăsat prins de ispita confesiunii, indiferent 
dacă aceasta a luat forma jurnalului, ca la T. Maiorescu, a 
travestiului liric, ca la Eminescu, sau a amintirilor, ca la I. 
Creangă şi I. Slavici. 

Chiar dacă excepţia Caragiale ar putea fi cercetată şi 
psihanalizată pentru a-i afla o explicaţie, nu credem că aceasta 
prezintă un interes deosebit. Mai interesant ar fi de văzut dacă 
reticenţa extremă şi explicită a lui Caragiale pentru mărturisire 
şi lirism este neutralizată cumva, sau măcar suplinită. 

Aparent, scriitorul a cărui operă a fost percepută şi de 
contemporani, dar mai ales de posteritate ca expresie a unui 
spirit clasic, detaşat şi obiectiv, pentru care criteriul adevărului 
şi al autenticităţii reprezenta regula de aur a artei sale, scriitorul 
care în locul rigorii documentare a lui Maiorescu, a lacrimii 
eminesciene, a umorului jovial şi autoironic al lui Creangă sau 
în locul nostalgiei autobiografice a lui Slavici, prefera râsul 
batjocoritor şi sarcastic, un asemenea scriitor nu părea deloc 
dispus să se reprezinte pe sine, să-şi dezvăluie biografia ori 
viaţa lui interioară. Şi totuşi, în bogata galerie tipologică a 
literaturii lui, mai puţin teatrul, există un personaj, care fără să 
poarte de obicei vreun nume, este în realitate Caragiale însuşi. 
În numeroase momente şi schiţe, chiar şi în unele nuvele, 
naratorul este el însuşi personaj. Şi nu doar un simplu povestaş 
ce relatează evenimente, întâmplări, istorii, ci o prezenţă 
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dinamică, de cele mai multe ori esenţială, care declanşează şi 
întreţine dialogul, evocă personaje schiţându-le profulul, 
participă direct la punerea în scenă a substanţei epice. 
Observator ironic ori autoironic de gesturi, ticuri şi detalii, 
personajul Caragiale este factorul de autenticitate focalizant, 
este elementul imponderabil de gravitaţie epico-dramatică. 
Calificarea finală nu este întâmplătoare. Aşa cum au remarcat 
toţi exegeţii, vocaţia fundamentală a lui Caragiale a fost aceea 
de dramaturg, poate că mai exact spus, de om de teatru. Un 
simplu racursi asupra biografiei sale este suficient pentru a afla 
determinările şi determinatele acestei vocaţii. Începe prin a fi 
elev la cursul de declamaţie şi mimică al unchiului C. 
Caragiali, devine sufler şi copist de roluri la Teatrul Naţional, 
unde director era Mihai Pascaly, traduce piese de teatru din 
Parodi, Scribe, Déroulede, este actor şi director de scenă la 
Teatrul Naţional din Iaşi, devine director al Teatrului Naţional 
din Bucureşti şi toată viaţa întreţine relaţii strânse cu actorii, în 
general cu boema timpului. De altfel, el însuşi declara, într-o 
convorbire cu M. Sevastos: ,,De câte ori v-am spus că eu sunt 
om de cafenea? Nu mă atrage decât mecanismul omenesc şi 
simt o plăcere să-i demontez resorturile"1. Era atât de obsedat 
de resorturile mecanismului omenesc, încât nu ezita să 
însceneze adevărate ciocniri care să-i permită radiografierea 
reacţiilor pitoreşti ale unor oameni ce-ar fi putut deveni 
personaje. Cella Delavrancea povesteşte, într-una din evocările 
sale, unul din experimentele de acest fel. ,,Aşa cum Fabre, 
celebrul entomolog francez, studiase viaţa insectelor, stând pe 
brânci zile întregi, tot aşa prindea Caragiale reflexele, 
caracteristicile unor necunoscuţi, hoinărind prin orăşele 
provinciale, de unde se întorcea încărcat de impresii noi, 
filtrate apoi prin alambicul genialului său talent care nu 
îngăduia decât esenţialul. 

