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Când în adolescenţă am citit în Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent de G. Călinescu excelentul 
capitol consacrat lui Alexandru Odobescu, mi-a atras 
atenţia, prin bizareria ei, caracterizarea pe care criticul o 
făcea eseului „Pseudo-kynegeticos”, considerându-l „un 
pot-pourri, bine armonizat, un magazin de bric-à-brac 
literar”. 

Nu întâlnisem până atunci franţuzismul „bric-à-brac” 
şi am alergat la dicţionar. Am aflat că un magazin de   
bric-à-brac adună lucruri vechi, adesea fără valoare, uzate 
şi demodate. Evident Călinescu folosea termenul în sensul 
lui superior, implicând atât diversitatea, cât şi vechiul, 
transformat prin talent şi meşteşug artistic în valoare. 

Ideea de caleidoscop domină şi volumul de faţă. 
Clasicii coexistă aici alături de autorii contemporani, scriitorii 
secolului al XIX-lea îşi descoperă uneori o nouă faţă, 
unghiul de receptare poate fi altul decât cel consacrat, în 
fond nimic nu-i definitiv. 

„Articolele” acestui magazin de bric-à-brac literar stau 
pe „rafturi” diferite. Poţi trece cu uşurinţă de la unul la altul, 
ai posibilitatea să te răzgândeşti sau să te laşi furat de o 
nouă preferinţă, după cum poţi descoperi într-un ungher 
„produsul” uitat de vreme pe care îl căutai demult. Ceva tot 
va rămâne în coşul cumpărătorului. 

 
Autorul 
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Naşterea unui mit: Eminescu 

 
 

Intrat în conştiinţa publică în 
primii ani după dispariţia sa la doar 39 
de ani, Eminescu va depăşi cu mult, în 
modul cel mai rapid cu putinţă, cadrul 
a ceea ce îndeobşte se numeşte „un 
foarte mare scriitor”. Imediat ce poetul 
şi-a încheiat viaţa pământească, în 
jurul personalităţii sale a început să se 
creeze un halou care a crescut an de an 
în sfertul de secol de până la Primul 
Război Mondial. Ieşind din sfera 
restrânsă a specialiştilor şi trecând în 
zona opiniei publice, Eminescu s-a 
transformat rapid într-un mit. 

Mitul Eminescu avea toate premi-
sele să apară, de vreme ce la imaginea de ansamblu a scriitorului 
şi la temelia impozantului soclu ce tocmai i se clădea lucrau, mai 
ales, modeşti creatori ai epocii, care, copleşiţi de geniul poetului, 
îşi mărturiseau idolatria prin încercări de imitare, lipsite însă de 
esenţa operei lui Eminescu. Cunoscutele versuri „Tot mai citesc 
măiastra-ţi carte / Deşi o ştiu pe dinafară”, scrise de Alexandru 
Vlahuţă, cel ce patrona o întreagă literatură plângăcioasă care se 
voia în descendenţă eminesciană, sunt elocvente în acest sens. 

Nu neapărat numai condeierii timpului au alimentat mitul 
Eminescu. Scos din figura lui concretă, Eminescu poseda acele 
date biografice care pe nespecialist l-au condus la conturarea 
mitului: 1. viaţa scurtă, curmată în plină tinereţe; 2. finalul exis-
tenţei întunecat de nebunie şi deznodământul tragic; 3. imaginea 
fizică angelică, plină de fascinaţie şi forţă de seducţie; 4. lipsa de 
succes în timpul vieţii şi revanşa postumă; 5. iubirea intensă şi 

Mihai Eminescu înMihai Eminescu la 19 ani 
(Praga, 1869) 
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pasională pentru o femeie1. Pentru că întreaga biografie a lui 
Eminescu a fost îmbrăcată într-o haină romantică, poetul a 
devenit astfel un personaj simbolic prin destinul său, iar opera lui 
a început a i se lega de viaţă, după cum spunea G. Călinescu în 
finalul unei conferinţe: „Există o condiţie excepţională care ridică 
pe Eminescu deasupra poeţilor de circulaţie mărginită. A 
cunoscut poporul şi provinciile româneşti, a devenit familiar cu 
speculaţiile filozofice cele mai înalte, a iubit fără a fi fericit, a dus 
o existenţă nesigură şi trudnică, a trăit într-un veac ingrat ce nu 
răspundea idealului său, a plâns şi a blestemat, apoi s-a îmbol-
năvit şi a murit foarte tânăr. Tot ce a avut de spus a spus până la 
33 de ani. Viaţa lui se confundă cu opera, Eminescu n-are altă 
biografie. Un Eminescu depăşind vârsta pe care a trăit-o ar fi ca 
un poem prolix. Însăşi nebunia pare o operă de protest”.2 

 
 

                                                 
1 Mihai Zamfir, Din secolul romantic, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 
1989, cap. Constituirea mitului eminescian: glose despre un mit modern. 
2 G. Călinescu, Eminescu, poet naţional. Comunicarea lui Călinescu ţinută la o 
sesiune festivă din 1964 cu prilejul comemorării a 75 de ani de la moartea lui 
Mihai Eminescu conţine, pe lângă idei strălucite, şi „urme” ale unei epoci 
nefaste. În pasajul citat, astăzi sună ciudat formularea „a cunoscut poporul” şi 
ridică numeroase semne de întrebare ideea că „a dus o existenţă nesigură şi 
trudnică”. Titu Maiorescu scrisese încă din 1889 în studiul Eminescu şi poeziile 
lui: „A vorbi de mizeria materială a lui Eminescu înseamnă a întrebuinţa o 
expresie nepotrivită cu individualitatea lui şi pe care el cel dintâi ar fi respins-o. 
Cât i-a trebuit lui Eminescu ca să trăiască, în accepţiunea materială a cuvântului, 
a avut el totdeauna. Grijile existenţei nu l-au cuprins niciodată în vremea puterii 
lui intelectuale; când nu câştiga singur, îl susţinea tatăl său şi-l ajutau amicii. Iar 
recunoaşterile publice le-a dispreţuit totdeauna. […] Prin urmare, legenda că 
mizeria ar fi dus pe Eminescu la nebunie trebuie să aibă soarta multor altor 
legende: să dispară înaintea  realităţii”. 
       Cu alte cuvinte, Eminescu a trăit aşa după cum a vrut. Cât priveşte 
opinia călinesciană că poetul şi-ar fi dus existenţa într-un veac ingrat, 
aceasta este una conjuncturală, pe placul autorităţilor timpului, pentru că o 
analiză obiectivă nu o poate susţine. 



 

 9

La toate aceste elemente care au 
contribuit la constituirea mitului 
Eminescu mai trebuie adăugat cel 
puţin unul: frumoasa figură de tânăr 
visător a poetului, aşa cum a lăsat-o 
posterităţii prima lui fotografie. Ea nu  
putea să nu se impună atâta vreme cât 
generaţii după generaţii au avut-o sub 
ochi în manualele şcolare, în volu-
mele tipărite, în studii şi articole, la 
aniversări ori comemorări, în cele 
mai diverse împrejurări. Deşi există 
patru fotografii ale lui Eminescu, nu 
toate au avut acelaşi impact asupra 

publicului. Ele au fost şi sunt inegal cunoscute şi datorită 
faptului că oricine vine în contact cu imaginea poetului, 
aproape că refuză să cunoască un Eminescu altfel decât cel din 
prima fotografie, care a alimentat şi ea mitul. 

Istoria celor patru fotografii în care apare Mihai Eminescu 
îşi are interesul ei. În august 1869, după ce tatăl său, energicul 
căminar Gheorghe Eminovici îl determină să renunţe la 
instabila profesiune de sufleor din trupa lui Mihai Pascaly, 
Eminescu, însoţit de fratele mai mare, Şerban, a luat trenul 
spre Praga, marele oraş al Boemiei, cu o destinaţie precisă: 
Universitas Carolina Pragensis. Poetul era atras îndeosebi de 
cursurile de filozofie ale vechii şi celebrei universităţi, dar, 
neputând prezenta obligatoriul „testimoniu” de absolvire a 
liceului, s-a văzut în imposibilitatea de a se înscrie ca student. 
Şerban, care se înregistrase însă la Facultatea de Medicină, 
solidar cu fratele Mihai, va renunţa. Deşi Eminescu nu a stat la 
Praga decât două sau trei săptămâni, momentul e cu atât mai 
important pentru că de el se leagă cea dintâi fotografie a 
poetului, cea care îi va imprima întru nemurire efigia de „tânăr 
voievod”, cum l-a definit Lucian Blaga, fotografie care a intrat 

Eminescu la 28 de ani 
(Bucureşti, 1878)
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în conştiinţa naţională. Întrucât din 1870 Eminescu începuse să 
colaboreze la Convorbiri literare, poate prin intermediul lui 
Iacob Negruzzi, care-l vizitase la Viena, unde era acum 
student, o copie a acestei prime fotografii a ajuns în cercul 
„Junimii”, făcând o puternică impresie. Aici îi va fi zărit 
pentru prima oară chipul şi Veronica Micle, care a fost atât de 
emoţionată, încât a început a-i scrie versuri, mistuită de dorinţa 
de a-l întâlni şi a-l cunoaşte. 

E de presupus că următoarea fotografie a lui Eminescu ar 
data din perioada vieneză, căci o mărturie din 1923 a lui Vasile 
Gherasim atestă existenţa unei fotografii de grup, în care 
apăreau doctorul în Drept Samuil Isopescu, Theodor V. 
Ştefanelli şi Eminescu. În ciuda încercărilor ulterioare ale lui 
Ştefanelli, nu s-a putut descoperi nimic.  

O unică ocazie a fost pierdută la marea Serbare de la 
Putna (27 august 1871), desfăşurată cu prilejul hramului 
mănăstirii, unde a participat o delegaţie a studenţilor vienezi 
având pe Slavici preşedinte şi pe Eminescu drept secretar. 
Printre cei 3000 de participanţi dintre care, fugar, am men-
ţiona pe Alecsandri, Kogălniceanu, Ciprian Porumbescu ori 
Al. Xenopol, se afla şi Carol Popp de Szathmary, cunoscutul 
pictor, dar şi fotograf. Din păcate, Szathmary a realizat doar 
litografii ale evenimentului, nu şi fotografii, în care mai mult 
ca sigur ar fi apărut şi Eminescu. 

Ideea de a se fotografia poate nu l-ar fi interesat pe poet, 
dacă societatea „Junimea” n-ar fi luat hotărârea realizării unui 
„Tablou al Junimii” care să-i cuprindă pe membrii săi. 
Proiectul, se vede, nu-l entuziasmează pe Eminescu, proaspăt 
gazetar în Bucureşti, la Timpul. Autorul moral al acestei a 
doua fotografii cunoscute a poetului e Maiorescu, cel care 
însemna într-un colţ de pagină: „cu Eminescu am să mă duc 
eu mâine la fotograf, mai înainte însă la bărbier, să se radă. 
La bohème roumaine…”. Fotografia, realizată în 1878 în 
atelierul artistului Franz Duschek, la aproape un deceniu de 
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cea dintâi, înfăţişează un chip schim-
bat, subţiat de gânduri, de un elan 
temperat, cu ochii păstrând strălucirea 
vie a inteligenţei. Această fotografie 
va fi într-adevăr folosită de Iacob 
Negruzzi la „Tabloul Societăţii Lite-
rare Junimea” pe 1882 / 1883, care 
grupa 74 de membri, Eminescu fiind 
situat pe acelaşi rând cu Maiorescu. 
Însuşi criticul se va servi de ea cu 
ocazia editării volumului de Poezii 
eminesciene, apărut în 1883. Această 
fotografie va fi reprodusă apoi în 
toate ediţiile maioresciene ulterioare. 

Deşi tehnica fotografierii era la început şi ziarele vremii 
relatau că trebuia „să stai ore întregi până să-ţi iasă bine 
fotografia”, prin 1885 creatorul Luceafărului se lasă din nou 
înduplecat. Mărturia lui A. C. Cuza, un apropiat al poetului în 
ultimii ani de viaţă, poate fi relevantă: „În sfârşit, într-o zi, 
profitând de bunele lui dispoziţii, l-am luat de pe terasa 
otelului Traian, împreună cu Wilhelm Humpel şi cu Petru V. 
Grigoriu, şi aşa, îmbrăcat în costumul său alb de vară, cum 
era, ne-am dus cu toţii la atelierul fotografic Nestor Heck, 
unde a consimţit a se fotografia, însă numai în grup, alături cu 
noi. Ne-am aşezat împreună. După indicaţiile noastre însă, 
fotograful l-a scos numai pe dânsul, ceea ce nu puţin l-a 
supărat mai apoi, văzându-se amăgit ca un copil”. Cu toate că 
data certă a realizării acestei a treia fotografii păstrate nu e 
sigură, ea pare a fi realizată în mai-iunie ori octombrie 1885 
la Iaşi. Portretul lui Eminescu la 35 de ani ni-l arată pe poet 
maturizat, fără a se ghici neapărat tragica boală care-l măcina 
din interior. 

Eminescu la 35 de ani 
(Iaşi, 1885) 
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Cea din urmă fotografie, a patra, 
datează din anul 1887, când Eminescu 
se întorsese în ţară după tratamentul de 
la Innsbruck. Era un scurt moment 
favorabil şi Harieta, sora poetului, o 
informa pe Cornelia Emilian: „Foto-
grafia lui Mihai a reuşit foarte bine. 
Trei m-au costat cincisprezece franci”. 
Cel care a realizat-o este „pictorul şi 
fotograful” Jean Bieling, de pe „uliţa 
Teatrului” din Botoşani, cum stă scris 
pe spatele cartonului. În ciuda apre-
cierilor Harietei, care se refereau desi-

gur la calitatea tehnică a clişeului, imaginea este cutremurătoare: 
surpat ca un crater, cu ochii stinşi, duşi în fundul capului, cu faţa 
răvăşită de boală, slăbită, poetul priveşte parcă în gol, sceptic. 

Aşa cum cărţile îşi au destinul lor, şi fotografiile îşi au soarta 
lor. Mihai Eminescu a fost şi va fi recunoscut mai puţin în foto-
grafia de la 28 de ani (pe care Maiorescu o preţuia şi despre care 
credea că-l arată pe adevăratul Eminescu) şi în şi mai mică 
măsură în cea de la 35 de ani (cu o maturitate ce, parcă, nu-i stă 
bine poetului romantic). Imaginea chipului de 37 de ani a fost şi 
va fi respinsă cu vehemenţă de cititorul ocazional, pentru că ea e 
contraimaginea unui mit. 

Figura lui Mihai Eminescu va rămâne definitiv suprapusă cu 
înfăţişarea de la 19 ani, a visătorului cu ochii pierduţi în zare. G. 
Călinescu a inserat-o în Istoria literaturii române… şi i-a acordat o 
pagină întreagă. Având o pagină într-o carte unică, această 
fotografie a căpătat drept de cetate. Aproape instinctiv, oricine şi-l 
imaginează pe Eminescu, aşa ar vrea să-l vadă. Cehul Ján Tomás 
nu avea de unde să ştie în 1869 că în atelierul său fotografic de pe 
strada Václavska din Praga se plăsmuia cea mai celebră imagine a 
culturii române – imaginea unui mit. 

 

Eminescu la 37 de ani 
(Botoşani, 1887)
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Petre P. Carp versus 

Bogdan Petriceicu Hasdeu 
 
 

Marile figuri ale istoriei românilor trăiesc alături de noi. 
Istoricii, romancierii, dramaturgii şi poeţii ne-au populat 
existenţa cu aceste construcţii imaginare. Dincolo de docu-
mentul istoric, ce ar fi fost aceste umbre ale trecutului fără 
suportul literaturii? Ce ar fi reprezentat Ştefan cel Mare fără 
romanele lui Sadoveanu, fără piesa Apus de soare a lui 
Delavrancea, fără poemul eroic Dumbrava Roşie al lui 
Alecsandri ori legendele lui Neculce din O samă de cuvinte, 
ce ar fi fost voievodul Alexandru Lăpuşneanu fără clasica 
nuvelă a lui Negruzzi, ce ar fi reprezentat Mircea cel Bătrân 
fără imaginea trecută în conştiinţa publică din poezia lui 
Eminescu, Mihai Viteazul fără monografia avântată a lui 
Bălcescu, Răzvan-Vodă fără drama istorică Răzvan şi Vidra a 
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu? Şi exemplele ar putea 
continua. Prin libertatea pe care şi-o poate asuma, scriitorul 
are putinţa să-şi imagineze acolo unde documentul tace. Dar 
această libertate are şi ea limitele ei. Astfel, scos din figura 
lui concretă, personajul istoric poate deveni altceva decât a 
fost în realitate. Acest „altceva” este echivalentul mistificării, 
iar autorul care denaturează din „elan patriotic”, din simpatie 
personală ori din alte raţiuni ce-l privesc, devine un 
falsificator. 

Punctele de vedere cu privire la figurile istoriei noastre 
n-au fost întotdeauna convergente şi, cu limite, este normal   
să fie aşa. Unele au căzut însă în extremă, după cum a fost 
cazul cu imaginea voievodului Ioan-Vodă cel Cumplit, 
care a iscat o interesantă polemică în veacul al XIX-lea 
între două personalităţi de marcă: junimistul Petre P. Carp şi 
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„independentul” Bogdan Petri-
ceicu Hasdeu. Moldoveni, 
amândoi fac parte din aceeaşi 
generaţie; cel dintâi e născut 
în 1837 la Iaşi, iar celălalt în 
1838 în ţinutul Hotinului. 
Ambii sunt coborâtori din 
familii boiereşti, aristocratice 
(nota bene: boierimea româ-
nească a reprezentat timp de 
secole elita acestei ţări şi, cu 
inerente excepţii, nu a fost o 
categorie de trădători, laşi şi 
împilatori, aşa cum multă 
vreme le-a plăcut multora s-o 
considere, ci s-a constituit 

drept rezervorul de unde au ieşit cărturarii, diplomaţii, 
oamenii importanţi în stat, domnii). Amândoi şi-au făcut 
studiile în străinătate. Petre P. Carp, al cărui bunic călătorise 
în Occident şi al cărui tată învăţase la Viena, a studiat la 
Berlin, unde a terminat ca şef de promoţie Gimnaziul francez, 
iar apoi şi-a definitivat pregătirea în Drept şi ştiinţe econo-
mice la Universitatea din Bonn, unde şi-a luat doctoratul. 
Bogdan Petriceicu Hasdeu, care a avut şi el înaintea sa două 
generaţii de intelectuali (bunicul a fost culegător de folclor, 
iar tatăl, profesor de istorie şi statistică), a făcut studii 
secundare la Chişinău şi universitare la Harkov, însemnat 
focar cultural al timpului, însuşindu-şi cu temeinicie limba 
rusă şi limba polonă. Aşadar, cultură de formaţie germană şi 
cultură de formaţie rusească, ori, în alţi termeni, Occident 
european şi Orient european. 

Dincolo de individualitatea fiecăruia, contextul cultural 
în care s-au modelat cei doi poate explica perspectivele 
diferite asupra modului în care trebuie abordat personajul 

Petre P. Carp 
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istoric. Dacă privim comparativ, e limpede că Petre P. Carp   
s-a format într-un climat german sever, sobru, lipsit de 
sentimentalisme şi plin de cumpătare. În schimb, adolescentul 
şi apoi tânărul Hasdeu, fire impulsivă, romantică, pătruns de 
ideile româneşti, a crescut într-o atmosferă rusească eclectică. 
Poate că şi din motive de inaderenţă la cadrul rusesc, pe care 
îl simţea străin, el se arată a fi îmbătat de gloria trecută a 
Moldovei, îşi exaltă strămoşii daci (nutrea dispreţ pentru 
romani!), are admiraţie pentru voievozii de odinioară, pe care 
îi vede ca duşmanii odioasei categorii ce era, în ochii săi, 
boierimea. În această vreme, Petre P. Carp trăia în Germania 
epoca în care mari formatori proiectau şi realizau, cu 
pragmatismul tipic german, acte de radicală transformare a 
societăţii: egalitatea în faţa legii, abolirea servajului, desfiin-
ţarea oricăror privilegii. Lecţiile marilor istorici şi jurişti 
germani însemnau şi lecţii de cultură politică. 