Braşovul era un loc de predilecţie pentru el. Se ducea în 
piaţă să se certe cu unguroaicele, prefăcându-se că-i un om 
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prost şi cicălitor, şi nu se lăsa până nu ajungea gâlceava la 
culme. Scenele acestea povestite de Caragiale, cu accentul 
bietelor vânzătoare exasperate, aveau un haz irezistibil. Privirea 
lui adâncă cerceta cu solemnitate de bufniţă cotloanele 
sufleteşti, prindea pricinile mecanismului psihologic, înregistra 
neiertător toată gama vanităţii omeneşti"2. 

Nu ezita să facă farse şi în lumea actorilor, nu atât 
pentru plăcerea maliţioasă e a-i savura efectele, cât pentru a 
studia reacţiile şi mai ales pentru a descoperi podoabele 
limbajului colorat, provocat de mânie, de nervi, de pierderea 
cumpătului. Întâmplarea povestită de gazetarul Gh. Rădulescu, 
sub titlul ,,Regulamentul Teatrului Naţional" este pilduitoare. 
Caragiale, împreună cu evocatorul întâmplării, îi face o vizită 
uneia dintre cele mai apreciate şi vârstnice actriţe care juca în 
teatrul unde era director general. Mănâncă, beau, bârfesc, se 
întreţin într-o atmosferă foarte amicală. Pe baza unei prealabile 
înţelegeri cu mai tânărul său companion, Caragiale pleacă mai 
devreme pentru a fi în biroul său la ora la care era programată 
repetiţia. Fireşte, actriţa întârzie, intră la director să-şi ceară 
scuze, acesta într-un joc al disimulării perfecte se arată 
necruţător şi o amendează, ca şi cum n-ar fi ştiut unde şi cu 
cine fusese cu câteva minute mai devreme. După un dialog 
savuros, în final actriţa, prididită de plâns, se apleacă pe biurou 
şi, dându-i broşura la o parte cu un gest lipsit de eleganţă 
porneşte, pe tonul pe care vorbea în Madame Frochard, din 
Două orfane: 

,,- Domnule director general, dumneata dormeai pe 
gunoaie, în Ploieşti, pe când eu, soră de colonel, lăsam butca la 
scara teatrului ca să civilizez creaturile venite aici de la 
spălătorie şi mă amendezi pe mine ca pe nişte uşieri! Păi, 
janghinosule, mie mi-a sărutat mâna regele Serbiei - şi o să 
primesc pedeapsă de la un simigiu ca tine? 

A luat apoi, de pe biurou, o coală de hârtie, şi-a scris 
demisia şi, oferind-o lui Caragiale: 
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- Bagă-ţi-o în ochi, domnule director general! 
Şi, odată cu mişcarea colţuroasă pentru a-i trânti hârtia: 
- Adevărat: nici din salcie cerc de bute, nici din mojic 

om de frunte! Apoi către mine, surprins că râdeam: 
- Dar tu, mă piciule, ce râzi? Te-ai înţeles cu plăcintaru' 

ăsta să vă bateţi joc de o artistă ca mine? Te trec prin perete 
acuma!"3.  

În acest timp, domnul director general, foarte satisfăcut 
de experimentul său, îşi aprindea ţigara cu cererea de demisie a 
distinsei actriţe. 

Caragiale era şi un actor excepţional, cu o capacitate de 
imitaţie şi de improvizaţie care făcea farmecul tuturor 
anturajelor unde se afla şi care a determinat pe unii să declare 
că cea mai strălucită creaţie a lui, pierdută pentru totdeauna, 
rămâne cea prin viu grai. 