Reveniţi în ţară după terminarea studiilor, Carp şi 
Hasdeu au evoluat pe traiectorii diferite, marcate (într-un 
cadru mai general) şi de adversitatea înverşunată a ling-
vistului şi filologului Hasdeu pentru junimism. Diferenţele de 
viziune îşi vor găsi o formă concretă când, imediat după ce 
Hasdeu a publicat în 1865 monografia Ioan-Vodă cel Cumplit 
(voievod pentru care făcuse o vie pasiune), Petre P. Carp îi dă 
o replică virulentă, care îi va transforma în duşmani pentru tot 
restul vieţii. 

Înainte de a vedea în ce constă polemica dusă de Carp 
contra lui Hasdeu cu privire la imaginea personajului istoric 
Ioan-Vodă din monografia amintită, ar fi interesant de 
menţionat opinia cronicarului Grigore Ureche, cuprinsă în 
Letopiseţul Ţării Moldovei, ca mărturie a unuia care a trăit 
într-o epocă apropiată de cea în care Ioan-Vodă a luat tronul 
Moldovei. Dacă opera cronicarului a fost pe larg comentată 
în numeroase studii şi istorii ale literaturii române, insis-
tându-se asupra artei lui narative, asupra portretelor care 
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prindeau în formule precise, lapidare, 
adesea memorabile, trăsăturile esen-
ţiale ale personajului cu pricina, s-a 
scris puţin despre capacitatea de a se 
detaşa a lui Grigore Ureche, cu alte 
cuvinte despre perspectiva obiectivă pe 
care el ne-o oferă privitor la faptele 
(bune sau rele) pe care conducătorii 
Moldovei le-au săvârşit. Celebrul exem-
plu din portretul-necrolog al lui Ştefan 
cel Mare, unde cronicarul, recunos-
cându-i incontestabilele merite, îi vedea 
şi scăderile, este elocvent în această 
direcţie. 

Având perspectiva distanţei, fapt 
deloc neglijabil, căci se desprinsese 

de spaţiul geografic moldovean prin studiile umaniste făcute  
în Polonia (ce ar fi fost un Miron Costin, un Dimitrie 
Cantemir sau reprezentanţii de frunte ai Şcolii Ardelene, 
pentru a nu da decât câteva nume, fără acest exerciţiu al 
distanţei?), Grigore Ureche are capacitatea de a contura un 
Ioan-Vodă aşa cum a fost. Iar cum a fost, cronicarul nu se dă în 
lături să ne-o spună pe şleau. Ioan-Vodă, „ce-i zic Armeanul”, 
vine în ţară ca să ia tronul cu oaste turcească, îl alungă pe 
Bogdan-Vodă şi instaurează un regim de teroare: „Şi 
arătându-să groaznic ca să-i ia teama pe toţi, nu de alta să 
apuca, ci de cazne groaznice şi vărsări de sânge şi tăie pe 
Ionaşco Zbiera în zioa de Paşti şi multe cazne făciia”. Cei trei 
ani de domnie ai lui Ioan-Vodă Armeanul (nu întâmplător 
supranumit ulterior „cel Cumplit”) s-au caracterizat, după spusa 
cronicarului, printr-un lung şir de grozăvii: uciderea 
adversarilor politici şi însuşirea tuturor averilor acestora, 
întemniţarea călugărilor, îngroparea de vii a unor boieri, 
născocirea celor mai cumplite cazne pentru opozanţi ş.a. 

B. P. Hasdeu 
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Prieten ori duşman, după interes, cu turcii, aliat, când a fost 
nevoie, cu cazacii, a purtat război fratricid cu muntenii, unde 
a pus domn pe un om de-al său, după care a jefuit şi a prădat 
Ţara Românească, în special Brăila, din care n-a mai rămas 
decât cetatea. 

Toate aceste fapte abominabile nu pot, nici pe departe, să 
facă din Ioan-Vodă cel Cumplit o figură luminoasă a istoriei 
noastre. În abordarea personajului, punctul de plecare al lui 
Hasdeu pare a fi unul just, când scrie în prefaţă: „Astfel, mă 
decisei o dată pentru totdeauna a nu mă baza decât numai pe 
izvoare, adică pe mărturii contemporane, adesea oculare, 
limpezite prin confruntaţiuni şi prin analize”. Bine intenţionat 
în principiu, lui Hasdeu i-a ieşit cu totul altceva. În aceeaşi 
prefaţă a monografiei pozează în apărător al şcolii istorio-
grafice româneşti, luându-şi ca modele pe Şincai şi Bălcescu. 
Nimic rău în asta, pentru că şi astăzi cei doi sunt nume mari 
ale cercetării istorice. Hasdeu (cel format în Est) bate însă 
mai departe, şi anume în cei care au studiat în Occident şi au 
audiat profesorii de acolo: „Pe când toţi imberbii din juru-ne 
se laudă a fi ascultat pe ilustraţiunile profesorale de la Berlin 
şi de la Paris, fie-ne permis a avea o mândrie mult mai 
modestă: noi am auzit pe Bălcescu”.  

Monografia Ioan-Vodă cel Cumplit, operă a unui erudit, 
are o structură coerentă şi foloseşte o documentaţie cu totul 
impresionantă. Autorul priveşte în context european şi ochiul 
său atent scrutează întreaga zonă a Răsăritului  continental. 
Bunele sale intenţii, pe care nimeni nu le poate nega, sunt 
rapid subminate însă de un entuziasm păgubos, izvorât dintr-o 
ciudată pasiune personală pentru acest Ioan-Vodă şi „figura 
cea curat românească a eroului”. Cu toată capacitatea sa ieşită 
din comun în a cuprinde toate sursele documentare (nu 
degeaba s-a spus că Hasdeu lucra de unul singur cât un întreg 
institut), autorul nu se poate lăsa temperat de niciun argument 
contrar imaginii apologetice şi ne dă o lucrare patetică, plină 
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de exagerări, „construind” un Ioan-Vodă cel Cumplit altfel 
decât l-a înregistrat epoca. Potrivit viziunii romantic-exaltate 
a autorului, el devine modelul omului de stat: „un mare 
administrator, un mare om politic, un mare general”. 

Când publica această monografie Hasdeu avea 27 de ani. 
De aceeaşi vârstă cu el, dar format la şcoala occidentală, 
Petre P. Carp gândea cu totul altfel. După o primă replică pe 
care Carp i-a dat-o lui Hasdeu în 1865 într-o obscură gazetă, 
sub pseudonimul Bătăuşul, revine printr-o „epistolă  deschisă 
către d-l Petriceicu Hasdeu” în Revista Dunării din 1866. În 
demonstraţia sa, prin care respinge de plano metoda de lucru 
a lui Hasdeu, Carp, cel despre care Iacob Negruzzi spunea că 
„era cel mai aspru critic şi cel cu cunoştinţele cele mai întinse 
din cercul nostru”, pleacă de la o idee fundamentală, consi-
derând obiectivitatea istoricului drept prima sa datorie: 

„Ucizând în sine orice individualitate de caracter, isto-
ricul se adânceşte în timpurile trecute, şi se identifică astfel 
cu ele încât ieri e pentru dânsul azi. Nemaiavând nici 
simpatie, nici antipatie personale, spiritul său oglindeşte 
lucruri în adevărata lor natură, şi magica sa pană redă viaţa 
secolelor ce fatala lege a vremii făcuse să dispară”.  

Istoricul nu este un artist, cum crede în prefaţa mono-
grafiei sale Hasdeu, pentru că „artistul nu ne arată ceea ce 
este, el ne arată ceea ce poate fi; […] suprema şi singura sa 
lege este armonia ideilor şi a formelor.” Fiecare istoric poate 
avea personalitatea sa, dar el „nu poate introduce nici cea mai 
mică schimbare în locul ce providenţa sau logica împrejurărilor 
le-a însemnat, fără a-şi pierde titlul de istoric”. 

În această demonstraţie de estetică se aud clar „sunetele” 
spiritului junimist. Distanţându-se de viziunea lui Hasdeu, impu-
tându-i lipsa de obiectivitate şi amestecul fatal al jurnalistului în 
opera istoricului, Petre P. Carp vede în Ioan-Vodă „nici mai mult, 
nici mai puţin decât un aventurier, un condotier, viteaz şi genial 
ca mai toţi condotierii, a cărui singură ţintă era tronul, iar nu 
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binele Moldovei, ale cărui singure mijloace erau tirania şi 
cruzimea”. Ioan-Vodă cel Cumplit nu poate fi, crede junimistul, 
ceea ce e în ochii lui Hasdeu: un domn naţional şi democrat, 
pentru că a prigonit pe boieri şi pe călugări (optica lui Hasdeu 
despre aceştia fiind una profund negativă). 

Această veche polemică dintre Carp şi Hasdeu aduce în 
lumină o problematică extrem de actuală, discutată tot mai 
mult în ultimii ani. E de la sine înţeles că niciun popor nu se 
poate dispensa de figurile importante ale trecutului său. 
Numai că anumite figuri, scoase din cadrul istoric concret, 
interpretate postum ca „eroi” ori „salvatori de neam”, intră 
prin concursul mai multor factori în categoria miturilor 
naţionale construite cu bună ştiinţă pentru a echilibra un 
deficit. Cazul Ioan-Vodă cel Cumplit este unul dintre 
exemplele cele mai edificatoare prin care românii, având 
complexul de ţară mică, şi-au edificat prin aportul istoricilor 
o statuie a panteonului naţional – un personaj providenţial. 
Toate cronicile Moldovei l-au văzut în acelaşi chip: un 
despot, un aventurier, un uzurpator, un sangvinar. Caracte-
rizarea lui Grigore Ureche e consonantă cu cea a cronicarului 
Azarie, care îi atribuie „nărav de fiară” şi îi detaliază cruzi-
mile: „Şi unora le-a tăiat capetele şi le-a luat averile, 
crescându-le pe ale sale prin adunări nedrepte, altora le-a 
jupuit pielea ca la berbeci, pe alţii i-a sfârtecat în patru şi pe 
unii i-a îngropat de vii ca morţii.”  

În veacul al XIX-lea, Bogdan Petriceicu Hasdeu comite 
prin monografia sa o gravă mistificare: Ioan-Vodă nu mai 
reprezintă ceea ce fusese de fapt în realitate, ci este integrat 
marilor figuri ale neamului (Mircea cel Bătrân, Ştefan cel 
Mare, Mihai Viteazul etc.) pe aceleaşi coordonate: rezistenţa 
antiotomană, apărarea propriei ţări şi, implicit, a creştinătăţii 
europene. Această  abordare în sens mistificator şi-a găsit 
chiar în epocă răspunsul adecvat prin replica argumentată, 
echilibrată şi logică a lui Petre P. Carp, care nu era altceva 
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decât atitudinea generală dominată de spirit critic ce îi caracte-
riza pe junimiştii trecuţi prin rigorile şcolii germane. (De altfel, 
la scurt timp, Hasdeu va fi din nou ţinta atacurilor lui Petre P. 
Carp în urma publicării dramei istorice Răzvan-Vodă, primul 
titlu al piesei Răzvan şi Vidra. Junimistul se arată surprins că 
această dramă găseşte un răsunet neaşteptat din partea unui 
public nepregătit ce dă „o neînţeleasă aprobare” unei misti-
ficaţii, care nici măcar nu posedă două cerinţe majore: o 
acţiune coerentă şi caractere.) 

Cărţile îşi au destinul lor. Deşi argumentele lui Carp 
sunt de o frapantă modernitate, iar o interpretare istorică 
onestă îi dă dreptate, câştig de cauză în „dosarul Ioan-Vodă 
cel Cumplit” a avut, prin prisma timpului, B. P. Hasdeu. 
Mari personalităţi ca A. D. Xenopol, Dimitrie Onciul ori 
Constantin C. Giurescu vor prefera să vadă în continuare, 
potrivit clişeului impus de Hasdeu, nu un titan, ci „un 
salvator” al naţiei sale. În ceea ce priveşte faptele lui 
groaznice, ele au fost  edulcorate şi apoi justificate prin varii 
argumente, aşa încât Ioan-Vodă zis „cel Cumplit” şi-a găsit 
ca variantă un Ioan-Vodă Viteazul. 

Nu întâmplător E. Lovinescu a încercat să scoată din 
uitare în anul 1942 (într-un context politic delicat şi pre-
vestitor de mari furtuni, anticipat cu o uimitoare clarviziune 
de critic), printr-o carte puţin cunoscută astăzi, P. P. Carp, 
critic literar şi literat, personalitatea lui Carp, expresie 
deplină a spiritului junimist de care avem atâta nevoie şi în 
zilele noastre. 
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Imaginea lui Ştefan cel Mare – 

o reconsiderare 
 
 

Personalitatea lui Ştefan cel Mare constituie un simbol 
pentru istoria românilor. Domnia lui îndelungată, stabilitatea 
ţării cârmuite de el, victoriile răsunătoare, ctitorirea de 
biserici, forţa şi energia voievodului, toate sunt suficient de 
cunoscute pentru a contura portretul unui personaj exemplar. 
Cronicarii moldoveni au scris despre el, Mihail Kogălniceanu 
îşi deschidea Cuvântul introductiv la cursul de istorie 
naţională la Academia Mihăileană (1843) cu glorificarea lui, 
văzut ca erou al tuturor românilor, Alecu Russo şi Dimitrie 
Bolintineanu făceau din Ştefan întruchiparea apărătorului 
libertăţii naţionale, Vasile Alecsandri îi găsea în poemul eroic 
Dumbrava Roşie valenţe mitice şi legendare, reluate şi 
extinse mai apoi prin trilogia lui Sadoveanu, Fraţii Jderi. 
Eminescu îl invoca în Doina pe Ştefan-justiţiarul, Barbu 
Delavrancea îl punea în centrul trilogiei sale, numindu-l 
„sfântul”, „vulturul”, „soarele Moldovei”, Nicolae Iorga îi 
dedica, în exclusivitate, un întreg volum şi exemplele ar putea 
continua. Că Ştefan a intrat în conştiinţa naţională ca personaj 
de prim rang este astăzi un fapt indubitabil; rămâne însă de 
văzut dacă modalitatea noastră de receptare este cea mai 
corectă şi mai exactă cu putinţă. 

Există în momentul de faţă suficiente locuri comune ale 
interpretării în stil triumfalist a istoriei naţionale, modalitate 
care ar trebui serios şi imperios amendată. Se vorbeşte 
adesea, de pildă, de vitregia istoriei la care permanent noi, 
românii, am fost supuşi. Este evident că nu am avut (în 
special spre Răsărit) vecinătăţi din cale afară de bune, dar a 
vedea neîmplinirile noastre numai prin prisma „vitregiei 
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istoriei” ni se pare cu totul exagerat, mai ales că nu suntem 
singurii în această situaţie (vezi cazul Poloniei). Se mai lasă a 
se înţelege, prin manualele şcolare îndeosebi, că toate ges-
turile noastre importante de-a lungul istoriei de două mii de 
ani au fost făcute în numele patriotismului. Că patriotismul a 
existat şi că el a animat în anumite momente personalitatea 
care împlinea actul sau chiar poporul e foarte adevărat, dar a 
pune totul pe seama lui ni se pare o eroare. Oricine ştie că n-
am fost feriţi de războaie, cele mai multe cumplite şi 
pustiitoare, pe unele le-am câştigat, pe altele le-am pierdut, şi 
documentele epocii sunt grăitoare în acest sens. Printr-o 
pudibonderie manifestată acolo unde nu trebuie, şcoala a 
acreditat ideea că noi n-am pierdut, practic, nicio luptă, iar 
dacă s-a întâmplat aşa ceva, înfrângerea a fost imediat 
transformată în victorie, duşmanul fiind urmărit, spulberat ori 
înecat în Dunăre. Ca să nu mai vorbim de faptul că războaiele 
noastre au fost întotdeauna „drepte, de apărare” şi vina au 
purtat-o mereu ceilalţi.  

Deşi de-a lungul timpului elita acestei ţări a fost reprezentată 
de boieri, dintre care s-au ridicat mari voievozi, iluştri cărturari ori 
diplomaţi, şablonul naţional a făcut din ei numai indivizi 
hrăpăreţi, lacomi, laşi ori trădători. De un tratament asemănător 
s-a bucurat în ultima jumătate de veac şi burghezia română. De 
asemenea sunt suficiente exemple care ne-ar face să ne punem 
unele întrebări, dacă nu să ne îndoim, de afirmaţia cu vădit 
caracter de postulat că suntem un popor bun, blând şi tolerant. 
În fine, pentru a întrerupe aici aceste exemple, a devenit o 
lozincă naţională de care nu mai putem scăpa şi de pe urma 
căreia se revarsă un noian de compuneri şcolare (în special în 
gimnaziu) ideea că trebuie să fim mândri că suntem români. Pe 
de o parte, dacă gândim fără părtinire, putem accepta această 
sintagmă în măsura în care acceptăm că ar exista, similar, o 
mândrie de a fi grec, portughez, ungur, finlandez etc. Pe de altă 
parte, dacă trecem de graniţele ţării, „mândria de a fi român” 
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începe treptat să dispară şi 
există chiar primejdia, uneori, 
de a se transforma în senti-
mentul invers. S-ar naşte 
întrebarea: de ce înre-gistrăm 
toate aceste „necuviinţe” la 
adresa poporului român şi a 
istoriei sale? La o privire 
atentă se va observa că ele nu 
sunt necuviinţe, ci realităţi. 

Acest excurs introductiv 
ne oferă prilejul de a arunca o 
privire şi asupra lui Ştefan cel 
Mare (în speţă, asupra ima-
ginii sale), care în repetate 
rânduri în şcoală (şi nu numai) 
e transformat într-un personaj 
de operetă. Nu sunt de negat 
calităţile lui indiscutabile, dar 
a le vedea numai pe ele, şi a 
nu zări şi punctele ceva mai 
întunecate (care, cert, au 

existat), nu aduce niciun folos, ba dimpotrivă, îi falsifică ima-
ginea. Nu vom mai insista aici asupra a ceea ce este îndeobşte 
cunoscut (în sens pozitiv) când se evocă figura voievodului, 
ci vom încerca să oferim elemente care în mod curent se uită 
ori se trec cu vederea intenţionat. 

Punctul de plecare cel mai nimerit pentru o interpretare 
alternativă (foarte „primejdioasă” pentru simţul comun) ni se 
pare a fi Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche. Ce 
aflăm (contrar receptării obişnuite) din cronica lui Ureche? 
Cititorul constată că Ştefan („cel Mare”, dar şi „cel Bun”) nu 
se abate cu nimic de la „ritualul” epocii: cum Aron-Vodă 
venise la tron prin tăierea lui Bogdan-Vodă, tatăl lui Ştefan, 

Ştefan cel Mare 
 

(Acuarelă după Evangheliarul  
de la Humor de E. Bucevski) 
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după doi ani, fiul, învingându-l pe Aron, îi va aplica acelaşi 
tratament. În al cincilea an al domniei „fiind Ştefan-Vodă om 
războinic şi de pururi trăgându-l inema spre vărsare de 
sânge”, trece cu oastea în Transilvania, jefuieşte Ţara 
Secuiască şi „după multă pradă ce au făcut, cu pace s-au 
întors înapoi, fără de nicio sminteală”. Identic va proceda 
câţiva ani mai târziu, prădându-i şi robindu-i iarăşi pe secui 
drept represalii pentru alianţa acestora cu Matei Corvin 
împotriva sa. 

În continuare, cronica consemnează fapte care de cele 
mai multe ori sunt ocolite, dacă nu chiar ignorate. S-a bătut 
atâta monedă pe frăţietatea Ţărilor Române şi întrajutorarea 
lor în caz de nevoie; lucrurile trebuie privite cu prudenţă. 
„Pofta” lui Ştefan pentru Ţara Românească nu scapă 
cronicarului. „Vă leato 6978” [1470]: „Într-acea vreme intră 
zavistie între Ştefan-Vodă şi între Radul-Vodă, domnul 
muntenescu, pre obiceiul firii omeneşti: de ce are, de aceea 
pohteşte mai mult să aibă, de nu-i sosi [ajunse] lui Ştefan-
Vodă ale sale să le ţie şi să le sprijinească, ci de lăcomie, ce 
nu era a lui, încă vrea să cuprinză. Strâns-au ţara şi slujitorii 
săi şi au intrat în Ţara Românească, şi de au prădat marginea 
[ţinuturile de la graniţă], fevruarie 27, şi au arsu Brăila marţi, 
în săptămâna albă” (ultima săptămână înaintea postului 
mare). După un an, Ştefan taie trei boieri în târgul Vasluiului 
(cronicarul nu ne spune ce acuzaţii li s-ar fi adus, de vor fi 
existat) şi imediat după aceasta va intra iarăşi în Muntenia, 
zdrobindu-l din nou pe Radu-Vodă. Victoria e datorată în 
special spiritului de jertfă al luptătorilor moldoveni, „carii era 
gata au să moară, au să izbândească”, nu într-atât meşte-
şugului lui Ştefan-Vodă. Strategul şi tacticianul Ştefan nu 
primeşte aici girul cronicarului, care nu-i recunoaşte calităţile 
atât de frecvent amintite ulterior. 

Ce este mai ciudat e că sacrificiul moldovenilor se 
manifestă în mod exemplar, după caz, fie că e vorba de turci, 



 

 25

tătari ori leşi, fie că e vorba de „fraţii” munteni. Nemulţumit 
doar cu victoria şi cu măcelul produs de oaste, „pre mulţi 
viteji i-au prins vii şi pre toţi i-au tăiatu, numai ce au lăsatu 
vii doi boieri de cei mari” Cu alte cuvinte, voievodul îşi 
permite să fie chiar selectiv! Ce să înţelegem din pasajul: 
„Ştefan-Vodă, fiindu-i inema aprinsă lui de lucruri vitejeşti, îi 
părea că un an ce n-au avut treabă de războaie, că are multă 
scădere…”? Cumva faptul că n-avea astâmpăr la războaie? 
Din Muntenia învinsului Radu-Vodă învingătorul o va lua ca 
„pradă de război”, pentru sine, pe soţia acestuia, iar „pe fiică-sa 
Voichiţa au luat-o şie doamnă”. Alte „fapte vitejeşti” ale voie-
vodului: arde cetatea Teleajenului (deci, românească), taie 
capetele pârcălabilor şi robeşte femeile, face (iarăşi) război cu 
muntenii, îi biruie, lui Ţepeluş-Vodă îi taie capul, pradă în 
două rânduri (ca represalii, desigur) Ţara Leşească etc. 

În portretul-necrolog pe care Ureche îl face lui Ştefan-
Vodă, firea impulsivă şi, mai ales, cruzimea nu sunt trecute 
cu vederea: „Fost-au acestu Ştefan-Vodă om nu mare de 
statu, mânios şi de grabă a vărsa sânge nevinovat; de multe 
ori la ospeţe omorâia fără giudeţu” (judecată). În finalul 
portretului, cronicarul dă o explicaţie plauzibilă şi supra-
numelui „cel Sfânt”: „Ce după moartea lui până astăzi îi zicu 
sveti [sfântul] Ştefan-Vodă, nu pentru suflet, ce ieste în mâna 
lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru 
lucrurile [faptele] lui cele vitejeşti, carele nimea [nimeni] den 
domni, nici mai nainte, nici după aceia l-au agiunsu”1. Să nu 
uităm că de curând, Ştefan a fost canonizat, deci trecut în 
rândul sfinţilor, în ciuda uciderilor şi iregularităţilor unei vieţi 
care numai cumpătată nu a fost (cei peste patruzeci de copii 
nelegitimi răspândiţi prin toate colţurile Moldovei sunt o 

                                                 
1 Citatele şi notele explicative sunt reproduse după ediţia Grigore Ureche, 
Letopiseţul Ţării Moldovei, texte stabilite, studiu introductiv, note şi 
glosar de Liviu Onu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967. 
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mărturie), de altfel ca şi a altor prinţi şi regi din întreaga 
Europă a acelor vremuri. 

Despre Ştefan vorbeşte şi cronicarul Ion Neculce. 
Exactitatea informaţiei din cunoscutele legende cuprinse în O 
samă de cuvinte, preambul al Letopiseţului Ţării Moldovei, 
trebuie evident luată „cum grano salis”. Legenda rămâne 
legendă şi însuşi autorul ne avertizează: „cine va vrea să le 
creadă, bine va fi, iar cine nu le va crede, iarăşi bine va fi: 
cine cum îi va fi voia, aşa va face”. În comentarea acestor 
legende norma a impus ideea că Ştefan a ctitorit atâtea 
biserici câte războaie a avut, că s-a înfruntat în câteva rânduri 
cu turcii, că a scăpat teafăr într-o luptă graţie unui „Purice 
Aprodul” care i-a dat calul său în locul celui căzut etc. E 
ciudat că aceeaşi normă nu reţine din legenda a treia că 
voievodul, cel care stabileşte altarul mănăstirii Putna în locul 
unde îi cade săgeata trasă „dintr-un vârfu de munte”, porun-
ceşte să-i fie tăiat capul copilului de casă care-l întrecuse  la 
tras cu arcul, după cum se trece cu vederea voinţa testa-
mentară a domnului, care „au lăsat cuvânt fiului său, lui 
Bogdan-Vodă, să închine ţara la turci, iar nu la alte neamuri, 
căci neamul turcilor sunt mai înţelepţi şi mai puternici”. 

E binecunoscută legenda a opta, prin care Neculce 
explică ivirea Dumbrăvii Roşii. Aici se întâlneşte ceva con-
trariant pentru două permanenţe ale interpretărilor curente: 
„am dus numai războaie de apărare” şi „suntem un popor 
tolerant”. Scrie cronicarul: 

Ştefan-Vodă cel Bun şi cu fiul său Bogdan-Vodă, de 
multe ori au avut războaie cu leşii. Şi multe robii au făcut 
în Ţara Leşească, cât au pus pe leşi în plug de au şi arat cu 
dânşii, de au semănat ghindă, de au făcut dumbrăvi pentru 
pomenire, ca să nu să mai acolisască2 de Moldova: 
Dumbrava Roşie la Botoşani şi Dumbrava Roşie la Cotnari 

                                                 
2  a acolisi – a urmări pe cineva, a se lega de cineva. 
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şi Dumbrava Roşie mai gios de Roman. Şi leşii încă nu  
tăgăduiescu, că scrie şi în cronică, în letopiseţul lor. Numai 
mă mier de Miron logofătul3 cum au acoperit acest lucru 
de nu l-au scris. Şi aşa vorbescu oamenii, că, când au 
fost arând cu dânşii, cu leşii, i-au fost împungând cu 
strămurările4 ca pre boi, să tragă. Iar ei se ruga să nu-i 
împungă, ce să-i bată cu biciuşcile; iar când îi bătea cu 
biciuşcile, ei se ruga să-i împungă. 

 
Rezultă foarte clar că Ştefan a făcut multe robii în Ţara 

Leşească (pentru mentalitatea unui voievod medieval trecerea 
graniţelor în varii scopuri era o practică obişnuită) şi că i-a umilit 
cu multă cruzime pe leşii învinşi. Oricât ar flata orgoliul naţional, 
fapta contrazice noţiunea de toleranţă a românilor, atât de 
vehiculată. Nu comentăm dacă Ştefan a procedat bine sau rău (ar 
fi interesant de văzut ce ar crede un polonez), dar ne atrage atenţia 
precizarea că Miron logofătul „au acoperit acest lucru de nu l-au 
scris”. În paranteză fie spus, rămâne întrebarea de ce reproşul e 
adresat lui Miron Costin? Există însă aici, prin formularea „au 
acoperit”, probabil una din cele dintâi dovezi de trecere sub tăcere 
a ceea ce este mai puţin convenabil, ceea ce ar zdruncina 
imaginea cuiva sau i-ar altera semnificaţiile. Nu credem că 
aceasta a fost intenţia cronicarului Miron Costin (poate este o 
simplă scăpare). Din păcate, însă, „acoperirea” a funcţionat de 
prea multe ori în istoria noastră şi în mod cert ea acţionează şi 
astăzi.  

În aceeaşi ordine de idei, aşa după cum se ştie, poemul eroic 
Dumbrava Roşie de Vasile Alecsandri îşi are punctul de plecare 
în această legendă a lui Neculce. În cântul al V-lea poezia oferă o 
reuşită imagine a lui Ştefan, văzut hiperbolic şi mitic, imaginat  ca 
fiind predestinat să reprezinte o personalitate copleşitoare. În 
stilul curent al epocii romantice (vezi şi Legendele istorice ale lui 
                                                 
3  Miron Costin 
4  strămurări – nuiele sau beţe ascuţite la un capăt. 
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Dimitrie Bolintineanu), Alecsandri şi-l imaginează pe Ştefan 
rostind, înainte de bătălie, un discurs care se încheie astfel: 

 

Români din toată ţara, boieri, vechi căpitani,  
Voi toţi ai mei tovarăşi de patruzeci de ani! 
Când Albert  ne meneşte robie, rele soarte, 
Răspundeţi, ce se cade lui Albert?... «Moarte, moarte!» 
Strigă poiana, «Moarte!» pădurea clocoteşte, 
Ş-un soare roş în ceruri deodată se iveşte. 
Fie! le zice Ştefan, fie cum cereţi voi… 
La arme! şi pe moarte! căci Domnul e cu noi! 

 

Aşadar, prin consultarea celor apropiaţi, se cere răspicat 
„moarte” pentru leşi, iar Ştefan, rezonând la un asemenea impuls, 
îşi dă verdictul. Alecsandri surprinde foarte corect aici menta-
litatea luptătorului medieval pentru care la moartea semănată în 
ţară se va răspunde tot cu moarte. „Moarte pentru moarte” nu este 
altceva decât pandantul din Exod: „Viaţa pentru viaţă, dinte pentru 
dinte, ochi pentru ochi…” 

Nu ne-am propus prin cele prezentate să diminuăm în vreun 
fel valoarea acţiunilor politice şi militare ale lui Ştefan cel Mare   
– recunoscută ca atare, în epocă, la curţile princiare din Europa – 
ci să restabilim, în mod obiectiv, pe baza aceloraşi documente 
care au generat şi pagini inspirate, dar şi poncifuri patetice, 
imaginea autentică a voievodului. Nu devenim mai puţin patrioţi 
„acoperind”  ceea ce credem că n-ar trebui dezvăluit. Dimpotrivă. 
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Psihologia mulţimii în viziunea lui Negruzzi 
 
 

În celebra sa lucrare intitulată 
Psihologia maselor, francezul Gustave 
Le Bon1 arată că, dacă în sensul 
obişnuit al termenului, noţiunea de 
mulţime reprezintă o reuniune de 
indivizi oarecare, din punct de 
vedere psihologic semnificaţia se 
schimbă. În anumite împrejurări, o 
aglomeraţie de oameni dobândeşte 
caracteristici noi, diferite de cele 
ale fiecărui individ carexintră în 
componenţa ei. În mulţime, prin 
dispariţia personalităţii conştiente a 

individului, sentimentele şi ideile tuturor se dirijează într-o 
anume şi aceeaşi direcţie, printr-un ciudat fenomen de 
contagiune mentală. În momentul când contagiunea mentală 
s-a produs, masa devine o mulţime organizată sau, cu alţi 
termeni, o mulţime psihologică. Ea se comportă ca o singură 
fiinţă, cu atribute speciale.  

Integrat în mulţimea psihologică, individului i se trezeşte 
brusc un sentiment de putere invincibilă ce-l face să cedeze 
unor instincte pe care, singur, şi le-ar fi reprimat. Ideea 
responsabilităţii actului, care mai întotdeauna îi reţine pe 

                                                 
1 Gustave Le Bon (1841-1931) a fost profesor de psihologie la Univer-
sitatea din Paris şi este considerat fondatorul psihosociologiei. Cartea sa, 
Psihologia maselor, apărută în 1895 în capitala Franţei, e o capodoperă a 
genului. Volumul a cunoscut nenumărate ediţii nu numai în ţara de 
origine, ci şi în întreaga lume. A fost tradus în româneşte de dr. Leonard 
Gavriliu şi a apărut în 1991 la Editura Ştiinţifică. 

Gustave Le Bon 
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indivizi, dispare acum în întregime. Ca urmare a contagiunii 
mentale, individul îşi sacrifică foarte uşor interesul personal 
în favoarea celui colectiv, atitudine necaracteristică naturii 
umane. Prin sugestibilitate, pierzându-şi personalitatea con-
ştientă, el săvârşeşte acte contrare chiar caracterului şi 
obişnuinţelor sale. Starea lui devine una hipnotică, pentru că 
discernământul şi voinţa i-au fost abolite. 

Cu o jumătate de veac înainte ca Gustave Le Bon să-şi 
publice lucrarea, Costache Negruzzi intuia în nuvela istorică 
Alexandru Lăpuşneanul trăsăturile psihologice ale mulţimii 
dezlănţuite. În capitolul al III-lea, unde apar pentru prima 
oară în literatura română elemente de psihologie a masei, 
Negruzzi anticipează parcă studiul lui Gustave Le Bon. 
Descriind întâmplările de după măcelărirea celor 47 de 
boieri din ordinul lui Lăpuşneanu, autorul arată cum sub 
acţiunea stimulilor exteriori („Slugile boierilor, văzându-se 
lovite fără veste de soldaţi, plecară în fugă. Puţini care 
scăpară cu viaţă, apucând a sări peste ziduri, dasă larmă pe la 
casele boierilor”), indivizii (pe fondul unor latente nemul-
ţumiri anterioare) se constituie într-o mulţime impulsivă („şi 
invitând pre alte slugi şi oameni boiereşti, burzuluiseră 
norodul”), care începe asaltul asupra palatului domnesc. 
Raţiunea e lăsată la o parte prin incapacitatea individului aflat 
în mulţime de a-şi domina reflexele („şi tot oraşul alergase la 
poarta curţii, pre care începuse a o tăia cu securile”).  

Sub efectul stimulului, mulţimea nu este numai impul-
sivă („Gloata se întărâta din mult în mai mult”) şi nesta-
tornică, ci şi iritabilă. Pentru individul cufundat în masa de 
oameni noţiunea de imposibilitate dispare şi, asemenea 
sălbaticului, nu mai e admis niciun obstacol între dorinţă şi 
realizarea ei. În nuvelă, vodă, om cu intuiţie, îşi dă lesne 
seama că, în urma măcelului, el este cel vizat, şi răscoala 
norodului va fi greu de oprit. Printr-o mişcare de aparentă 
democraţie (în fapt Lăpuşneanu propune o democraţie fără 
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„demos”), domnul îi consultă, prin intermediul armaşului, pe 
nemulţumiţi. Aceştia au un moment de ezitare: 

 

– Oameni buni! Măria-Sa vodă întreabă ce vreţi şi ce 
ceriţi? Şi pentru ce aţi venit aşa cu zurba?  

Prostimea rămasă cu gura căscată. Ea nu se aştepta la 
o asemenea întrebare. Venise fără să ştie pentru ce au venit 
şi ce vrea. 

 

Gustave Le Bon demonstrează că una dintre caracte-
risticile generale ale mulţimii este sugestibilitatea excesivă; 
sugestia are o imensă putere de contagiune în orice aglo-
merare umană. Aşa se explică orientarea rapidă a senti-
mentelor într-un sens determinat. În momentul când armaşul 
îi întreabă pe oameni ce vor, mulţimea, dezorientată, se 
găseşte într-o stare de expectativă foarte favorabilă sugestiei. 
Nemulţumirile sunt diverse: 

 

În sfârşit începură a striga: 
– Să micşureze dăjdiile! – Să nu ne zapciască! 
– Să nu ne mai împlinească! – Să nu ne mai jăfuiască! 
– Am rămas săraci! – N-avem bani! – Ne i-au luat toţi 

Moţoc! – El ne beleşte şi ne pradă! – El sfătuieşte pre 
vodă! – Să moară! 

 
Interesul personal exprimat de fiecare (micşorarea 

dăjdiilor, încetarea încasării cu forţa a dărilor, oprirea jafului 
etc.) cedează în faţa celui colectiv, născut brusc. Sugestia că 
Moţoc îl sfătuieşte pe vodă, fiind deci autorul moral al răului 
din ţară, se impune instantaneu şi, prin contagiune mentală, 
stabileşte orientarea masei. Personalitatea conştientă a 
individului se anulează rapid şi ideea fixă („– Moţoc să 
moară! – Capul lui Moţoc vrem!”) a mulţimii care acţionează 
acum ca o singură fiinţă tinde să se transforme în act: „Acest 
din urmă cuvânt găsind un ehò în toate inimile, fu ca o 
scânteie electrică. Toate glasurile se făcură un glas, şi acest 
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glas striga: «Capul lui Moţoc 
vrem»”. Mulţimea psihologică 
este astfel constituită. 

Sentimentele exprimate de 
masă au un dublu caracter: pe de 
o parte, ele sunt foarte simple, 
iar, pe de altă parte, sunt 
exagerate. Mulţimea n-are acces 
la nuanţe; prin sugestie şi 
contagiune mentală orice 
sentiment îşi măreşte forţa într-
un mod impresionant. Orice 
suspiciune devine imediat o 
evidenţă, iar orice antipatie se 
transformă în ură feroce. Suspi-
ciunea că Moţoc ar fi cauza 
relelor capătă valoarea adevărului 

absolut, toate nuanţele dispar, iar antipatia mulţimii care 
sesizează că vornicul este sfătuitorul lui vodă se transformă în 
ură. Necunoscând decât sentimente simple şi extreme, 
mulţimile acceptă sau resping în bloc ideile ce le sunt 
sugerate. Nenorocirea lui Moţoc constă tocmai în această 
lipsă a nuanţelor, pentru că el e acum, în ochii mulţimii, 
sfătuitorul domnului, ca şi cum sfătuitorul, şi nu domnul, ar fi 
autorul celor întâmplate.  

Într-o mulţime psihologică există întotdeauna o imensă 
credulitate. Oferindu-l pe Moţoc norodului răzvrătit, 
Lăpuşneanu joacă o partidă de şah; prin apel la simplitatea 
sentimentelor mulţimii, el cere, cu dibăcie, să se comunice că 
„în acest fel plăteşte Alexandru-Vodă celor ce pradă ţara”. E 
aici o vădită intenţie a sugestibilităţii, căci domnul, fin 
psiholog, îşi dă repede seama că prin sacrificarea lui Moţoc 
îşi poate salva propria viaţă. Nu în puţine cazuri, folosindu-se 
în mod subtil capacitatea de sugestie, mulţimile devin 

Costache Negruzzi
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capabile de devotament şi foarte adesea conducători 
impopulari, prin afirmaţii ori gesturi tari, au reuşit să şi le 
subordoneze. 

Scena morţii lui Moţoc exprimă fidel modul în care 
individul aflat în mulţime cedează în faţa instinctelor. El 
simte că poate fi absolvit de orice responsabilitate şi 
certitudinea impunităţii sale e cu atât mai puternică şi mai 
consolidată cu cât mulţimea este mai mare. Ceea ce de unul 
singur individul n-ar face, execută acum cu zel şi frenezie. În 
el se trezeşte relicva atavică a instinctelor omului primitiv, 
mult atenuată în alte condiţii, şi, în felul acesta, mulţimea se 
poate deda la excese incredibile. Sfârşitul lui Moţoc este 
expresia unui asemenea exces; niciunul dintre participanţii la 
„mărunţirea” vornicului nu va avea conştiinţa vinovăţiei, ci, 
dimpotrivă, satisfacţia lucrului bine făcut:  

 

Ticălosul [nefericitul] boier căzu în braţele idrei 
acestei cu multe capete, care întru o clipală îl şi făcu 
bucăţi. 