Ar fi fost şi de mirare ca o asemenea înzestrare să nu-şi 
afle expresia şi în opera literară. Actorul din viaţă se transferă 
cu discreţie în spaţiul ficţiunii şi, travestindu-se în personaj, îşi 
joacă propriul rol. Un astfel de gest este săvârşit nu numai din 
raţiuni ludice. Există o motivaţie funcţională care determină 
scriitorul să-şi asume, îndeosebi în schiţe, statutul de 
participant nemijlocit la punerea în scenă a decupajelor de 
viaţă. Momentele şi schiţele sale au, aşa cum se ştie, o structură 
comediografică. Dar, nu doar în sensul că valorifică narativ 
dimensiunea comicului, ci pentru că sunt arhitecturate 
scenografic. Ele sunt aproape mereu mici scenete în care 
naratorul nu se mulţumeşte să folosească din abundenţă 
dialogul, ci uneori îşi nominalizează chiar personajele angajate 
în dispută. Să amintim aici schiţe, precum ,,Un pedagog de 
şcoală nouă", unde descoperim o adevărată distribuţie 
(pedagogul, şcolerul, profesorul, inspectorul, Popescu, Ionescu, 
micul Ftiriadi), ,,Justiţie" (judele de ocol, Leanca, prevenitul), 
,,C.F.R." (Niţă, Ghiţă şi muşteriul), ,,Amici" (Lache, Mache şi 
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Tache), ,,Art. 214" (avocatul, cocoana, tânărul), ,,Căldură 
mare" (domnul, feciorul). 

Dramaturgul nu-şi încheie cariera în 1890, odată cu 
ultima piesă realizată, decât formal. El îşi exercită vocaţia în 
continuare, atât doar că forma literară nu mai este piesa de 
teatru, ci schiţa, momentul, nuvela. Cunoscându-şi foarte bine 
calităţile şi rămânând mereu credincios crezului său artistic de 
factură clasică, prozatorul preferă să-şi scenografieze 
substanţele narative, să utilizeze cât mai puţin dimensiunea 
descriptivă, să reducă la minim comentariul, eventual 
dinamizându-l prin intermediul stilului indirect liber. 

Una dintre formele de realizare a acestor obiective, de 
asigurare a dinamismului, a ritmului şi a bazoreliefării 
tipologice este tocmai metamorfozarea naratorului în actor, în 
personaj. Transformat în componentă a structurii anecdotice, 
personajul Caragiale cunoaşte o anume gradualizare a 
implicării. În unele momente şi schiţe, de fapt în cele mai 
multe, prezenţa lui este activă şi dominantă. ,,Reportaj", 
,,Bubico", ,,Amicul X", ,,Ultima oră", ,,Infamie", ,,Între două 
poveţe", ,,La hanul lui Mânjoală" - sunt printre cele mai 
reprezentative texte din acest punct de vedere. În fiecare dintre 
ele, implicarea naratorului care devine personaj este diferită. 
De pildă, în ,,Reportaj" sau ,,Ultima oră", după un preludiu 
informativ pus sub semnul ironiei şi al antifrazei, personajul 
Caragiale preia iniţiativa în dublă direcţie. Pe de o parte, el 
pune în scenă succesiunea secvenţelor, astfel ca ele să 
contribuie la deconspirarea mistificărilor, pe de altă parte, prin 
replicile, de obicei, interogative şi laconice, conduce dialogul 
astfel încât ipostura să fie dezvăluită treptat sub semnul 
comicului. Efectele devin cu atât mai mari, cu cât el adoptă 
strategia mistificatoare a partenerului, intră în jocul acestuia, 
pentru ca în final păcălitorul să fie el însuşi păcălit, sau 
confecţionerul de ştiri pe banca din Cişmigiu să fie pus în faţa 
propriei minciuni, chiar dacă surpriză , şmecheria lui, în loc să 
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fie supusă oprobiului, este apreciată, încurajată şi chiar... 
preluată ca metodă (,,Eu rămân în odăiţa umbroasă a redacţiei 
să-mi scriu articolul de fond: Ce gândeşte suveranul?... Să 
vedem ce poate gândi suveranul?..."). 