 

Intolerantă şi autoritară, mulţimea rămâne, surprinzător, 
o entitate conservatoare. Oricând gata să se ridice împotriva 
unei autorităţi slabe, ea se înclină cel mai adesea în faţa 
unei autorităţi puternice. Excesele ei de revoltă, deşi 
violente, sunt efemere. Sătulă de dezordini, reglată de 
inconştient, mulţimea se va dirija din instinct către aservire, 
căci întotdeauna există o reţinere pentru noutăţile capabile 
să modifice condiţiile reale ale existenţei. Speriată de brusca 
posibilitate a schimbării (schimbare înseamnă necunoscut), 
gloata care l-a fărâmat pe Moţoc se declară pe dată mulţu-
mită şi se aserveşte din nou tiranului, potrivit unui instinct 
conservator ireductibil: 

 

– Să trăiască Măria-Sa vodă! răspunse gloata. Şi 
mulţămindu-se cu astă jertfă, se împrăştii. 
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În lumina celor de mai sus, apare şi mai evident faptul că 
Negruzzi a intuit exact, prin mijloacele literaturii, psihologia 
mulţimii. El este unul dintre cei dintâi autori români capabili 
să surprindă amănuntul psihologic. Pasajul din nuvelă în care 
Moţoc devine ţapul ispăşitor poate fi considerat un mic 
„tratat” de psihologie aplicată. 
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Kogălniceanu la Congresul de la Berlin 

 
 

Prozator, memorialist, îndrumă-
tor cultural şi literar, prim-ministru 
în timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, ministru de externe şi 
ministru plenipotenţiar la Paris în 
vremea lui Carol I, preşedinte al 
Academiei Române, Mihail Kogăl-
niceanu a fost unul dintre cei mai 
străluciţi oratori români. Cuvânt 
pentru deschiderea cursului de 
istorie naţională, rostit în data de 
24 noiembrie 1843 la Academia 
Mihăileană din Iaşi, Discurs la 
alegerea lui Cuza (1859), a cărui 

venire în fruntea ţării o salută cu multă căldură, Chestiunea 
Dunării (1882), discurs la jubileul de 25 de ani al Academiei 
Române, ţinut într-o şedinţă festivă, prezidată de regele Carol 
I, reprezintă câteva momente memorabile ale oratorului. 

Discursul ţinut de Mihail Kogălniceanu în anul 1878 la 
Congresul de la Berlin, unde a pledat în calitate de ministru 
de externe pentru cauza României, rămâne şi astăzi un model 
al genului. Pentru înţelegerea lui, e necesară, în prealabil, o 
scurtă prezentare a contextului istoric. În urma războiului din 
1877, învinşi pe toate fronturile şi văzând că drumul spre 
Constantinopol este deschis, turcii au cerut pace. Ea s-a 
încheiat la San-Stefano (localitate pe ţărmul Mării Marmara) 
la 19 februarie / 3 martie 1878, între Rusia şi Turcia, fără 
consimţământul României. Deşi românii ieşiseră învingători 
în război, tratatul prevedea, între altele, cedarea Basarabiei 

Mihail 
Kogălniceanu

Mihail Kogălniceanu 
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către Rusia, clauză care a produs o vie nemulţumire în ţară. 
Guvernul român, potrivit votului unanim al Camerei şi al 
Senatului pentru păstrarea integrităţii teritoriale, a protestat la 
Petersburg împotriva tratatului şi a hotărât să ia măsuri 
militare pentru a preîntâmpina ocuparea Basarabiei de către 
Rusia. Când cabinetul rus a ameninţat cu dezarmarea, prin-
cipele Carol I a răspuns: „Armata română, care la Plevna, sub 
ochii ţarului, a luptat atât de vitejeşte, va putea fi nimicită, 
dar niciodată dezarmată”. 

Clauzele grele care au fost impuse Turciei de Rusia, 
periclitarea intereselor europene din Occident, precum şi 
neînţelegerile ivite între români şi ruşi, au hotărât marile 
puteri, la propunerea Angliei, să ceară revizuirea tratatului de 
la San-Stefano de către un congres european. Congresul a 
avut loc la Berlin, în iulie 1878. Aici ruşii au susţinut 
pretenţiile lor asupra Basarabiei ca pe o „chestiune de 
onoare”. La propunerea lordului Salisbury, reprezentantul 
Angliei, s-a cerut ca „după ce s-au ascultat delegaţii unei ţări 
care cer provincii străine, să se audă şi reprezentanţii unei ţări 
care cere ţinuturi ce-i aparţin”. În acest moment au fost 
invitaţi cei doi delegaţi români, Mihail Kogălniceanu 
(ministrul de externe) şi Ion C. Brătianu (primul ministru) 
pentru a-şi expune în faţa Congresului cauza ţării lor. Cu 
acest prilej Kogălniceanu, care mai înainte prezentase 
Congresului şi un memoriu, a rostit unul dintre cele mai 
celebre discursuri ale sale. 

În introducere, adresându-se Congresului, oratorul a 
încercat să atragă atenţia, simpatia şi interesul auditoriului 
prin captatio benevolentiae (câştigarea bună-voinţei), spunând: 
„Mai întâi ţinem a mulţumi Congresului că binevoieşte să 
asculte pe delegaţii români în momentul de a delibera asupra 
României. Acesta este un titlu nou adăugat de Europa la 
acelea care i-au câştigat de timp îndelungat recunoştinţa 
naţiunii române; şi acest gaj de unanimă bunăvoinţă ni se 
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pare de un bun augur pentru succesul cauzei ce suntem 
chemaţi a apăra înaintea Domniei-Voastre”. 

În continuarea discursului, trecând la tratarea subiec-
tului – hotărârea de la San-Stefano, dintre ruşi şi turci, cu 
privire la cedarea Basarabiei către Rusia – Mihail 
Kogălniceanu şi-a stabilit cinci puncte, despre care a vorbit 
pe rând: 

1. Nicio parte din teritoriul românesc actual nu trebuie să 
fie dezlipită din trupul ţării; 

2. România nu poate servi ca drum de trecere trupelor 
ruseşti care ocupă Bulgaria; 

3. Ţara noastră trebuie să intre în stăpânirea gurilor 
Dunării şi a insulei Şerpilor; 

4. România trebuie să primească o despăgubire de război 
proporţională cu forţele militare care au luat parte la lupte; 

5. Europa trebuie să recunoască definitiv şi pe deplin 
independenţa României. 

 

 
 

 
Anton von Werner, Congresul de la Berlin 
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Ţinta oricărui discurs este convingerea. Ea nu trebuie 
confundată cu emoţia pe care oratorul poate să o transmită 
auditorilor săi. Chiar dacă inimile sunt adânc răscolite, 
discursul nu-şi poate atinge obiectivul atâta vreme cât raţiu-
nea ascultătorilor n-a fost convinsă. De aceea, nu este îngă-
duit oratorului să facă apel la sentimentele auditoriului până 
nu va dovedi temeinicia afirmaţiilor sale. 

În tratarea subiectului, prin confirmare sunt expuse probe 
şi argumente cu ajutorul cărora oratorul îşi demonstrează 
teza, iar prin respingere el anihilează argumentele pe care le-
ar putea aduce oponentul. Primul punct al discursului rostit 
de Mihail Kogălniceanu la Congresul de la Berlin a fost 
formulat astfel: „Noi credem că, pe toată dreptatea, nicio 
parte din teritoriul actual nu trebuie să fie dezlipită de 
România”. Pentru susţinerea acestei cereri, oratorul a adus în 
faţa participanţilor următoarele argumente: 

1. Europa a recunoscut nedreptatea de la 1812, când ne-a 
fost smulsă Basarabia şi a reparat-o, în parte, restituindu-ne, 
prin tratatul de la 1856, cele trei judeţe din sudul provinciei 
răpite; 

2. Basarabia făcea parte integrantă din Moldova, a cărei 
autonomie a fost garantată de  tratate, aşa încât argumentul 
Rusiei că a luat această ţară de la turci nu poate sta în 
picioare; 

3. Basarabia nu poate fi cerută de Rusia nici în virtutea 
dreptului de cucerire, deoarece ea aparţine României, pe care 
însăşi Rusia a considerat-o şi a tratat-o, în tot timpul răz-
boiului, ca pe un stat independent şi aliat; 

4. Rusia a încheiat cu noi, la începutul războiului, o 
convenţie prin care a garantat integritatea teritoriului 
României. Dacă această garanţie ne-a fost acordată când a 
fost vorba numai de trecerea armatelor ruseşti prin ţara 
noastră, cu atât mai mult a fost întărită după ce ajutorul 
nostru s-a transformat într-o cooperare militară; 
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5. Argumentul Rusiei, care cere să i se dea sudul 
Basarabiei, ca un act de recunoştinţă din partea noastră pentru 
că a luptat pentru cauza românească, nu se poate susţine. 
Această datorie ne-am plătit-o prin pierderea Basarabiei în 
1812, ca şi prin suferinţele îndurate de ţară, care a fost teatru 
al războaielor ruso-turce şi care a aprovizionat întotdeauna 
oştile ţarului, chiar şi atunci când ele luptau dincolo de 
Dunăre. 

Cercetând cele cinci argumente invocate de Mihail 
Kogălniceanu, se poate constata că unele (nr. 1 şi nr. 4) susţin 
direct teza oratorului, constituind confirmarea, pe când altele 
(nr. 2, nr. 3 şi nr. 5), combătând teza contrară, constituie 
respingerea. 

În încheierea discursului, ministrul de externe a făcut 
apel la marile puteri pentru a ţine cont de motivaţiile aduse în 
numele statului său. În ciuda strălucitei pledoarii a lui Mihail 
Kogălniceanu, Congresul de la Berlin a hotărât totuşi alipirea 
la Rusia a trei judeţe din Basarabia: Cahul, Bolgrad şi Ismail. 
În schimb, România a primit Dobrogea. 

Prin talentul său oratoric, Kogălniceanu a atras admiraţia 
marilor diplomaţi prezenţi în capitala Germaniei. Talentul nu 
a fost suficient însă, pentru că, în ceea ce priveşte Basarabia, 
cauza era pierdută mai dinainte. Într-o scrisoare foarte puţin 
cunoscută astăzi, Kogălniceanu îi scria baronului de Jomini, 
mâna dreaptă a cancelarului Rusiei, Alexandru Mihailovici 
Gorciakov, cel care promova o politică de expansiune în 
Balcani:  

„Excelenţa Voastră constată, şi nimeni nu se gândeşte să 
conteste, că Rusia este puternică şi România slabă. Prin forţă 
ea poate lua mai mult decât Basarabia; ea poate lua ţara 
întreagă. Dar, mai presus de forţă, este legea dreptăţii eterne 
şi a moralei eterne, şi în acest domeniu, din care nimeni nu ne 
poate expropria, noi ne întărim la rândul nostru cu acea 
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putere ce îşi trage caracterul ei absolut din înseşi principiile 
care i-au dat naştere şi din care se nutreşte”. 

Marele orator şi diplomat Mihail Kogălniceanu a avut 
intuiţie politică în anul 1878, la Congresul de la Berlin, în 
ceea ce priveşte Basarabia: cu ce drepturi, ulterior, am fi 
putut noi pretinde acest vechi teritoriu românesc la Congresul 
de la Versailles (1919) şi cum l-am fi putut apăra atunci în 
faţa pretenţiilor ruseşti, dacă am fi primit de bunăvoie târgul 
ruso-turc de la San Stefano şi am fi renunţat noi înşine la 
Basarabia? 
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Bicentenarul Gheorghe Asachi 

 
 

În amintirea prodigiosului 
Gheorghe Asachi, cel care cu 
pasiune, timp de o viaţă, şi-a pus 
energia şi cunoştinţele întru lumi-
narea neamului său, se cuvine a 
desprinde câteva gânduri despre 
această complexă personalitate călău-
zitoare, deschizătoare de drumuri, 
devenită un nume emblematic. 

Rolul şi locul său în Moldova, 
dar şi în aria spiritualităţii româ-
neşti în procesul de reînnoire, de 
prefaţare în atâtea compartimente, 
vor fi înţelese mai bine, pe de o 

parte, judecând uriaşa lui trudă în folosul obştii prin raportare 
la vicisitudinile inerente timpului, dificultăţi pe care le-a avut 
de biruit singur sau aproape singur la început, iar pe de altă 
parte, prin paralelismul cu activitatea din Muntenia a unui alt 
mare cărturar, Gheorghe Lazăr. Amândoi au trăit şi au lucrat 
cam în aceeaşi vreme. Independent unul de altul, împre-
jurările istorice i-au îndrumat spre aceeaşi ţintă, având o parte 
comună ce nu se prea obişnuieşte a fi pomenită: şi unul şi 
celălalt au căpătat îndemn la muncă prin ştiinţă, căci ambii 
prin inginerie, fie măcar hotarnică, au obţinut învoirea de a 
crea şcoli româneşti.  

Astfel, Gheorghe Asachi, prin ajutorul lui Veniamin 
Costache, înfiinţa la Iaşi, pe lângă şcoala domnească, de limbă 
greacă, o clasă pentru pregătirea în limba română a 
inginerilor hotarnici, iar mai târziu va organiza şi va sprijini 

Gheorghe Asachi 
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inaugurarea Academiei Mihăilene (1835), în timp ce la 
Bucureşti, Gheorghe Lazăr întemeia prima şcoală superioară, 
deschisă în 1818 în localul de la „Sf. Sava”. În felul activităţii 
lor este însă şi o oarecare deosebire, lămurită şi prin firea 
fiecăruia, prin temperamentul diferit, unul fiind moldovean, 
celălalt transilvănean. Dacă Asachi apucă drumul scrisului 
evocând zări senine, Lazăr cheamă la înfăptuire răscolind 
sufletele printr-un verb înaripat, trezind mai lesne din 
toropeală şi amorţire. Rezultatul, pentru neam, a fost acelaşi. 
Scânteia se născuse, iar focul începuse să pâlpâie domol, până 
când Mihail Kogălniceanu în Moldova ori Ion Heliade-
Rădulescu în Muntenia îl vor aţâţa mai temeinic, scoţând limbi 
de flăcări.  

Natură vioaie, mereu nemulţumit şi mereu în frămân-
tare, Lazăr se consumă repede. Domol, aşezat, negrăbit, lui 
Asachi îi e dat să păşească mai îndelungată vreme pe căile 
ieşite din făgaşul pe care şi l-a tăiat cu grea caznă în 
mărăcinişul debutului. Lazăr, cât a fost în viaţă, n-a avut nici 
măcar bucuria să-şi vadă tipărite toate cărţile alcătuite pentru 
învăţătura românească. De pe urma lui Asachi însă, mai 
norocos sau mai înţeles de contemporanii săi, au rămas scrieri 
mai puţin acoperite de colbul uitării. Unele pot fi citite cu 
interes şi astăzi, altele folosesc drept preţioase izvoare de 
informaţie şi documentare. 

Gheorghe Asachi a fost un harnic şi priceput 
„semănător” şi „mirabila lui sămânţă”, răspândită şi 
rodită, nu poate fi trecută cu vederea. Era nevoie în epocă 
de pregătirea lui enciclopedică, renascentistă, fiindcă aşa 
impuneau conjuncturile. S-a aşezat la lucru când erau atâtea 
de făcut pentru ridicarea şi modernizarea unei societăţi 
fanariotizate. Ce n-a întreprins Asachi? Din toate câte 
învăţase a răsărit câte o instituţie. În planul lui grandios de a 
aduce un suflu nou şi un ideal roman, rămânând nedespărţit 
de cultul Antichităţii, organizatorul Asachi s-a ocupat de 
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poezie, proză, tipografie, arhitectură, pictură, litografie, 
gravură, cartografie, inginerie, teatru, presă (în 1829 editează 
Albina românească, prima revistă din Moldova). Prin 
înfăptuirea din 1816 (cea dintâi reprezentaţie teatrală, în 
limba română, din Moldova), când – mărturisea el – „în o 
epohă de străinomanie am înfiinţat un teatru de societate”, 
Asachi ne apare foarte clar ca un anticipator al programului 
Daciei literare, cu imboldul ei spre autohtonizare. Acelaşi 
Gheorghe Asachi a făcut manuale şcolare, traduceri, calen-
dare, istoriografie după nevoile epocii, a adunat şi a publicat 
folclor, a apelat la serviciile interdisciplinarităţii. Câţi ştiu ori 
îşi mai amintesc că a avut preocupări arheologice, arhivistice (a 
fost director la Arhivele Statului), numismatice, sfragistice 
(sigilografice) şi îndeosebi heraldice? Fostul agent diplomatic la 
Viena a întocmit stema Iaşilor, a Moldovei şi a ţinuturilor ei, s-a 
preocupat de armoarii (blazoane), fiind considerat în vremea sa 
o autoritate în materie. 

Întemeietor în în-
văţământul românesc, 
Gheorghe Asachi a pus 
bazele unui institut 
agronomic, ale unei 
şcoli de inginerie şi ale 
alteia de silvicultură, a 
emis primele idei în 
legătură cu cercetarea 
economică..Om de mare 
cultură şi receptivitate, el a 

dat mereu prioritate „duhului naţional”. Înfiinţând şcoli prin sate, 
reorganizând seminarul de la Socola, ctitorind Gimnazia din 
1828, Şcoala Normală de la Trei Ierarhi ori Academia 
Mihăileană, contribuind de asemenea la fundarea în 1834 a 
primei şcoli de fete din Moldova, iar în 1840 a Şcolii de Arte 
şi Meşteşuguri din Iaşi, Asachi câştigase lupta pentru crearea 

Academia  Mihăileană (1835)
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unui învăţământ secundar şi superior în Moldova. În casa lui 
de la Iaşi, devenită salon literar, se purtau conversaţii aprinse 
privind limba de predare, manualele, literatura română, 
obligaţia statului de a o sprijini şi tot acum se discuta 
înfiinţarea unei Academii Române pentru ambele ţări, înainte 
de înfăptuirea Unirii. Cărturarul a fost ani de-a rândul 
animatorul acestor „dialoguri”, până spre 1845, când se ridică 
impunătoare generaţia paşoptistă, care va privi munca lui 
dârză cu toată stima. Luptase mult pentru unitatea culturii 
naţionale şi, în plus, activitatea lui fusese laureată şi de o 
cugetare pan-românească. 

Prin toată truda sa, Gheorghe Asachi a lăsat cărare 
bătătorită posterităţii. Iniţiativa lui Mihail Kogălniceanu de a-
i ridica o statuie la Iaşi se întemeia pe o motivaţie care stă şi 
la baza rememorării de acum: „Amintirea şi cultul pentru 
bărbaţii care au lucrat în folosul patriei este semn de vitalitate 
a unei naţiuni”. 
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Calea spre universalitate: Eminescu 

 
 

Mihai Eminescu este creatorul 
genial care îngemănează în opera sa 
o serie de calităţi purtând matricea 
spaţiului şi timpului care l-au 
generat. Considerat o vreme un 
fenomen inexplicabil al culturii 
româneşti, poetul este o expresie a 
tradiţiei, a spiritului autohton, filtrat 
până la esenţă. Prin el se aude vocea 
neamului său, iar opera lui, în inte-
gralitatea ei, devine reprezentativă în 
context european şi universal. Prin 
importanţa ei, creaţia eminesciană îşi 
depăşeşte veacul şi, clasicizându-se, 
devine un model, trecând dincolo de 
categoriile tradiţionale de epocă şi 
curent literar. 

Există câteva premise care pot explica fondul naţional al 
operei lui Eminescu; sub influenţa romantică, universul 
cultural vast, dublat de o inteligenţă ieşită din comun, se 
altoieşte cu pasiunea pentru istoria românilor (în special cea 
veche şi a Evului Mediu), pentru mitologia naţională (cu 
încercarea de reconstituire a unei mitologii autohtone), pentru 
folclorul românesc şi pentru natură. 

Istoria şi mitologia naţională reprezintă teme comple-
mentare în poezia lui Eminescu. Fascinat de trecut şi de 
geneza neamului, poetul reînvie sub pana sa Dacia mitică, 
văzută ca un teritoriu al începuturilor. Construit pe ideea mai 

Mihai Eminescu 
 

Desen de N. 
Rădulescu, după o 

litografie publicată la 
Craiova (1889).
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veche a creşterii şi descreşterii („incrementa atque decre-
menta”, „corsi e ricorsi”) civilizaţiilor omeneşti, marele poem 
Memento mori aduce în prim plan figuri ale mitologiei 
autohtone (Dacia şi Zamolxis). Drumul zânei Dochia pe apele 
fluviului este expresia regresiunii în timp spre vârsta mito-
logică a istoriei. Această lume mitică e tulburată de contactul 
cu istoria. Înfruntarea dintre romani (cu puterea lor civili-
zatoare, având capacitatea de a transforma „în Roma” orice 
teritoriu al lumii) şi oastea „ducilor daci”, sfârşită cu 
înfrângerea slujitorilor lui Zamolxis şi sinuciderea colectivă a 
„ducilor” la „cumplita masă a morţii”, semnifică intruziunea 
istoriei în mitologie. Gândurile lui Traian, învingătorul 
cuprins de năzuinţa (deşartă) a măririi, par a fi un glas al 
istoriei. Atenţionat, în culmea gloriei, de blestemul lui Decebal, 
Traian cugetă la soarta lumii, conştient de faptul că istoria 
universală e legea ascensiunilor şi a decăderilor fără sfârşit. 

Istoria românilor (cu figuri proeminente de condu-
cători locali, expresie a demnităţii, măreţiei şi, de ce nu, a 
geniului militar) a stat tot timpul în centrul atenţiei poetului. 
Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş ori Ştefan cel Mare (în 
Scrisoarea III şi Doina) sunt doar câteva exemple prin care 
Eminescu contrapune unui prezent decăzut, corupt, pândit de 
primejdia alogenilor, imaginea tonifiantă a Evului Mediu 
românesc. Iniţierea în folclor a lui Eminescu trimite la anii 
copilăriei („Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri / Ce fruntea de 
copil îmi seninară / Abia-nţelese, pline de-nţelesuri”).  

Folclorul, ca şi istoria, teme ale „recuzitei” romantice, 
deveneau încă din programul Daciei literare posibile surse de 
exprimare a specificului naţional. Influenţa populară e 
prezentă în opera eminesciană într-o serie întreagă de creaţii. 
Unele sunt prelucrări folclorice, trecute prin filtrul sensi-
bilităţii poetului (Revedere, Ce te legeni, La mijloc de 



 

 47

codru…, Scrisoarea III – „cartea” fiului de domn către aleasa 
inimii de la Argeş). Primele două poezii amintite sunt elegii 
filozofice izvorâte din sentimentul acut al trecerii timpului 
care macină existenţa omenească. Aură de legendă şi magie 
populară exprimă texte ca Făt-Frumos din tei, Crăiasa din 
poveşti, Povestea teiului, mitul zburătorului se regăseşte în 
Călin (file din poveste) şi Luceafărul, după cum tot o 
mărturie a atracţiei spre creaţia folclorică sunt şi basmele 
versificate Fata în grădina de aur (cu rol atât de mare în 
explicarea genezei Luceafărului), Miron şi frumoasa fără corp 
şi Călin nebunul. 

O poezie cu statut special 
este Doina, un poem politic în 
formă populară. 

În Doina îl regăsim pe 
Eminescu gazetarul şi gân-
ditorul politic. Poezia dă glas 
filozofiei politice eminesciene; 
stabilind hotarele fireşti ale 
României Mari, poetul atacă pe 
cei care duc ţara la pierzanie  
(vezi asemănările cu satira din 
Scrisoarea III), se desparte de 
elementele civilizaţiei văzute 
ca alterări ale „sălbăticiei” 
locului şi vede în Ştefan cel 
Mare (domnul patriarhal) sim-
bolul mântuirii noastre. 

Într-o relaţie binară se află 
natura şi iubirea. Fie că este o natură primitivă, de început de 
lume, fie că e una blândă, ocrotitoare, ea e legată indisolubil 
la Eminescu de sentimentul erotic. Îndrăgostiţii se contopesc 

Ediţia princeps (1883) 
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cu ritmurile naturii, iar iubirea este calea de acces spre 
eternitatea naturii. Motive ca „luna”, „lacul”, „teiul”, „codrul”, 
„izvorul”, „trestia”, „salcâmul” etc. trec dintr-un text în altul, 
dând unitate temei. Prin natură şi iubire (ca elemente 
fundamental romantice) Eminescu împământeneşte 
coordonatele generale ale curentului. 

În fine, altă latură a naţionalului este chiar limbajul 
poetic eminescian. Noutatea şi reforma lingvistică pe care 
creaţia lui Eminescu le-au impus limbii române din veacul al 
XIX-lea au avut o importanţă decisivă asupra evoluţiei 
literaturii noastre. De la Eminescu încoace se scrie altfel. Titu 
Maiorescu sesiza pentru prima oară în epocă unele trăsături 
ale scrisului eminescian: mânuirea perfectă a limbii materne, 
valorificarea limbii române vechi, armonia limbajului şi 
originalitatea rimelor. Limba poeziei lui Eminescu este limba 
neamului său. El rămâne un poet intraductibil, şi, pentru a-l 
cunoaşte cu adevărat, trebuie să înveţi româneşte. 

După cum a demonstrat G. Călinescu, universalul pleacă 
de la naţional. Un poet naţional poate aspira la universalitate 
dacă opera lui, expresie a unui timp şi a unui spaţiu în care a 
luat fiinţă, are capacitatea de a depăşi aceste limite şi a deveni 
accesibilă întregii umanităţi. Un poet naţional poate fi 
considerat şi universal numai dacă va fi capabil să exprime 
prin opera sa ceea ce e specific fiecărui popor în parte, dar şi 
ceea ce este comun tuturor popoarelor la un moment dat. 
Universalul trece obligatoriu prin naţional.  

Dacă locul lui Eminescu în cultura naţională este, în linii 
mari, precis stabilit, cum se justifică ideea universalităţii 
poetului? Edgar Papu a arătat că există trei căi distincte 
de integrare în câmpul valorilor universale. În primul 
rând, creatorul atinge această treaptă îmbogăţind şi 
aducând la perfecţiune – încă nerealizată până atunci – 
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ceea ce exista dinainte, 
dar era nedesăvârşit ex-
primat. Sub acest aspect, 
Eminescu îmbogăţeşte ro-
mantismul şi îl înalţă la 
desăvârşire. 

În al doilea rând, un 
poet devine universal 
când, prin elementele noi 
ale creaţiei sale, contribuie 
substanţial la întregirea 
celor mai reprezentative 
trăsături ale momentului 
pe care îl trăieşte. În acest 
sens, Eminescu e unul 
dintre marii romantici ai 
lumii. Dominantele roman-
tismului eminescian sunt 
dominantele romantismu-

lui european: istorismul (în special antichizant – Hölderlin, 
Keats, Hugo), oscilaţia între fericirea paradisiacă şi pesi-
mismul absolut (Musset, Lamartine, Hugo, Leopardi), preţuirea 
naturii (contemplarea şi cufundarea în natură, unitatea eului 
cu natura, consolarea prin natură – Novalis, Leopardi, 
Lenau), cultivarea fantasticului (Tieck, Chamisso, Byron, 
Lermontov), inadaptabilitatea de tot felul, fie în varianta 
pasivă, concretizată de „boala veacului” (Chateaubriand, 
Musset), fie cea activă, protestatară, răzvrătitoare (titanismul 
din creaţia lui Byron sau Shelley). Eminescu nu e „un 
romantic întârziat”, căci nu este nimic epigonic în opera sa 
romantică (o apariţie târzie nu reprezintă neapărat şi una 

Scrisoarea I 
Desen de Ligia Macovei 
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întârziată). Eminescu preia şi lărgeşte categorii romantice 
predilecte ca oniricul, mitologicul, magicul şi fantasticul.  

În al treilea rând, un poet intră în universalitate prin 
capacitatea de a fi un precursor, un spirit vizionar. În această 
direcţie, creaţia eminesciană depăşeşte radical romantismul. 
Prin înfruntarea dramatică dintre ideal şi realitate, intuim la 
poet modernismul lui Baudelaire, Rimbaud ori Verlaine. 
Eminescu adaugă romantismului o componentă rafinată, 
specifică unei atmosfere de lirism post-romantic, cu nuanţe 
moderniste. 

Prin Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii româ-
neşti”, cum îl definea Constantin Noica, spiritul autohton se 
înalţă la dimensiunile universalului. 
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Creangă autor de manuale şcolare 

 
 

Ion Creangă se va fi apucat să 
redacteze manuale şcolare dintr-o strin-
gentă necesitate a timpului: învăţătorii    
n-aveau după ce preda, iar copiii din 
clasele primare după ce să înveţe. Ideea 
unui abecedar care să înlocuiască 
„metoda” bădiţei Vasile din Humuleşti 
(pe care povestitorul n-o va uita toată 
viaţa) îi venise lui Creangă încă de pe 
vremea când urma cursurile Şcolii 
Normale de la Trei Ierarhi, unde se pre-
găteau institutori pentru şcolile primare. 
Poate la sugestiile lui Maiorescu, cel care 
tocmai venise la conducerea acestui 
aşezământ de cultură, dar în mod sigur 

dintr-un imbold interior, câţiva dintre normalişti – în rândul cărora  
Creangă fusese remarcat în mod special de mentorul „Junimii” – 
înfiinţaseră un fel de „cenaclu”, unde, prin 1863-1864, începuse a 
se discuta modul în care s-ar putea alcătui un abecedar care să 
corespundă trebuinţelor vremii.∗ 
                                                 
∗ „De la începutul carierei noastre didactice, fiind lipsiţi de un abecedariu 
întocmit cum se cade, chiar în anul 1863-64 ne-am întrunit şi am luat 
hotărârea de a ne aduna în toate serile, în localul şcoalei de la Trei Ierarhi, 
şi a păşi la coordonarea materialului, pe care, în vreme îndelungată şi cu 
multă trudă, îl adunasem înadins, şi tot adunam pentru întocmirea unui 
abecedariu. Şi astfel am izbutit a alcătui «Metoda nouă», aşa cum se vede 
astăzi, carte pe care atâtea sute de mii de copii au învăţat şi învaţă a scrie 
şi a ceti cu uşurinţă”. Răspuns la criticele nedrepte şi calomniile 
înverşunate contra cărţilor noastre de şcoală de cătră domnul Ioan Pop 
Florantin, profesor de filozofie la Liceul Naţional din Iaşi, de institutorii 
V. Răceanu, Gh. Ienăchescu, C. Grigorescu şi I. Creangă, Iaşi, 1888. 

Ion Creangă diacon
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Pe atunci exista abecedarul unui oarecare Dimitrie Iarcu, 
atât de folositor şi bine întocmit, încât mulţi dintre pre-
paranzii care veneau la şcoala lui Maiorescu abia dibuiau a 
citi şi a scrie. Din 1867 Creangă şi câţiva colaboratori au 
început redactarea propriu-zisă a unui manual care va apărea 
anul următor cu titlul Metodă nouă de scriere şi cetire pentru 
uzul clasei I primară de institutorii Ion Creangă, C. Grigorescu, 
G. Ienăchescu, N. Climescu, V. Răceanu şi A. Simionescu. 
Râvna lor trebuie să fi fost şi mai mare în clipa când apărea în 
1864 şi apoi în 1867 (într-o a doua ediţie) abecedarul 
scriptologic1 al lui M. Schwartz, compilat după manualele 

străine, care, în ciuda 
strădaniei autorului şi a 
îmbunătăţirilor ulterioare, 
conţinea destule probe ale 
modului cum nu trebuia să se 
vorbească româneşte. Prin 
metoda acestui Curs de scriere 
şi cetire pentru clasa întâi 
primară, Schwartz aducea, 
fără îndoială, o noutate, dar, 
când însuşi autorul nu ştia bine 
româneşte, rezultatul se putea 
bănui cu uşurinţă. „Dumnealui 
– arăta Titu Maiorescu – a 
făcut tot ce a putut, dar tot ce a 
putut dumnealui încă nu este 
suficient”. 

Abecedarul Metodă nouă 
de scriere şi cetire îl avea pe 
Creangă responsabil al părţii 

                                                 
1 Prin metoda scriptologă era înlocuită cea veche a silabisirii, cititul 
învăţându-se acum odată cu scrisul. 

Primul manual al lui Creangă 
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„literare”, de cea aşa-propriu-zis „ştiinţifică” ocupându-se 
ceilalţi institutori menţionaţi pe copertă.  

Cartea este structurată în trei mari secţiuni: partea I, 
Litere mici de scris şi de tipar, partea a II-a, Cuvinte de mai 
multe silabe şi propoziţii, şi partea a III-a, Istorioare morale, 
fabule, poezii şi proverbe. Primele două părţi cuprind la 
subsol aprecieri juste şi îndrumări asupra felului cum 
învăţătorul trebuie să procedeze cu elevii în diversele situaţii 
ale predării cunoştinţelor. Ultima parte (care însumează 
aproximativ jumătate din numărul total de pagini) conţine 
texte educative interesante şi utile.  

Pe măsură ce ediţiile se succedau cu repeziciune, în 
manual au fost inserate texte noi, în majoritatea cazurilor fără 
a se preciza autorul, unele purtând totuşi semnătura lui Vasile 
Alecsandri, Anton Pann, Alecu Donici, Gheorghe Tăutu. 
Creangă însuşi ne rezervă o surpriză publicând aici o 
compoziţie de factură didactică, poezia Păsărica în timpul 
iernii, care, deşi a avut ecouri până în primele decenii ale 
secolului al XX-lea, nu lăsa nicidecum să se întrevadă cariera 
de mai târziu a povestitorului. Cu toate acestea, începând 
probabil cu ediţia a zecea, de prin 1874-1875 (azi de negăsit), 
dar sigur cu cea de-a douăsprezecea din 1878, manualul va 
face dovada calităţilor de prozator ale humuleşteanului prin 
introducerea cunoscutei povestiri Ursul păcălit de vulpe.  

Deşi s-a bucurat de un mare succes (într-un sfert de veac 
s-au înregistrat douăzeci şi trei de ediţii), detractori  n-au 
lipsit. Unul dintre ei era Ioan Pop Florantin, profesor de 
filozofie la Liceul Naţional din Iaşi, care pretindea că 
manualul ar fi fost plagiat după cel al lui Schwartz2. Autorii 

                                                 
2 Într-o serie de articole din presa vremii, Ioan Pop Florantin, în afară de 
ideea plagiatului, critica Metoda nouă pe motiv „că nu prezintă nicio 
singură figură, nicio ilustraţiune, cu care să poată uşura măcar întrucâtva 
greul pas întâi al cetirei, ci lasă ca la toate literele copilul şi ajutoarele lui 
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vor dezminţi energic, cu probe, 
această afirmaţie3, iar în presă vor 
apărea articole în apărarea ma-
nualului contra pretinsei plagieri, 
arătându-i-se meritele 4, punându-se 
chiar pe două coloane conţinutul 
şi demonstrându-se că totul nu era 
decât o calomnie. Una dintre 
explicaţii o avem  în reclama pe 
care încerca să şi-o facă Ioan Pop 
Florantin, el însuşi autor de 
abecedare 5. 

Stimulat de audienţa căpătată 
prin Metoda nouă…, Creangă şi-a 
ales doi dintre colaboratori, pe C. 
Grigorescu şi V. Răceanu, şi, 
aşternându-se la lucru, au dat la 

iveală în 1871 Învăţătorul copiilor, carte de citit în clasele 
primare, cu litere, slove şi buchi, cuprinzând învăţături 

                                                                                                     
să se tortureze”. În Răspuns…, autorii menţionează că „dacă onorabilul 
dr. Pop Florantin s-ar fi mărginit a ne critica dăscăleşte, noi n-am avea 
nimic de a-i întâmpina; ba noi încă i-am fi mulţumit. Însă d-lui ne-a 
calomniat, cu intenţia de a ne doborî”. Creangă şi colaboratorii vor 
introduce însă figuri în ediţiile următoare ale Metodei noi.  
3  „Avem o mulţime de scrisori de la colegii noştri, învăţători şi institutori, 
precum şi de la diferite persoane competente, prin care se apreciază 
meritul cărţii noastre, în această privinţă, şi le putem arăta orişicând şi 
orişicui”. (Răspuns…) 
4 „Opera acestor sârguitori şi harnici institutori este aşa de bine primită şi 
răspunde aşa de minunat necesităţii ce se simţea de o nouă metodă de 
învăţat cititul şi scrisul, încât este singura care dominează un întreg pătrar 
de secol”. (V. I. Atanasiu, Abecedare şi abecedarişti, în  Era nouă, nr. 86, 
26 mai 1891, p. 3-4). 
5 Ioan Pop Florantin, Metoda cea nouă, abecedariu intuitiv de părete – 
pentru copii, recruţi, ucenici, săteni, elevi din clasa I-a primară etc., 1883.  

Al doilea manual al 
lui Creangă 
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morale şi instructive. Noul manual e împărţit în patru mari 
secţiuni; aşa cum arată şi titlul, el încearcă să transmită 
elevilor o serie de „învăţături morale şi instructive” cuprinse 
în mici texte, din care putem reţine contribuţia consacraţilor 
Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexan-
drescu ori Gheorghe Asachi. Bucăţile literare alternează 
cu cele istorice, folclorice (Mioriţa – varianta Alecsandri, 
Pluguşorul) sau aşa-zise texte „ştiinţifice”. Versificatorul  
Creangă din Metoda nouă… „recidivează” aici cu două 
creaţii modeste. Prima poezie, intitulată vădit didactic Nu 
lucrezi, n-ai ce mânca, e un fel de prelucrare a fabulei 
Greierele şi furnica, cea de-a doua, Ia! Clopoţelul sună, 
constituie un elogiu adus minţii omeneşti, care a născocit 
trenul.  

Sub o cu totul altă faţă ni se înfăţişează Creangă în 
povestirile didactice (nesemnate, dar uşor identificabile, căci 
vor face apoi carieră): Pâcală, Inul şi cămeşa, Acul şi barosul 
şi  A fost, a fost, că de n-ar fi fost, nu s-ar povesti, cunoscută 
ulterior  sub titlul Poveste (Prostia omenească). Fără a insista 
asupra lor, se înţelege că acestea depăşesc din punct de 
vedere literar materia epică a manualului. Privite prin prisma 
istoriei literare, ele sunt cu atât mai importante în ansamblul 
operei humuleşteanului pentru că acesta este de fapt ade-
văratul debut literar în proză al autorului, situat cu câţiva ani 
înainte de cel recunoscut: Soacra cu trei nurori,  în Convorbiri 
literare din 1 oct. 1875.  

Multe dintre consideraţiile făcute de autori şi cuprinse în 
conţinutul manualului Învăţătorul copiilor dovedesc o corectă 
orientare didactică. În acest sens iată un extras: 

 

1. La orice lecţiune, învăţătorul va obliga pe şcolari să 
citească rar şi cu voce tare; să pronunţe cuvintele bine şi să 
facă a se auzi finalele la cuvinte clar. 



 

 56 

2. Să nu sufere nicicum pe şcolari să citească monoton,  
adică ca cum ar cânta; ci să citească aşa, ca cum ar vorbi cu 
cineva. Citirea monotonă lâncezeşte gândirea şi face pe 
şcolari neatenţi la ceea ce citesc. 

3. Când citesc, la virgulă să înalţe puţin vocea; iar la 
celelalte punctuaţii s-o lese jos, făcând o mică pauză. Când 
este punct de întrebare sau de mirare, şcolarul va citi aşa cum 
cere înţelesul. 

Este bine ca însuşi învăţătorul să citească mai întâi 
lecţia înaintea şcolarilor, aplicând regulile de la nr. 1, 2 şi 3 
de mai sus; şi apoi când vor citi ei să-i oblige a păzi aceste 
reguli. 6 

 

Pe motivul că ar conţine erori ştiinţifice, manualul a fost 
criticat vehement în epocă de Ioan Nădejde (Creangă a purtat 
cu acesta o vie polemică în paginile Contemporanului7

 ), deşi 
ediţiile succesive pe care le-a înregistrat Învăţătorul copiilor 
i-au dovedit viabilitatea. 8  

Rod al colaborării lui Creangă cu Gheorghe Ienăchescu, 
în 1876 apărea Povăţuitor la cetire prin scriere după sistema 
fonetică. Manualul, scris şi tipărit – după cum însuşi Creangă 
mărturiseşte – la îndemnul lui Maiorescu, care în urma 
inspecţiilor făcute în şcolile primare constatase că mulţi 
învăţători nu înţelegeau aplicarea metodei noi de citire şi 
scriere, era conceput ca o completare a primului abecedar 
publicat de Creangă şi colaboratorii săi. În raportul din 26 
mai 1876, Eminescu (pe atunci revizor şcolar) preciza că 
                                                 
6  Învăţătorul copiilor …, ed. a III-a, 1874, p. 3. 
7 Ion Creangă, Întâmpinare la critica domnului I. Nădejde asupra părţei 
ştiinţifice din cartea de cetire „Învăţătorul copiilor”, în Contemporanul, 
nr. 8, 1881, p. 278-279. 
8 „Abecedarul lui Creangă pătrunsese prin toate unghiurile ţării şi 
«Învăţătorul copiilor» se căuta într-o vreme ca iarba de leac. Era o vreme 
când şcoala din care lipseau cărţile lui Creangă era considerată o şcoală 
codaşă”– M. Lupescu (fost elev al lui Creangă), Amintiri despre I. Creangă, în 
Şezătoarea, V, nr. 12, 1899, p. 190. 
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acesta este „cel mai bun abecedar românesc”, arătând în 
continuare, cu justeţe, că „deosebirea între metoda propusă de 
această broşură şi învăţarea rutinară şi mecanică, precum se 
profesează ea în genere în şcoalele noastre, este deosebirea 
dintre învăţământul viu şi intuitiv şi mecanismul mort al 
memorărei de lucruri neînţelese de copii; este deosebirea 
dintre pedagogie şi dresură”. Prin aprecierile făcute pe 
marginea Povăţuitorului, Eminescu devine un teoretician 
didactic „avant la lettre”: 

 

… învăţătorul nu antici-
pează niciodată, că el se 
serveşte totdeauna de micul 
capital de cunoaştere din viaţa 
copilului pentru a-l face pe 
acesta să vie de sine la ceea ce 
nu ştiuse. C-un cuvânt, autorii 
cărţii aplică în privirea 
spiritului omenesc aceeaşi 
metodă binecuvântată pe care 
naturalismul o recomandă 
pentru corp. Niciun om nu se 
întăreşte cetind un tractat de 
gimnastică, ci făcând exerciţii; 
niciun om nu se-nvaţă a judeca 
cetind judecăţi scrise gata de 
alţii, ci judecând singur şi 
dându-şi singur sama de natura 
lucrurilor. 