,,Între două poveţe" propune o altă formulă. 
Protagonistul schiţei este autorul însuşi. Domniţa, Nina şi Ana 
sunt prezenţe evocate. Chiar dacă primele două, dar mai ales 
Nina, sunt factori declanşatori ai aventurii, ele nu se înscriu 
dialogic în scenariu. Promotorii rămân şoptitorul de ureche 
dreaptă şi cel de ureche stângă, expresiile verbale ale celor 
două componente care sintetizează personalitatea scriitorului: 
demonicul şi angelicul. Textul debutează chiar cu aducerea lor 
în scenă: 

,,Cu tot uetul balului, am auzit şoptindu-mi clar la 
urechea dreaptă: «Trebuie să fii prea sec de spirit, ca să te laşi 
ameţit de un drăcuşor aşa de tânăr!» Era o povaţă foarte 
cuminte pe care desigur aş fi urmat-o, dacă aveam numai o 
ureche; însă, de-abia îşi termină consilierul înţelept propoziţia 
şi, la urechea stângă, altul îmi şopti şi mai clar: «Trebuie să fii 
prea sec de spirit, ca să nu te laşi purtat de atâta farmec...». 

Dirijat de ,,cei doi consilieri intimi", pe care îi asculta 
cam în stilul lui Cănuţă, om sucit, autorul povesteşte cu umor, 
dar şi cu o discretă nostalgie ceea ce e destul de rar la el , jocul 
ispitirilor care-l solicită, între fascinaţia provocatoare a 
drăcuşorului de fată şi frumuseţea distinctă, bine susţinută 
material a domniţei care promitea o călătorie de neuitat în 
Italia. Urechea dreaptă a avut mai multă audienţă, dar cel care 
avea două urechi nu şi-a găsit liniştea. ,,Şi acum, când e atât de 
mult de atunci, iată-i pe bunii mei consilieri că tot nu s-au 
împăcat; unul îmi zice: «Ai făcut foarte cuminte!», iar celălalt: 
«Mare neghiob ai fost!»" 

Adevărate capodopere actoriceşti realizează personajul 
Caragiale în ,,Bubico" şi în ,,La hanul lui Mânjoală". Deşi sunt 
două proze diferite, şi ca specii şi ca identitate a imaginarului, 
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ele se aseamănă prin rolul fundamental jucat în construcţia 
epică de cel care preferă să se urce pe scenă ca interpret şi 
eventual regizor. Partitura interpretată e diferită, aşa cum 
diferite sunt spaţiul epic şi finalitatea mesajului. În ,,Bubico", 
el experimentează una din ideile teoretice foarte dragi şi 
anume, aceea prin care acorda gestului, mimicii, ochilor o 
importanţă capitală în actul comunicării. ,,Un tic, un nume 
potrivit sau un gest valorează mai mult decât o pagină întreagă 
de descrieri"4, îi spunea fiicei sale, iar într-un articol consacrat 
lui Ion Brezeanu opţiunea îi apărea şi mai tranşantă: ,,În teatru, 
ca şi în lume, vorbele constituiesc numai o parte a existenţei... 
În viaţă, de zece ori mai mare rol au ochii şi sprâncenele decât 
gura; vorbele fără ochi au prea puţină căldură ochii fără vorbe 
pot spune multe. Şi nu numai ochii şi sprâncenele pot fi mai 
elocvente decât gura. Orice mişcare poate spune mai mult decât 
tirade întregi". Este ceea ce face în schiţa amintită. În economia 
textului, participarea la dialog este redusă la minimum. 
Replicile, atâtea câte apar, joacă un dublu rol: pe de o parte, ele 
acroşează dialogul dintre câine şi stăpâna sa, ori dintre ea şi 
povestitorul devenit personaj, pe de altă parte, stabilesc relaţia 
antitetică dintre ceea ce spune ori face şi ceea ce gândeşte 
Caragiale, adică acea relaţie generatoare de comic şi de suspans 
în coordonatele căreia se derulează întreaga întâmplare. 
Formulările din gând construiesc un dialog sui-generis 
perceptibil doar pentru autor şi pentru cititor, acesta din urmă 
fiind cu discreţie invitat să devină spectator. Iată jocul 
perechilor de replici aparente: 

,, Bubico! zice cocoana... şezi mumos, mamă! 
«Norocul meu gândesc eu să trăiesc bine!... lua-te-ar 

dracul de javră!»" 
,, Bubico zice cocoana şezi mumos, mamiţico! 
«Lovi-te-ar jigodia, potaia dracului!»" 
,, Să-i dea mamiţica lăptic băiatului? (...)  