 
Deşi manualul fusese recomandat călduros de Eminescu 

Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, lucrurile iau o 
întorsătură neaşteptată prin demisia lui Maiorescu din 
conducerea ministerului. Manualul nu este primit favorabil de 
noul ministru şi, în loc să ia drumul şcolilor, rămâne în uitare 
în podul lui Ienăchescu. În aceste împrejurări, Creangă îi 

Al treilea manual al lui Creangă
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scrie cu amărăciune lui Maiorescu că a vândut totuşi… un 
exemplar şi că şi-a recuperat o parte din sumele investite: 
„prostişor lucru am făcut, dar s-a luat plata, căci înapoiat de 
onor Ministerul actual, şede la răcoare în pod la părintele 
Ienăchescu, tovarăş la pagubă. Vreo 30-40 de galbeni, nu-s 
mai mulţi”. 

În colaborare cu V. Răceanu, Creangă a publicat în 1879 
o primă ediţie din Geografia judeţului Iaşi, care dă informaţii 
privind aşezarea şi întemeierea Iaşiului, străzile, populaţia şi 
ocupaţia locuitorilor, împărţirea administrativă, şcolile, tipo-
grafiile, librăriile, spitalele, grădinile publice, teatrul etc. Sunt 
oferite apoi date asupra întregului judeţ, cu plăşile şi comunele 

Geografia judeţului Iaşi 
 

de V. Răceanu, Gh. Ienăchescu 
şi I. Creangă (1879)



 

 59

sale, râurile şi căile de comunicaţie. Manualul, care se încheia 
cu harta judeţului, a cunoscut între anii 1879 şi 1892 cinci ediţii. 
Prefaţa-program trădează încercările de înnoire prin care noua 
Geografie trebuia să iasă din „făgaşul cel învechit şi 
vicios”9, fapt dovedit chiar din primele pagini. 

La contribuţiile didactice ale lui Creangă mai trebuie 
neapărat menţionat un manuscris care n-a văzut lumina 
tiparului, dar devansează toate celelalte manuale ale sale. E 
vorba de un caiet de pe vremea când autorul era încă elev la 
Şcoala Normală din Iaşi, dar şi practicant pedagogic, lucrare 
care are scris pe copertă: Metoda specială a aritmeticei, 
treapta a doua no. de la 1-10 sau de la 10-100010. Caietul e 
semnat şi datat 1864 11. 

Deşi toate manualele sunt apărute în colaborare, se poate 
deduce din numeroasele mărturii ale contemporanilor12, ca şi 
din cuprinsul cărţilor, că Ion Creangă a avut o contribuţie 
esenţială la redactare. Căutate în epocă, având un tiraj total de 
peste o jumătate de milion de exemplare, aceste „îndrumă-
toare” şi „povăţuitoare” au fost cu timpul umbrite de 
farmecul „celuilalt Creangă”, cel din poveşti, povestiri şi 
amintiri.  

Lucrările pedagogice13 şi manualele şcolare editate de 
institutorul Creangă au constituit pentru generaţii de elevi 

                                                 
9 Geografia judeţului Iaşi a fost plagiată de colonelul A. Gorjan, fapt ce a 
prilejuit un virulent atac al autorilor: O întrebare d-lui A.Gorjan, autorul 
mai multor cărţi de geografie, de institutorii V. Răceanu, Gh. Ienăchescu 
şi I. Creangă, Iaşi, 1886. Tăcerea chestionatului a echivalat cu o recu-
noaştere a plagiatului. 
10 Manuscrisul a fost semnalat de G. T. Kirileanu 
11 Acest caiet se află în Biblioteca Universităţii din Iaşi. 
12 Vezi mai ales Th. D. Speranţia, Amintiri despre Ion Creangă, Iaşi, 
Viaţa românească, 1927. 
13 I. D. Marin, Pedagogia lui Creangă, Ed. Cugetarea – Georgescu-
Delafras, f.a. 188 p. (prefaţa e localizată şi datată „Botoşani, ian. 1941”). 
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„cheia” prin intermediul căreia au pătruns în minunata lume a 
scrisului, „cheie” pe care într-o zi o va găsi şi Sadoveanu, 
continuatorul său mărturisit.14 

 

 

                                                 
14 Despre abecedarul lui Creangă, Sadoveanu scrie în schiţa Cheia: „N-am 
îndrăznit multă vreme să spun nimănui nimic despre epoca de întuneric, 
pe care o socoteam ca o infirmitate a inteligenţei mele, nici despre cheia 
de aur pe care o găsisem într-o zi cu soare. Cum am ajuns acasă m-am 
gheboşat asupra cărţuliei mele şi am izbutit îndată să scot din ceaţă  
«Ursul pâcâlit de vulpe» şi «Acul şi barosul», povestirile pentru copii ale lui 
Creangă de la sfârşitul vechiului şi neuitatului abecedar” (cf. Leca Morariu, 
Institutorul Creangă, în Glasul Bucovinei, VIII, Cernăuţi, 1925, p. 34.) 
 

     Prima pagină din 
Raportul revizorului 
Mihai Eminescu către 
Ministerul Cultelor 
şi al Instrucţiunii 
Publice referitor la 
Povăţuitoriu la cetire 
prin scriere (26 mai 
1876).
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Saşa Odobescu la Curtea de Argeş 

 
 

La 25 iulie 1860, pe când 
soarele trecea linia orizontului, ajun-
geau la Curtea de Argeş, după un 
drum ocolit, lung şi obositor, doi 
călăreţi. Unul era proaspătul membru 
al Comisiei Documentale şi Istorice, 
avea xnumai 26 de ani şi se numea 
Alexandru Odobescu; celălalt, înso-
ţitorul său, era pictorul şi graficianul 
de origine elveţiană Henric Trenk. 
Amândoi soseau aici într-o vizită de 
documentare, care includea – în afara 
ctitoriei lui Neagoe Basarab despre 
care legenda spune că a cerut jertfă 
umană – multe alte obiective. Tână-

rul Odobescu se afla pentru a doua oară la Curtea de Argeş: 
cu trei ani în urmă, în aprilie 1857, mai fusese aici tot într-o 
călătorie de documentare asupra monumentelor istorice din 
Argeş şi Oltenia cu prietenul său C. Cornescu, cel căruia îi va 
dedica mai târziu celebra cozerie Pseudo-kynegeticos.  

Acum, abia sosit, este plin de nerăbdare; ştie că la Goleşti 
a lăsat într-o numeroasă şi aleasă societate feminină (Zinca 
Golescu, Anica Racoviţă, Elena Filipescu, Tinca Racoviţă, 
Luţica Racoviţă) pe Alexandra (Saşa), soţia adorată alături de 
care plecase din Bucureşti în această deplasare din însăr-
cinarea Ministerului Cultelor şi Instrucţiei Publice. Drept 
urmare, după numai câteva zile, lăsându-l la Curtea de Argeş 
pe Trenk, Odobescu va reveni la Goleşti unde va face 
preparativele necesare pentru ca o fiinţă atât de delicată să-şi 

Saşa Odobescu
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poată continua drumul alături de soţ. Astfel, în seara zilei de 
4 iulie 1860, dintr-o trăsură colbuită Saşa Odobescu cobora la 
Curtea de Argeş. Sorbind aerul tare al muntelui, frumoasa 
Saşa nu putea, desigur, bănui în acele clipe că de liniştita urbe 
o vor lega atâtea întâmplări şi atâţia ani de viaţă. 

Pe linie maternă Alexandra (Saşa) Odobescu descindea 
din familia prinţilor ruşi Bagration, fiind nepoata prinţesei Zoe 
Văcărescu-Bagration. Mama Saşei, Luxandra, fusese măritată 
un timp cu Emanoil Băleanu, de care se va despărţi grabnic, şi 
tradiţia familiei, precum şi alte mărturii, indică faptul că Saşa   
(n. 1842) este copilul natural al fostului administrator rus al 
Principatelor din epoca Regulamentului Organic, Pavel Kiseleff. 
Deşi înscrisă la naştere cu numele Alexandra Pavlov[na], pentru  
a i se da o situaţie civilă a fost înfiată de clucerul Iacovache 
Prejbeanu, figurând cu numele Saşa Prejbeanu la încheierea 
căsătoriei din 21 august 1858 cu Alexandru Odobescu. 

În perioada de după 1860, existenţa frământată a lui 
Odobescu se va repercuta într-o oarecare măsură şi asupra 
Saşei. Din 1865 soţii Odobescu s-au mutat la Paris, unde se 
naşte fiica lor Ioana (Nini). Scriitorul, care devenise între 
timp o personalitate, călătoreşte mult: Elveţia, Italia, 
Danemarca, Rusia, merge adesea la Bucureşti. Anii trec şi la 
puţin timp după moartea în 1887 a Catincăi Odobescu, mama 
lui Alexandru, literatul revine strâmtorat în ţară unde este 
asaltat de creditori. Saşa rămăsese în capitala Franţei, pe de o 
parte pentru că nu-i displăcea viaţa mondenă pariziană, pe de 
alta deoarece spera într-o partidă bună pentru Ioana. Cum 
acest deziderat nu se realiza şi întrucât Odobescu trimitea 
dese somaţii de întoarcere, neputând ţine două căminuri, 
mama şi fiica vor veni în România şi în septembrie 1891 se 
vor stabili pentru 13 ani la Curtea de Argeş. După căsătoria 
Ioanei cu Theodor Damian, cel care va ocupa diferite funcţii 
administrative în acest oraş, fiind chiar primar aici în anii 
1911 şi 1912, Saşa  va locui cu fiica şi ginerele, din 18 aprilie 
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1892, într-o casă cumpărată cu 3000 de lei de la Elena 
Antonescu, în mahalaua Sânnicoară, pe strada Plopiş, nr. 4, 
proprietarul fiind Theodor Damian. 

În anii ce au urmat Saşa preferă să rămână la Curtea de 
Argeş, departe de Odobescu, acceptând tacit escapadele acestuia 
(de care avea cunoştinţă), păstrând relaţii cordiale cu soţul şi 
primind scrisori de la el „într-un stil de o discretă inde-
pendenţă”. În acest timp, Alexandru Odobescu căzuse pradă 
unei ardente pasiuni pentru o femeie cu 30 de ani mai tânără 
decât el – Hortensia Keminger, profesoară, fosta soţie a lui 
Alexandru Davila, cu care avea doi copii, recăsătorită după 
divorţ cu D. Racoviţă, şeful de cabinet al lui Titu Maiorescu. 
Al doilea soţ, îmbolnăvindu-se de mielită, muri în 1891, 
lăsând astfel câmp liber Hortensiei. Nu mică trebuie să fi fost 
mirarea Saşei când Odobescu nu se sfia a fi însoţit în scurtele 
treceri pe la Curtea de Argeş de al său „petit ami Dorel”, fiul 
lui Davila cu Hortensia Keminger. Exista aici o îngăduinţă 
dintre cele mai misterioase, deoarece Caragiale va divulga 
faptul că Odobescu ar fi cerut în căsătorie pe fatala nepoată a 
baronului Keminger prin intermediul discretei Saşa, dar pro-
fesoara refuzase.  

Acum Odobescu avea motive întemeiate să se neliniş-
tească la vestea că în urma scoaterii ginerelui Damian din 
subprefectură în 1895 Saşa ar fi voit să se mute la Piteşti. 
„Jamais, jamais à Piteşti” scria Odobescu cu ardoare, „nu ne 
facem de râsul calicilor, ciocoilor şi mitocanilor din Piteşti”, 
iar în una dintre epistole: „Restez, restez, je vous en supplie à 
Argeş! Prenez la vie de dehors avec plus indifférence”. 
Curtea de Argeş îi apărea aşadar ca un oraş ce ar fi putut 
păstra cel puţin la un nivel onest discuţiile pe seama distanţei, 
dar şi a cauzei ce despărţea de atâta vreme pe soţ de soţie.  

Cu câteva zile înainte de a lua doza mortală de morfină 
(sinucidere?, accident?), în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 
1895, Alexandru Odobescu scria Saşei o epistolă-testament 



 

 64 

prin care îşi va fi aflat poate izbăvirea; era expresia prăpastiei în 
care se aruncase pentru o femeie care a fost „adevăratul mormânt 
al inteligenţei, al iluziilor, ba chiar al vieţii” sale, după cum 
observa G. Călinescu. După dispariţia soţului, Saşa Odobescu 
va locui la Curtea de Argeş în casa lui Theodor Damian de pe o 
râpoasă stradă mărginaşă până în anul 1904, după care se va muta 
la Piteşti, unde îşi va găsi şi sfârşitul la 17 iunie 1922.  

 

Saşa a fost o femeie superioară. După moartea lui Odo-
bescu, ea va deveni iniţiatoarea unui program de a strânge 
laolaltă scrierile inedite şi pagini din corespondenţa scriito-
rului. Epistolele ei trimise din Curtea de Argeş denotă clar un 
adevărat cult pentru memoria dispărutului. Din acest oraş este 
expediată o scrisoare către Nicolae Petraşcu prin care Saşa 

Alexandru Odobescu
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semnala primirea invitaţiei acestuia de a participa la confe-
rinţa despre Odobescu pe care urma să o ţină la Bucureşti: 

 
             Curtea de Argeş, 12 martie 1904 
                                         

Stimate domnule Petraşcu, 
 

Am primit invitaţiunea d-tale în care-mi anunţi că în Palatul Înaltei 
Curţi de Compturi în şedinţa publică din sâmbătă 6 martie, d-nia ta vei 
vorbi despre scumpul meu şi mult regretatul meu soţ, Al. Odobescu. 

Acest avis l-am primit la 3 ore p.m.; iar şedinţa era anunţată pentru 
orele 5 p. m. – Astfel că,  cu toată dorinţa ce aş fi avut să asist şi eu la 
acea şedinţă, mi-ar fi fost imposibil să fiu la Bucuresci, neavând decât 
puţine ore ca să plec d-aici şi să sosesc la 5 ore la Bucuresci. 

Cu toate astea am simţit o mare mânghiere văzând că în sfârşit a 
venit zioa în care să poţi vorbi despre Odobescu. Acum aştept cu cea mai 
vie nerăbdare să văd publicată conferinţa d-tale ca să pot şi eu să o citesc 
împreună cu copiii  mei.  

Comptez pe amabilitatea d-tale ca să am această plăcere, şi te rog 
să-mi adresezi aici la Curtea de Argeş no. din revista ce o diregezi şi în 
care desigur vei publica lucrarea d-tale. 

Din suflet îţi mulţumesc pentru frumosul omagiu ce ai adus 
memoriei scumpului meu soţ, şi împreună cu mulţumirile mele, te rog, 
stimate domnule Petraşcu, să priimesci încredinţarea osebitei mele 
consideraţiuni. 

 S. Al. Odobescu 
 
Din mai-iunie 1904 datează patru scrisori redactate la Curtea 

de Argeş de Saşa către Nicolae Iorga. Ele sunt expresia aceluiaşi 
elan de a întregi profilul lui Alexandru Odobescu cu noi şi noi 
informaţii. Într-una dintre scrisori, Saşa îi semnalează lui 
Iorga o comedie de Odobescu, localizată din franceză, inti-
tulată Nea Frăţilă, sugerându-i marelui istoric să o aibă în 
vedere în iniţiativa ce o luase de a da la lumină „câteva lucrări 
ale mult iubitului şi totdeauna regretatului meu soţ”. O altă 
scrisoare a Saşei către Nicolae Iorga vorbeşte despre notele de 
călătorie din 1860: 

 



 

 66 

 
 
                                                       Curtea de Argeş, 14 mai 1904 
 

       Stimate d-le Iorga,                                                                        
 

[…] Pentru a păstra o amintire de această frumoasă călătorie, d-nia lui 
a ţinut zilnic un fel de jurnal în care a notat toate peripeţiile acestei călătorii, 
precum şi impresiile personale resimţite de d-nia lui. 

Multe din aceste notiţe n-au putut fi complectate, prin lipsa de timp. 
Aceste notiţe le-am copiat şi vi le alătur aici, un număr de 72 pagini. 
Totodată mai alătur aici şi cuvântarea lui Odobescu rostită la Şcoala normală 
superioară duminică 8 decembrie 1892. 

Extractele din scrisori ce se copiază de d-na Damian vi le voiu trimite 
peste câteva zile. Acum toate sunt în mâna d-tale, doresc din suflet ca să 
putem scoate două frumoase volume care să fie citite  cu plăcere spre 
amintirea mult regretatului nostru Odobescu. […] 

 
                                                                            S. Al. Odobescu 

 
 

În sfârşit, iată şi o altă mărturie a preocupărilor Saşei 
pentru corespondenţa lui Odobescu:                                                                                                                           

 
 
 

                                                                             Curtea de Argeş, 26 mai 1904 
                                                                      

                                                                                                                                                             Stimate domnule Iorga, 
 

Vă trimit prin o ocazie, încă câteva extracte de scrisori şi alte 
scrisori primite de mine de la Odobescu din Transilvania; altele din 
Constantinopole şi la întoarcerea de la Sf. Munte şi încă alte scrisori foarte 
interesante din Elveţia şi din Italia; din aceste din urmă, mai am de copiat 
câteva şi vi le voiu trimete îndată ce le voiu termina. […] Sper că cu toată a 
mea întârziere se va putea lucra acum cu toată silinţa ca să putem scoate la 
lumină unul sau două volume din toate manuscriptele ce vi le-am încredinţat. 
[…]                                                     

                                                                                                                          S. A. Odobescu 
 

În toată această corespondenţă din Curtea de Argeş, după 
grelele încercări ale vieţii, refuzând a şi-l aminti pe Odobescu-
omul, Saşa îl vedea doar pe Odobescu-scriitorul. 
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Bucovina şi Basarabia 

în paginile „Vieţii româneşti” (1906-1916) 
 

 
Încă de la primul număr din martie 1906, „Viaţa ro-

mânească” s-a arătat a fi o revistă solidă, cu o fizionomie fixată 
(ceea ce se întâmplă foarte rar), bucurându-se de semnătura unor 
nume prestigioase ale vremii, având cronici variate (literară, 
ştiinţifică, pedagogică, internă, externă), o „revistă a revistelor”, 
o rubrică de recenzii şi alta privind mişcarea intelectuală în 
străinătate, redactate cu o deosebită seriozitate. Armonios 
concepută, diversă, interesantă, imprimată în excelente con-
diţii grafice, „Viaţa românească” a atras imediat atenţia şi 
elogiul lumii literare. 

În „corespondenţele” (articolele) sosite din Bucovina, cele 
mai multe au drept coordonate şcoala, limba, procesul de 
rutenizare şi circumstanţele politice. Pentru că deznaţiona-
lizarea are ca principală verigă şcoala, informaţiile privesc 
starea învăţământului primar care, lipsit de manuale şi 
mijloace, cu programe învechite şi învăţători plătiţi mizerabil, 
se zbate pentru supravieţuire. Situaţia şcolilor şi a învăţă-
mântului în limba română rezultă foarte limpede din statistica 
oficială publicată de autorităţi la Cernăuţi, în 1912, în urma  
recensământului din luna decembrie 1910. Se arată aici că 
Bucovina este împărţită în 12 circumscripţii şcolare, care sunt 
identice cu cele politice, şi are 531 de şcoli primare. Aflăm că în 
Cernăuţiul urban, din 22 de şcoli numai 2 sunt în limba română, 
iar în Cernăuţiul rural din 58 de şcoli – doar 13. În celelalte 
districte  raportul dintre numărul total al şcolilor şi cel în care 
se predă în limba română este următorul: Câmpulung 56-28, 
Coţmani 30-0, Humor 50-31, Rădăuţi 49-27, Siretele 43-16, 
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Storojineţ 64-30, Suceava 40-32, Văşcăuţi 30-0, Vijniţa 52-0, 
Zastavna 36-0. Această statistică (având procente care 
vorbesc de la sine) face obiectul unei interpelări scrise de 
George Tofan, secretarul „Societăţii pentru cultura şi 
literatura română din Bucovina”, prin care se arată că de 
multe decenii românii din aceste locuri se luptă „pentru 
câştigarea de şcoli româneşti în satele în care, deşi trăiesc şi 
români sau aproape numai români, sunt şcoli rutene sau nu 
sunt şcoli deloc”. Într-un alt memoriu, adresat Ministerului 
Instrucţiunii Publice, de acelaşi George Tofan, după ce se 
aminteşte că elementului autohton i se garantaseră toate 
drepturile, în urma alipirii la monarhia austriacă, în anii din 
urmă, pe teren şcolar, nu sunt respectate nici măcar legile 
fundamentale ale statului (nr. 2, 1913). Din alte articole aflăm 
că nu numai în şcoală, dar şi în afara ei se dă un asalt susţinut 
împotriva limbii române. Cu amărăciune se face cunoscut 
cititorilor Vieţii româneşti că robia unei limbi străine, pe 
lângă impunere, este şi rezultanta unor compromisuri ale 
românilor înşişi. 

O imagine pertinentă (şi actuală în multe privinţe) a ceea 
ce înseamnă ştiinţa cârmuirii într-o provincie ocupată ne 
oferă articolul Bilanţul politicii româneşti din Bucovina. 
Eşecul politicii naţionale a românilor de aici, în anii din 
urmă, nu se datorează nici pe departe faptului că există două 
partide – în locul unuia unitar, solidar în acţiuni –, ci marilor 
deosebiri de vederi, consecinţă a intereselor complet dizar-
monice ale profesorilor, învăţătorilor, funcţionarilor, preoţilor 
şi ţăranilor. Deoarece atât partidul democraţilor români, cât şi 
partidul naţional trebuie să existe, eşecul vine din modul cum 
ele îşi înţeleg programul. Teoretic, democraţii luptă pentru 
cerinţele poporului (completându-şi activitatea cu proiecte de 
legi sociale şi economice), iar naţionaliştii ţin seama de 
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interesele naţionale generale (şcoală, biserică, mişcare cultu-
rală şi literară). În realitate, în locul discuţiilor folositoare 
apar certuri, injurii şi calomnii, dublate de o „ziaristică de 
ciomag” şi de un război al afişelor. Neamul românesc din 
Bucovina e atât de puternic ca să-şi poată permite o luptă 
fratricidă? Evident că nu, de vreme ce 273.000 de români au 
de înfruntat interesele a 522.000 de ruteni, evrei şi nemţi. 
Concluzia: inaugurarea unei politici româneşti coerente, 
intransigente, pornind de la nevoile reale ale neamului şi 
ocolind clişeele tradiţionale (nr. 11, 12 din 1913). În ceea ce 
priveşte Basarabia, aspectele referitoare la învăţământ, limbă 
şi cultură sunt foarte asemănătoare cu cele din Bucovina, căci 
demonstrează acelaşi asalt dat de autorităţi. 

Un articol grăitor, cu valoare de bilanţ, găsim în nr. 5-6 
din 1912, sub semnătura lui P. Cubolteanu. Este imaginea 
unei provincii româneşti la o sută de ani de la rapt. Ziarele 
ruseşti se întrec în a relata despre arcurile triumfale ce 
împodobesc Chişinăul, despre cuvântul arhiepiscopului Serafim, 
care constată, printre altele, că faptele eroice ale oştirilor 
ruseşti, în hotarele Basarabiei, sunt mai presus de orice preţ, 
că ele vor putea fi eternizate în inimile moldovenilor numai 
atunci când aceştia se vor deprinde să simtă, să gândească şi 
să cugete ruseşte, că „poporul moldovenesc e unul din cele 
mai loiale popoare ale Rusiei” ori că „starea materială a 
moldovenilor din Basarabia s-a îmbunătăţit în decursul 
veacului în mod considerabil”. Ideea sărbătorii cu orice preţ a 
introdus în program tot ce se putea inventa; n-au lipsit 
spectacolele, muzica, „steagurile poporului rus”. Ceva a lipsit 
totuşi. Dispoziţia de sărbătoare. De ce? Pur şi simplu pentru 
că sărbătoarea a fost neînţeleasă de populaţie. În timp ce ruşii 
şi rusificaţii benchetuiau, „patriotica” presă rusească se 
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indigna, pe spaţii mici însă, de contraserbările organizate în 
România. 

Binefacerile centenarului „glorios” rezultă limpede din 
Calendarul moldovenesc pe anul 1912, alcătuit de C. V. 
Popescu: izgonirea limbii române, nimicirea şcolilor lancas-
teriene, prigonirea elementului românesc, împiedicarea apariţiei 
ziarelor de limbă română, analfabetismul; la fiecare 100 de 
locuitori sunt 63 nemţi ştiutori de carte, 55 de polonezi, 49 de 
evrei, 39 de ruşi şi … 10 moldoveni (nr. 1, 1912). 

Unul dintre cei mai documentaţi corespondenţi basarabeni 
– cel mai bun, după opinia noastră – este Alexandru Nour. 
Din articolele sale, cel puţin două atrag atenţia. În primul 
(Viaţa noastră curentă, nr. 3, 1907), autorul deplânge dure-
roasele realităţi politice ale teritoriului de dincolo de Prut; 
aici, din multiple cauze, niciunul dintre cei nouă deputaţi 
pentru Duma din Petersburg nu e român, aşa încât toţi se 
arată a fi campioni ai rusificării, adevăraţi „patrioţi ruşi”. În 
cel de-al doilea, un veritabil studiu (Ce e Basarabia?, nr. 7-8-9 
din 1915 şi 1-2-3 din 1916), el pleacă de la constatarea, 
izvorâtă din proprie experienţă, că românii din Ţară cunosc 
mult prea puţin realităţile Basarabiei, în numeroase cazuri 
informaţiile nefiind decât „basme, vechituri, suspine platonice”. 
În scopul unei cunoaşteri mai temeinice, autorul vorbeşte pe 
larg, inserând statistici şi documente, despre şcoală, corpul 
profesoral, programe şcolare, administraţia locală, organizare 
judecătorească etc., îndemnându-i pe români să meargă în 
Basarabia, unde sunt atâtea de văzut. 

În materie de cultură, G. Ibrăileanu este acela care 
rosteşte adevărurile fundamentale. Demonstraţia criticului 
(Basarabia în cultura românească, nr. 5-6 din 1915) porneşte 
de la premisa că Basarabia a contribuit foarte puţin la cultura 
românească. Cu excepţia unor scriitori neînsemnaţi ca 
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Stamate ori Sârbu, în afară de Alecu 
Donici, Alecu Russo şi Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, basarabeni ca 
origine, dar trăind dincoace de Prut, nu 
se mai poate cita niciun nume. Cauza 
este cunoscută şi evidentă: prin 
anexare, Basarabia a fost cu totul 
izolată de cultura românească. Poporul 
român de acolo a rămas lipsit de şcoli; 
puţini, cei cu mijloace, au mers la 
şcolile ruseşti, împărtăşindu-se de o 
cultură străină, din care nu putea rodi 
sufletul românesc. Astfel, majoritatea 
populaţiei a rămas fără niciun fel de 
instrucţie, oferind imaginea unei mase 

necultivate, la suprafaţă cu o infimă minoritate de români 
cultivaţi în şcoli ruseşti, „adică nici români, nici ruşi”. Ca 
urmare, nu putea să rezulte niciun fel de cultură din această 
„masă” şi din această „minoritate”. După ce-i aminteşte pe 
marii scriitori şi cărturari ai Moldovei de dincoace de Prut, 
Ibrăileanu consideră că şi Basarabia, cealaltă Moldovă, la fel 
de întinsă şi de populată, ar fi putut să contribuie la 
îmbogăţirea tezaurului nostru cultural, dacă s-ar fi aflat în 
graniţele fireşti. Pierzând Basarabia, este foarte probabil să fi 
pierdut un Eminescu, un Creangă, un Conta. Comparând  
situaţia din Basarabia cu cea din Ardeal, se constată că în 
Transilvania au putut să apară autori ca Slavici, Coşbuc, 
Agârbiceanu ori Goga pentru că aici, în absolută opoziţie cu 
rusismul, era permisă afirmarea vieţii naţionale româneşti. 
Recâştigarea Basarabiei ne-ar despăgubi de tot ceea ce nu ne-a 
putut da. Ea doarme de o sută de ani. Spiritul românesc, 

G. Ibrăileanu 
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odihnit atâta vreme, „nu aşteaptă decât prilejul să se întrupeze 
în forme splendide de viaţă”. 

„Scrisorile” din Bucovina şi Basarabia – regiuni româ-
neşti aflate sub ocupaţie străină – oferă o precisă, dar tristă 
imagine, a capacităţilor înăbuşite ale unui popor la discreţia 
marilor imperii. Ele impun inevitabile paralelisme cu ziua de 
astăzi, când români deznaţionalizaţi din aceste provincii 
privesc spre o direcţie care nu e aceea a Ţării, în timp ce 
spiritele conştiente şi treze năzuiesc spre un nou 1918. 
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Actualitatea lui E. Lovinescu 

 
 

Prin retipărirea Istoriei civilizaţiei 
române moderne,11Editura Minerva 
ne oferă acum, în integralitate, o lucrare 
fundamentală a lui E. Lovinescu şi a 
culturii noastre în acelaşi timp, prin 
care criticul, făcând operă sociolo-
gică, demonstrează necesitatea apariţiei 
noilor structuri, moderne, româneşti. 

Ediţia se deschide cu un sub-
stanţial studiu introductiv, semnat de Z. 
Ornea, care, aşa cum ne-a obişnuit, 
analizează cu pertinenţă „istoria” 
cărţii şi ideile ei. Rezultă de aici că 

lucrarea, apărută în ediţie princeps la Editura „Ancora” din 
Bucureşti, în trei volume, între anii 1924-1926, a stârnit 
aprinse polemici la vremea respectivă. Erau implicate aici 
personalităţi de talia lui G. Ibrăileanu, Nichifor Crainic ori 
Mihai Ralea. Soarta Istoriei civilizaţiei române moderne n-a 
fost cu nimic mai bună nici după al Doilea Război Mondial, 
când numele lui E. Lovinescu aproape nu mai putea fi citat. 
Cartea a putut fi reeditată abia într-o perioadă a relativei 
liberalizări, în 1972, dar cu grave amputări, care, inevitabil, 
au văduvit textul. 

                                                 
11E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, vol. I, Forţele 
revoluţionare, p. 184, vol. II, Forţele reacţionare, p. 187, vol. III, Legile 
formaţiei civilizaţiei române, p. 186. Ediţie, studiu introductiv şi tabel 
cronologic de Z. Ornea, Bucureşti, Editura Minerva, B.P.T., 1992. 

E. Lovinescu
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Ca idee generală, E. Lovinescu vede în procesul creării 
României moderne o înfruntare prin care tendinţele progresiste au 
trebuit să contracareze în permanenţă tendinţele conservatoare. 
Cele două entităţi sunt numite „forţe revoluţionare” şi „forţe 
reacţionare”; forţele revoluţionare, „pentru a se realiza, […] au 
întâlnit în cale, cum era şi firesc, forţa reacţionară nu numai a 
vechilor forme sociale, ci şi a sufletelor configurate de influenţe 
seculare. Duelul logic al acestor forţe constituie istoria însăşi a 
civilizaţiei române moderne”. 

Primul volum, Forţele revoluţionare, tratează procesul 
prin care ţara, în intervalul 1804-1866, s-a îndreptat spre un 
alt tip de civilizaţie. Punctul de pornire al demonstraţiei este 
„legea imitaţiei” a francezului Gabriel Tarde. Potrivit acestui 
principiu, Lovinescu vede cristalizarea culturii româneşti prin 
asimilarea culturii occidentale: „civilizaţia română modernă 
este creaţiunea influenţelor apusene”. Opunându-se interpre-
tărilor materialiste şi marxiste, el socoteşte că forţa politică 
revoluţionară a secolului al XIX-lea care a făcut să ieşim din 
inerţia orientală şi să intrăm în orbita Apusului este liberalismul, 
adică ideologia politico-socială a burgheziei româneşti, 
organizată în partidul liberal. „Civilizaţia” este aşadar opera 
ideilor. 

Volumul al II-lea, Forţele reacţionare, pleacă de la 
opinia că geneza României moderne e un proces care implică 
forţe contrarii. Complexitatea lui presupune analiza, în egală 
măsură, a forţelor oponente evoluţiei spre înnoire. De altfel, 
chiar în prefaţă, însuşi autorul nota că se va ocupa „de forţele 
ce au rezistat, în chip activ sau numai prin inerţie, revoluţiei 
dezlănţuite în toate domeniile vieţii noastre naţionale”. 
Forţele reacţionare sunt cercetate sub un aspect întreit: 
politic, economic şi sufletesc. Primele două (cele politice şi 
economice) au avut un caracter dinamic, căci au opus o 
rezistenţă dârză atât ideologiei apusene, cât şi acţiunii 
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capitalismului burghez. Sub aspect politic, lupta dintre forţele 
revoluţionare şi cele reacţionare nu este altceva decât lupta 
dintre partidul liberal şi cel conservator. Dar adevărata reacţie 
împotriva acţiunii revoluţionare (atenţie!) „nu este nici de 
natură politică, nici chiar economică: ea îşi trage tăria din forţa de 
inerţie a spiritului omenesc. Procesul de formaţie a sufletului nu 
este revoluţionar, ci evolutiv; cum însă el este determinat şi grăbit 
de condiţiile de viaţă morală şi materială în care trăim, putem 
exercita asupra lui o influenţă binefăcătoare. În loc de a-l ajuta în 
sensul dezvoltării sale istorice, întreaga ideologie a culturii 
române a căutat să-l stăvilească şi să-l fixeze sub forma lui 
primitivă, condiţionată de o stare socială demult depăşită” (vol. II, 
p. 180-181). Nu întâmplător am dat in extenso acest citat; o 
facem nu doar pentru valabilitatea lui, ci şi pentru cruda lui 
actualitate privind realităţile României de azi. 

În volumul al III-lea, Legile formaţiei civilizaţiei române, 
E Lovinescu îşi propune să studieze – prefaţa o anunţă – 
„necesitatea sociologică a biruinţei forţelor revoluţionare şi 
normele după care s-a desăvârşit ea”. El face aici o încercare 
de psihologie socială şi culturală, prin disocierea dintre 
„civilizaţie” şi „cultură”, în sensul că bunurile materiale pot 
deveni valori sufleteşti, iar „civilizaţia se transformă în 
cultură”. „Civilizaţia” nu este o creaţie organică a poporului 
român: ea a fost împrumutată şi liberalismul a constituit în acest 
proces instrumentul sincronismului. Legea care stă la baza 
acţiunii „nivelatoare” este denumită „saeculum” („spiritul 
veacului”). Sincronismul este principiul care domină întreaga 
Istorie … lovinesciană, de aici decurgând ideea că îndeobşte 
civilizaţia românească s-a format după legile imitaţiei. Prin 
imitaţie, ideile Apusului s-au răspândit la noi, chiar când intrau 
în contradicţie cu interesul de clasă; aceste idei au fost 
împrumutate, într-o primă fază, fără distincţie, în masă, abia 
ulterior intervenind rolul „spiritului critic”. Întrucât, fără 
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exagerare, „imitaţia e prima formă a originalităţii”, prin adaptare 
la temperamentul rasei, orice imitaţie capătă în timp un caracter 
specific. Originalitatea civilizaţiei noastre nu poate consta 
aşadar în „elaboraţie”, ci în adaptare şi prelucrare. Formele duc 
cu timpul la crearea fondului. Lipsa unei puternice tradiţii (la 
care se adaugă lipsa unei autorităţi organizate) a făcut posibilă 
transformarea atât de bruscă a civilizaţiei noastre. 
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Păstorel Teodoreanu inedit 

 
 

 
Au rămas proverbiale dina-

mismul şi spontaneitatea care îl 
caracterizau în orice împrejurare 
pe inventivul Păstorel Teodoreanu. 
Fin degustător de vinuri (o foto-
grafie din Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent a lui G. 
Călinescu. ni-l înfăţişează, sugestiv, 
într-o „inspecţie oenologică”), 
Păstorel nu scăpa niciun prilej ca, 
într-o companie veselă şi destinsă, 
„între pocale”, să devină autorul 
unor epigrame care, nu de puţine 
ori, „au prăpădit” asistenţa. 

O asemenea întâmplare i s-a 
ivit în anul 1946, când în cadrul 
Serviciului Sanitar al Capitalei se 

ţinea ceea ce în limba de lemn a proaspăt instalatei 
„democraţii populare” se numea „şedinţa de analiză a 
muncii”. Şedinţele se desfăşurau săptămânal şi aveau loc, de 
obicei, sâmbătă la vremea prânzului; ele erau urmate, ca mod 
de relaxare, de o „masă colegială”. S-a făcut propunerea ca la 
fiecare „masă colegială” să fie invitată câte o personalitate a 
vieţii noastre culturale şi s-a mai stabilit ca în fiecare luni, prin 
rotaţie, un medic de circă să se îngrijească din timp de un 
„meniu igienic” la câte un restaurant din Bucureşti. 

Una dintre aceste mese a fost hotărâtă la începutul lui 
mai 1946 la restaurantul „Velodrom” din Şoseaua Ştefan cel 
Mare. Organizatorul a anunţat că va aduce ca invitat o 
personalitate unică, deoarece cumulează „două calităţi”: cea 

Alexandru O. Teodoreanu  
(  Păstorel ) 
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de poet şi cea de mare cunoscător de vinuri. În acest scop, s-a 
îngrijit din timp ca să se dea la masă Cotnarul atât de apreciat 
– se spunea – de invitat. Întrucât cel aşteptat întârzia, 
nerăbdarea crescuse şi asistenţa scruta cu tot mai mare 
insistenţă drumul dinspre poarta restaurantului.  

După vreo oră şi-a făcut apariţia un personaj cam ciudat: 
era un biciclist care avea o şepcuţă specifică pe cap, iar 
pantalonii îi erau prinşi cu clame. Pedalând repede, a ajuns cu 
totală nonşalanţă la mese, şi-a rezemat biciclul de un perete 
şi, fără impacienţă, a început a-l căuta din ochi pe cel care-l 
invitase. Întâlnindu-l, şi-a recunoscut politicos întârzierea şi a 
vrut să-l vadă pe „şefu” ca să se scuze. Dus la acesta, s-au făcut 
prezentările: 

 
– Domnul medic-şef  Eugen Rezmeriţă!...11 
– Domnul Păstorel Teodoreanu! 
 
Aflând că numele medicului-şef al Capitalei este Rezmeriţă, 

Păstorel, plin de umor, a făcut constatarea că e un nume moldo-
venesc, dar lui nu-i plac răscoalele şi buclucurile După ce s-au 
aşezat la masă şi atmosfera s-a mai „încălzit”, într-un haz general, 
Păstorel a devenit ţinta unor epigrame destul de stângace 
improvizate de doctori pe tema întârzierii lui ori la adresa 
bicicletei. Întrucât i se aruncase mănuşa, Păstorel s-a ridicat 
tacticos în picioare şi a cerut „doctorilor în medicină şi diletanţilor 
în poezie” să asculte versurile unui „diletant în medicină, dar 
doctor în epigrame”. 