«Ah! suspin eu în adânc; lua-te-ar hengherul, Bubico!»" 
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Pe măsură ce ne apropiem de final, o singură dată mai 
apare un «Ah! Bubico (...) de capu-ţi!... vedea-te-aş mănuşi!», 
atunci când acesta începe să urle. Imprecaţiile cu valoarea lor 
defulatoare sunt abandonate în favoarea gândului care prinde 
contur pentru a se transforma în faptă. Din momentul în care 
cauza disimulărilor stresante a dispărut, o dată cu Bubico, 
zburat pe fereastră, personajul Caragiale îşi abandonează masca 
pentru a spori efectele. După ce-o îndeamnă pe nefericita 
doamnă să tragă semnalul de alarmă şi apoi o dă cu satisfacţie 
în primire, iese din scenă printr-un ultim gest spectaculos şi 
definitoriu: ,,Pe când, în mijlocul pasajerilor grămădiţi, 
cocoana se jeleşte, eu m-apropiu de urechea ei şi, c-un rânjet 
diabolic, îi şoptesc răspicat: 

,, Cocoană! eu l-am aruncat, mânca-i-ai coada! 
Ea leşină iar... Eu trec ca un demon prin mulţime şi 

dispar în noaptea neagră..." 
Fără a ne opri analitic asupra capodoperei: ,,La hanul 

lui Mânjoală" bogăţia şi complexitatea ei cere un alt context de 
abordare , se impune totuşi a sublinia rolul fundamental pe care 
personajul Caragiale îl joacă în nuvelă, deşi aici identitatea lui 
e travestită. E adevărat, travestiul rămâne mai curând formal, el 
reducându-se la două elemente: identitate concretizată prin 
prenumele Fănică şi obiectul călătoriei căsătoria cu fata 
pocovnicului Iordache. Ambele rămân însă, din punct de 
vedere epic şi arhitectural, ne-esenţiale. Dincolo de indiciul 
gramatical, naraţiunea se desfăşoară la persoana I, substanţa 
personajului, comportamentul şi limbajul său indică fără dubii 
cine se află în spatele conului Fănică. Nu e lipsit de 
semnificaţie că într-una dintre evocări, I. D. Gherea dezvăluie 
posibilul punct de plecare al nuvelei: 

,, Era pe atunci în dosul Cişmigiului o cârciumă, cu o 
crâşmăriţă grozav de frumoasă, coana Marghioala. Ne ţineam 
de ea şi îi făceam curte, eu şi alţi băieţi. O «tachinam» cât 
puteam. Odată i-am zis uitându-mă lung şi galeş la dânsa: «Fie, 
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că straşnici ochi ei, coană Marghioalo». Ei, ce crezi că mi-a 
răspuns? «Nu, nu se poate coane Iancule, că mi-e frică de 
bărbatu-meu»5. Construcţia imaginară desăvârşită, la care a 
artizanat multă vreme (,,Ce crezi tu îi spunea lui O. Goga în 
câte ape n-am scăldat eu Hanul lui Mânjoală? ... Ce să mai 
vorbesc de melodia frazei, de ferecătură, de ritmul 
vorbelor..."6), nuvela câştigă anvergură artistică prin prezenţa 
scriitorului ca personaj care interpretează cu brio rolul 
complementar al duetului epic, generator imponderabil de 
fantastic. 

Dacă în asemenea proze, personajul Caragiale domină 
spaţiul epic, devenit de cele mai multe ori unul comediografic, 
în altele prezenţa lui este aparent pasivă. În realitate, replicile 
lui scurte, uneori monosilabice, nu o dată suspendate înainte de 
a se termina prin intervenţia intempestivă a conlocutorilor, 
joacă un rol catalizator de prim ordin. ,,Five o'clock" şi 
,,Atmosferă încărcată" sunt schiţele reprezentative pentru 
această formă de implicare. În prima dintre ele, ponderea 
replicilor lui Caragiale, care se şi identifică prin pronumele 
personal Eu, este mică, putând da impresia că joacă un rol 
episodic. Din cele 98 de replici ale textului, doar 22 aparţin 
personajului Caragiale. Iar dintre acestea, 6 sunt monosilabice, 
două sunt doar nişte puncte de suspensie, una se concretizează 
într-o mişcare afirmativă din cap, iar 6 sunt rostiri întrerupte 
înainte de a fi duse la capăt. Aparent, pondere minoră, mai ales 
că spaţiul, şi el semantizat pentru a diversifica contradicţiile 
născătoare de comic, este dominat de cele două surori, 
curioase, posesive şi pline de temperament. Doar aparent însă. 
Fără prezenţa, aşa pasivă şi defensivă a personajului în 
discuţie, tot eşafodajul schiţei s-ar prăbuşi, şi tot farmecul ei. 
Pentru că musafirul celor două femei, părând a răspunde cam 
încurcat şi nedumerit la întrebări, chiar cu o anume naivitate 
nevinovată, de fapt regizează, prin disimulare, spre 
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amuzamentul său şi al cititorului, întregul spectacol al cărui 
punct culminant, deşi previzibil, rămâne suspendat. 

Asemănător se realizează implicarea autorului ca 
personaj şi în cealaltă schiţă. Şi acolo rolurile dominante şi 
agresive sunt jucate de celelalte personaje. Caragiale pare din 
nou a fi pus în situaţia doar de a răspunde, de a se justifica, de a 
se apăra. Este un aparent personaj defensiv. Se pare, însă, că 
scriitorul nostru avea intuiţia unei strategii care va face carieră 
în fotbalul modern: cea mai bună apărare este atacul... 
Răspunsurile sale laconice, adesea întrerupte înainte de a fi 
terminate, gesturile discrete şi mai ales comentariile 
însoţitoare, dezmembrează mecanismele ridicolului, punând 
sub semnul rizibilului comedia cea de obşte, în care trucarea 
valorilor şi ipostura pot nu numai să doară, dar să provoace şi 
râsul. Din victimă a agresiunii, personajul Caragiale devine 
călău al agresorilor. 

Alteori, prezenţa acestuia ca interpret al unei partituri, 
se reduce la un fel de precipitare mefistofelică a dialogului. El 
îşi ispiteşte interlocutorul, joacă rolul naivului curios, dispus să 
mimeze uimirea şi admiraţia, pentru ca astfel vestimentaţia 
aparenţei să fie dezbrăcată, iar nuditatea esenţei să apară în 
toată precaritatea ei. 

Aşa se întâmplă, de pildă, în schiţa ,,Diplomaţie", unde 
rolul său ca personaj este de a trage de limbă şi de a manevra 
registrul aluziv al spunerii. 

Interesant este că aici autorul ţine să-şi expliciteze 
prezenţa ca personaj, altfel decât prin pronumele personal eu. 
Referirea la Moftul român nu este doar un simplu detaliu de 
identificare. Ea reprezintă o componentă definitorie în 
configurarea personajului feminin marea diplomată care-i 
traduce pe toţi bărbaţii importanţi în măsură să-i aducă vreun 
serviciu, ei şi bărbatului ei, mereu în admiraţie faţă de calităţile 
diplomatice ale soţiei. 
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Recompunând chipul real al femeii nu cel pe care şi-l 
imaginează cu naivitate orgolioasă nenea Mandache , jocul 
dialogului dezvăluitor în absenţă, este validat în chip savuros în 
prezenţa ,,eroinei" şi prin introducerea în ecuaţia 
comediografică a detaliului identificator de la începutul schiţei, 
unde el nu era decât un detaliu. 

,,- D-ta eşti ăla care scoţi Moftul român? 
Da, coniţă... Vă place? 
Mă nebunesc... Bine, frate, tot spune Mandache că 

sunteţi prietini... Nouă de ce nu ni-l trimeţi? 
Zi şi tu să ni-l trimeaţă, că pe mine m-a refuzat, zice 

nenea Mandache. 
Să ne refuze? se poate? zice diplomata noastră, dându-

se cu scaunul foarte aproape de mine şi aruncându-mi nişte 
priviri de acelea la cari nu se poate răspunde decât prin 
supunere. 

Atunci... să vi-l trimit; vă rog doamnă, daţi-mi adresa, 
zic eu biruit. 

Ai văzut? zice nenea Mandache triumfător. ţi-am spus 
eu, că are diplomaţia ei... Ai văzut cum te-a tradus?"  

Curat tradus, am zice noi ca Pristanda, întrebându-ne 
dacă doamna diplomată i-a dat adresa lui conu Iancu pentru 
Moftul român sau pentru... alte mofturi. 

Aşa cum se poate constata, personajul Caragiale 
îndeplineşte, acolo unde apare, câteva funcţii de prim ordin. 
Mai întâi, el este, în configurarea comicului, expresia esenţei în 
raport cu aparenţa, el este artizanul dimensiunii ironice, a 
ambiguităţii şi a travestiului, este scenograful dialogurilor, 
bazo-reliefate de comentariu, monolog şi antifrază. 

Deci, prezenţa lui în această ipostază nu a fost 
concepută doar ca o formulă literară, menită să confere un plus 
de autenticitate, o mai mare forţă de iluzionare în spiritul 
adevărului. Ea a răspuns unei nevoi arhitectonice, unei vocaţii 
dramatice şi unei aspiraţii asanatoare prin comic.  
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Dar, prezenţa lui Caragiale ca personaj al propriilor 
proze are şi o altă semnificaţie. Cel care a repudiat confesiunea 
autobiografică şi care nu agrea deloc să i se pătrundă în 
intimitatea vieţii interioare, ne dezvăluie prin intermediul unor 
asemenea scrieri, câteva din atributele personalităţii sale, din 
datele biografice interioare, evocate uneori de contemporanii ce 
i-au fost aproape, dar niciodată relevate de el însuşi în vreo 
lucrare de factură memorialistică. 

Dacă ar fi să recompunem un portret sintetic din 
prestaţiile personajului, rezultatul n-ar fi prea departe de ceea 
ce biografii ne-au lăsat despre el. Un om cu gustul farsei şi al 
ironiei, cu simţul umorului şi cu vocaţia batjocurei, un 
observator fin cu apetit pentru ridicol pe care îl caută, îl 
descoperă sau îl provoacă, un maestru al antifrazei şi al 
disimulării, un cinic care-şi travesteşte dispreţul în râs, un 
cetăţean care cultivă în viaţa publică o ţinută comodă şi 
igienică, pentru că ,,nu înţelege mândria eroismului civic", un 
bărbat curtenitor, cu slăbiciuni faţă de sexul frumos, dar şi cu 
abilităţi de veritabil cuceritor. 

Nu este imaginea unui erou. E mai curând întruchiparea 
unei vocaţii care în faţa mizeriilor lumii, în loc de lacrimă sau 
baricadă, preferă râsul demolator de acidulările căruia nu se 
scuteşte, câteodată, nici pe sine. Nu este exclus, însă, ca omul 
de teatru să fi purtat, scriitoriceşte vorbind, o permanentă 
mască. Histrionul din el şi-a impus legea, deşi câteodată, destul 
de arare, masca îl glisează pe alunecuşul tristeţii, dezvăluind şi 
altceva. 

Iată un astfel de moment provocat şi evocat de B. Şt. 
Delavrancea: 

,, Luca, ce-ai zice când te-aş face un melancolic, care 
prezintă ridicolul şi gugumănia societăţii noastre prin puterea 
de observaţie a unui om dezgustat, care petrece des chiar, dar 
care ascunde ochilor noştri o fire tristă, ale cărei năzuinţe nu 
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sunt satisfăcute, a cărui ţintă nu e atinsă, al cărui dor se dă după 
perdeaua glumii. 

- Aş zice că oamenilor li s-ar părea exagerat, că mie mi 
se pare exactă observaţia ta, şi dovadă despre aceasta e că acum 
am uitat cu desăvârşire toate glumele mele, cari mă înşală 
necontenit, şi mă face să uit totul, şi să râz de toate". 

 
1 Amintiri despre Caragiale, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, p. 164.  
2 Ibidem, p. 61.  
3 Ibidem, p. 18.  
4 Ibidem, p. 119. 
5 Ibidem, p. 74. 
6 Ibidem, p. 89. 
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