Doctorul Eugen Rezmeriţă a fost cel dintâi care a primit 
împunsătura, care suna astfel: 

                                                 
11 Eugen Rezmeriţă a fost medicul-şef al Bucureştiului între anii        
1938-1940 şi 1944-1947. Manuscrisul său Din amintirile unui medic 
igienist (1948) se găseşte la  Biblioteca Academiei Române. 
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Către medicul-şef al Capitalei:    

Atâţia doctori s-adunară 
Că numărându-i, om cu om, 
Credeam că-i Răzmeriţă-n ţară, 
Dar el era la velodrom. 

 

         (Păstorel, 7.V.1946) 
 

Cum printre comeseni se afla şi Silvan Ionescu, un 
talentat caricaturist, acesta, retras la un cap al mesei, a 
început să deseneze un baci înalt şi zdravăn, îmbrăcat cu o 
sarică miţoasă, iar alături de el un ciobănaş mai pirpiriu; de 
jur împrejur apărea o mulţime de damigene, sticle şi butoiaşe, 
cu picioruşe şi lână pe ele, închipuind nişte oi şi berbeci. 
Alături trona un butoi, în chip de măgar, pentru autenticitate. 
Deasupra, Silvan Ionescu a scris câteva cuvinte: 

 

 Baciu’ Resmeriţă către Păstorel-ul Teodoreanu:    

– Aveam demult nevoie d-un „băet” ca tine; ştiu c-ai 
să le  păzeşti bine, să nu ni le fure alţii…  

 

După ce desenul a circulat pe la mese, a ajuns şi la 
Păstorel, care l-a gustat şi a râs cu mare poftă. Cerând dreptul 
la replică, a improvizat cu binecunoscuta-i rapiditate urmă-
toarea epigramă: 

 

   
Am privit lucrarea bine, 
Dar mă-ntreb la o adică: 
Pentru un păstor ca mine 
Oare turma nu-i prea mică? 

     

                                           (Păstorel, 7.V.1946) 
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Oltul – epopeea unui râu 

 
 

Precoce redactor de reviste, 
susţinător fervent al mişcării avan-
gardiste, spirit rebel, nonconformist, 
iubitor al suprarealismului, impulsiv 
şi iconoclast, singularizat printre cei 
de aceeaşi vârstă, după cum însuşi 
mărturiseşte, Geo Bogza a fost o 
figură aparte a literaturii române. 
Trecut de vârsta avangardei, a intrat 
într-o etapă mai raţională a vieţii, dar 
şi în cea a istoriei, demenţială odată 
cu izbucnirea Marii Conflagraţii. 

Apărută în 1946, Cartea Oltului 
„reface” impresii ale autorului, de dinaintea celui de al Doilea 
Război Mondial, filtrate de timp. E, într-un fel, un cântec de 
lebădă al scriitorului înainte de intrarea în „noaptea” reformei 
culturii româneşti din anii comunismului. Greu de definit din 
punct de vedere literar, Cartea Oltului este şi reportaj de 
călătorie, şi povestire alegorică, şi roman liric, şi poem în 
proză, şi „monografie” a unui râu. Ar putea fi definită ca un 
pseudo-reportaj în care interlocutorul (Oltul) e transformat 
într-un martor. Martorul este ridicat la rangul de simbol, căci 
concentrează în „existenţa” sa destinul unui individ repre-
zentativ pentru specie, în ultimă instanţă destinul neamului 
însuşi. 

Cartea reprezintă o meditaţie despre spaţiu şi timp, 
despre viaţă şi moarte, despre legile ascunse ale existenţei, 
luând ca martor şi pretext un râu. Poemul, impregnat cu 
simboluri, este  structurat în şapte „cânturi”, şapte „trepte”, 

Geo Bogza 
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corespunzând diferitelor vârste ale devenirii. Ideea e de 
„creştere”, de „evoluţie”, mineralul şi vegetalul topindu-se în 
spiritual, pentru ca „dispariţia”, „reîntoarcerea în cosmos”, să 
împlinească ciclul într-o veşnică rotire. 

Cele şapte „trepte” ale Oltului (simbolul este evident, 
căci şapte e pentru Pitagora numărul pur şi perfect) sunt 
„vârstele” sale, „treptele” vieţii, „scara” ce trebuie suită. Cea 
dintâi, „minerală”, a „copilăriei”, înseamnă pentru râu „o simplă 
realitate geologică”. Nou-născutul, croindu-şi calea, ia contact    
cu „realitatea”: munţii, ritualurile solemne, asaltul norilor, 
dezlănţuirea de apocalips a furtunii, oamenii înălţimilor         
– „sfincşi vii încărcaţi de enigma lor şi a lumii” –, imensul 
osuar al brazilor prăbuşiţi, poteca muntelui, tentativă de 
stopare a rătăcirii şi haosului, premisă a certitudinii. 

Prin „treapta vegetală” Oltul începe să-şi uite copilăria, 
schimbându-se într-o altă fiinţă. Ceva straniu îl împinge cu o 
forţă impresionantă spre împlinirea unui destin. Nu numai 
râul, dar parcă totul începe să curgă, acesta părând a fi marele 
sens al lumii, supus heraclitianului „panta rhei”: „Văi, păduri, 
stânci roşiatice sau cenuşii, piscuri de calcar şi negre 
prăpăstii, fiecare în parte şi toate la un loc, curg. De oriunde 
s-ar afla, spre aceeaşi unică ţintă, curg”. În drumul său spre 
sud, râul descoperă „prima aşezare omenească” şi cântecul 
vieţii sale începe a se contopi cu melosul neamului. Acum 
„adolescentul” meditează asupra existenţei, asupra mira-
colelor şi enigmelor acestei lumi: 

 

Mai întâi el ar vrea să afle de ce, după lumina zilei, 
a coborât întunericul, dar, aducându-şi aminte de exis-
tenţa sa, stăruie să i se lămurească misterul acestei 
necontenite curgeri. Până când va aluneca astfel, peste 
atât de multe şi neclintite pietre? […] Şi, apoi, cine sunt 
oamenii? Dar nu, mai întâi cine sunt peştii, sau, mai 
degrabă, acele blânde făpturi care, adineauri, şi-au muiat 
botul moale şi cald în undele lui? 
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Ieşit din strânsoarea munţilor, Oltul încearcă o primă 
deziluzie în faţa unei câmpii nepăsătoare pentru cel sosit, 
şovăie şi „acea limpezime în care se simţea elixirul tinereţii 
fără bătrâneţe începe să se tulbure”. Descumpănit de risipa de 
până acum, priveşte înapoi, rememorează trecutul, dar 
destinul trebuie împlinit şi „treapta” finală e încă departe, 
„dincolo de trei şiruri de munţi şi de multe câmpii”. 
Consumându-şi aici tinereţea, râul asaltează munţii şi, 
biruindu-i, meditează iarăşi asupra „misterioasei legi care îi 
face cu putinţă viaţa”: 

 

A trăi înseamnă a merge, dar a merge înseamnă a te 
depărta. Şi, astfel, viaţa nu-i decât o necontenită perin-
dare de icoane, prezente, familiare, o clipă, apoi pierdute 
pentru totdeauna. 

 

Ajuns pe „treapta împlinirii totale”, Oltul contemplă 
respiraţia istorică şi frumuseţea Ardealului: munţi, localităţi, 
oameni, cetăţi. Întrebările persistă: unde merg norii, încotro 
aleargă timpul, cum s-a născut lumea? În haosul primordial 
există totuşi o certitudine – la începutul începuturilor a fost 
un foc. La lumina lui au încolţit colibele, apoi totul s-a 
petrecut încet, „neîntrerupt şi nesimţit, ca într-un corp care îşi 
primeşte celulele, ca într-un univers cu legi de univers”. 

Păşind pe „treapta vieţii spirituale”, râul îşi îndreaptă 
faţa spre apus. Se leapădă de amintiri, se măsoară iarăşi cu 
munţii şi parcă întrezăreşte cum după atâta zbucium şi 
zgomot aventura va avea un sfârşit, când el „va fi mai bogat 
şi mai puternic, dar mai aproape de moarte”. Epopeea începe 
a-şi căpăta contururile. Oltul e acum o realitate de care 
nimeni nu mai poate face abstracţie, căci s-a contopit cu 
pagina amară a istoriei, iar, dacă o mână nevăzută l-ar smulge 
din matcă, inimile bărbaţilor şi femeilor ar sângera rănite. 



 

 83

Traversând Carpaţii, ultimul rând de munţi, Oltul intră 
pe „treapta marii istorii”. Râul este însoţit de o notă gravă, 
profundă şi solemnă, prevestitoare a sfârşitului. Prin traver-
sarea câmpiei calcă „treapta liniştitului amurg”. Apele se 
domolesc, netezimea pământului devine obositoare, totul se 
nivelează, „redus la o generală orizontalitate, deasupra căreia 
nimic nu îndrăzneşte să se aventureze, fiindcă ar intra în 
neant”. E obosit, temperat din năvala tinereţii, înţelepţit. 
În aceste tărâmuri ale melancoliei şi presimţirii, lunga 
„călătorie”  ajunge la capăt: treapta cea mai de jos şi cea mai 
de sus totodată, „ultima oră a vieţii”: „treapta întoarcerii în 
cosmos”. Zbuciumul se încheie. 

Cartea Oltului poate fi citită pe două niveluri: pe de o 
parte cel real, al geograficului, identificabil pe hartă, pe de 
altă parte, cel al imaginarului, cu deschideri spre mitic. 
Pretutindeni realul este intersectat de imaginar, de senzaţional 
şi grandios, de legendar şi mitologic, încât proporţiile se 
schimbă permanent, dilatându-se neîncetat şi implicând pe 
lângă terestru şi cosmicul. Acest pseudo-reportaj e de fapt 
opera unui regizor care „înscenează”. Oltul este „actorul” 
care-şi schimbă „măştile”: personaj legendar, martor al 
stihiilor dezlănţuite ale naturii, depozitar al conştiinţei 
colective, luptător cu stânca şi învingător în mai multe 
rânduri, memorizator al propriei istorii, tânăr plecat într-o 
aventură a cunoaşterii, personaj impulsiv, năvalnic, nestă-
pânit (în „adolescenţa” ardeleană), potolit, cumpătat, nostal-
gic (la „maturitatea” din câmpie). Pentru autor, Oltul este o 
„axis mundi”, „centrul” în funcţie de care te raportezi. Viaţa 
se desfăşoară în legătură directă cu locurile pe unde curge, 
munţii par „distribuiţi” de creatorul nevăzut la nord ori la sud 
de el, oamenii urcă sau coboară în raport cu „nivelul zero” 
care e albia sa etc. 

Ceea ce izbeşte la tot pasul şi se constituie ca o 
caracteristică a stilului lui Geo Bogza este viziunea 



 

 84 

grandioasă, amplificarea cu mult dincolo de normalitate a 
proporţiilor, dilatarea enormă, „monstruozitatea” observaţiei, 
cu alte cuvinte homericul. Aici predecesor îi este Calistrat 
Hogaş. Şi pentru unul şi pentru celălalt o ploaie sănătoasă la 
munte capătă dimensiunile nu doar ale unei furtuni regionale, 
ci ale unei apocalipse de proporţii planetare, ce pune în 
primejdie existenţa însăşi. La Bogza nu este doar o cădere de 
apă, ci un „înec al pământului”, cu dislocarea luminii zilei, un 
„delir” de zgomote înfricoşătoare, „furibundă colcăială de 
balauri”, veritabilă zi de apoi. Sugestiile biblice sunt 
evidente. 

Permanent realul interferează cu legendarul şi mito-
logicul. Oltul şi Mureşul sunt fiii de împărat ce-şi caută tatăl 
neîntors din bătălie. Mureşul ascultător, ţine drumul ce 
trebuie urmat, Oltul nesocoteşte povaţa, ajunge un „fiu 
rătăcitor” şi întors pentru reîntâlnirea fratelui, nu-l mai poate 
găsi. Dacă Mureşul îşi urmează senin şi visător, calea 
predestinată, Oltul e un chinuit al conştiinţei veşnic treze, 
croindu-şi singur un făgaş de care este permanent nemul-
ţumit. Munţii sunt membrii unei sacre familii, fiecare cu nota 
caracteristică: Ceahlăul e „muntele sfânt al Moldovei”, Piatra 
Craiului – o „rară nebunie a geologiei”, Bucegii sunt 
„fantastici şi impulsivi”, Făgăraşii – „intangibile, legendare 
cetăţi”. Dintr-un străvechi ritual dacic pare desprinsă scena 
ascensiunii voşlobenarilor spre înălţimi. Imaginea celor şase, 
„înşiraţi unul după altul”, avându-l pe cel mai bătrân în frunte, cu 
obrajii „crânceni, încremeniţi”, capătă atributele unei procesiuni 
sacrosancte. Focul, solemnitatea, mişcările largi, ritualice, tăcerea 
locului, pustietatea, sunt „datele” necesare ale ceremonialului. 
Arderea boului sugerează înfăptuirea unui „ritual păgân menit 
să îmblânzească o crudă zeitate”. 

Un procedeu frecvent întâlnit este personificarea. Oltul, 
fiinţa vie, străbate ţara într-o „extraordinară aventură” a unui 
personaj de tip romantic, „descătuşat de orice teamă sau 
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prevedere, liber în mod frenetic, asemenea unui om care ar 
începe să-şi trăiască viaţa”. E ceva din deviza „vivere 
pericolosamente” în această cheltuire nebunească a energiilor 
în primele etape ale existenţei sale.  

Homericul, calitate tipică lui Bogza (Hogaş era aplecat 
spre primitiv, Bogza înclină spre modern), se sprijină şi pe 
priceperea mânuirii comparaţiei. Rar se poate întâlni un text 
„impregnat” de comparaţii ca această „carte” a Oltului, unde 
aproape că nu există pagină să nu se compare ceva în modul 
cel mai surprinzător cu putinţă: turlele bisericilor par 
„antenele unui întreg mileniu”, umbrele cetăţilor se desprind 
de ziduri „asemenea unor caravele ce-şi desfac, în clipa 
vântului prielnic, parâmele de ţărm”, Hăşmaşul Mare pâlpâie 
„ca o cetate cuprinsă de flăcări”, stropii călătoresc în neant 
„asemenea unor suflete ce-ar rătăci în aşteptarea întrupării” 
etc. 

Deşi cartea alcătuieşte un tot, unele subcapitole pot fi 
desprinse fără pagubă din context şi există ca unităţi de sine 
stătătoare: „Tragedii pe înaltul podiş”, „Norii”, „Furtuna”, 
„Cărămidăriile”, „Cei care au fost în America”, „Plutaşii” 
sunt doar câteva exemple. Cartea Oltului cuprinde motive 
de circulaţie universală: călătoria, fortuna labilis, fugit 
irreparabile tempus, ubi sunt („Unde sunt munţii, pădurile, 
cetăţile de odinioară?”), vanitas vanitatum („Jur împrejur nu 
se mai văd decât nisipuri. Deşertăciune a deşertăciunilor, 
par a spune întinderile lor pustii şi spulberate, totul e 
deşertăciune…”). Un episod ciudat în aparenţă poate fi 
imaginea iubirii dintre un nebun şi mreana moartă. Dacă ne 
gândim că Bogza trecuse prin experienţa suprarealismului, 
scena îşi găseşte o explicaţie. Fără a fi un clasicizant, autorul 
îşi „regizează” spectacolul înfruntării stihiilor dezlănţuite pe 
structura ex abrupto a discursului ciceronian împotriva lui 
Catilina: „Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” 
(„Până când, Catilina, vei abuza de răbdarea noastră?”) se 
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transformă în interogaţia stropilor ploii: „Până când, stânci 
neclintite, veţi abuza de răbdarea noastră?”. 

Tendinţa de a surprinde colosalul, enormul, îl împinge 
pe autor la noi forme ale superlativului: „neasemuita lor 
frumuseţe”, „o infernală pânză de trăznete”, „groaznice veni-
nuri” etc. Amănuntul e ridicat la rangul generalului, detaliul se 
dezvoltă în simbol. Se simte preocuparea pentru vechime, 
pentru eternitate şi cuvinte ca „milenar”, „eră”, „istorie”,  
„origini” revin permanent. Lumea lui Bogza este una a 
esenţelor, a durabilităţii şi a permanenţei. 
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Parabolă şi mit la Ştefan Bănulescu 

 
 

Ştefan Bănulescu s-a impus 
brusc prin volumul de nuvele Iarna 
bărbaţilor (1965), considerat un eve-
niment în evoluţia nuvelei româ-
neşti postbelice. Critica a observat 
că autorul, practicând o proză înca-
drabilă în sfera realismului mito-
logic, plină de simboluri, cu frecvente 
implicaţii ale folcloricului şi fantas-
ticului, continuă pe Gala Galaction, 
Vasile Voiculescu şi Panait Istrati, iar, 
prin capacitatea de a crea atmosferă, 
pe Mihail Sadoveanu.  

Ştefan Bănulescu are aptitudinea selectării esenţialului,  
nuvelele sale excelând prin concizie şi o compoziţie bine 
închegată. Dacă timpul convenţional este cel al actualităţii, 
textul trimite în permanenţă spre arhaic, arhetipal şi original. 
Fără a avea o intrigă precis delimitată, naraţiunile sale 
urmăresc reacţia colectivităţii la evenimente care nu sunt 
întâmplătoare, ci mai mult impuse printr-o forţă a destinului. 
Dacă temele şi motivele sunt obişnuite, viziunea e întot-
deauna insolită. 

Nuvela Mistreţii erau blânzi, care deschide volumul 
Iarna bărbaţilor, oferă imaginea unei naturi dezlănţuite, 
stihiale, amintind din capul locului de parabola biblică a 
potopului lui Noe. Nucleul se află într-un volum anterior 
(Drum în câmpie), carte de reportaje care prin precizie, 
minuţia desenului, tonalitate şi metaforă, face simţit duhul lui 
Geo Bogza.  

Ştefan Bănulescu 
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În naraţiunea Mistreţii erau blânzi realul, interferat  în 
permanenţă de fantastic, lasă loc sugestiilor mitice şi biblice, 
prin absorbţia istoriei. La „gradul zero” al lecturii, conţinutul 
e relativ simplu. Într-un spaţiu năpădit de ape, o barcă îşi taie 
drum printre valuri. Un bărbat, Condrat (personajul central), 
vâsleşte în tăcere; alături, simţind nevoia confesiunii, se află 
„pântecosul” preot Ichim. Pe o vreme ostilă, o iarnă întoarsă, 
barca purtând sicriul copilului lui Condrat pluteşte tot mai 
greu în căutarea unui loc uscat. Într-un colţ, zgribulită şi 
adunată de frig stă Fenia, soţia lui Condrat, cea care spune 
„istorii” ciudate despre Andrei Mortu şi Vica, fiica lui. Cum 
copilul nu poate fi îngropat în curtea încă neinundată a lui 
Vlase, căci acesta se împotrivise, dunele rămân singurul loc 
pentru înfăptuirea ceremonialului funerar. Este aleasă cea mai 
înaltă. Două alte bărci se apropie de acest loc: una cu lăutarii 
Laliu şi Dache şi alta cu o tânără femeie – Vica. Ea cere 
îngăduinţa de a se afla printre oameni, căci, alungată din sat 
de Vlase, nu mai poate suporta singurătatea. Vrea să fie cu 
lumea, nu e gazdă de hoţi, nu e fata lui Andrei Mortu, cum se 
spune. O sperie mistreţii scoşi de potop din vizuini şi acum, 
când vine sfârşitul, doreşte să se găsească printre oameni. 
Nimeni n-o ascultă însă. Condrat sapă groapa, în timp ce apa 
creşte. Lăutarii cântă. Ţipătul Vicăi anunţă viitura, „ruperea” 
Dunării.  

Condrat sapă mai departe cu tenacitate, dar pământul se 
crapă, se cască, alunecă şi se topeşte în apă. În mijlocul 
apocalipsei, Condrat priveşte peste ape şi, uimit, începe să 
râdă: printre sloiuri, amestecându-se cu insule de stuf şi 
copaci despicaţi, se vede o turmă de mistreţi. În frunte, 
Vasile, mistreţul cel bătrân, dă tonul „bătăcelii”. Peste groapa 
de nisip se aud râsetele oamenilor. 
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Textul nuvelei se pretează mai multor interpretări. Debutul 
se face pe un ton sigur şi ferm. În spaţiul fabulos al bălţii, 
abundenţa elementelor poate fi o lege a locului: 

 

Condrat stă în picioare, propteşte vâsla de trunchiurile 
groase ale stejarilor şi împinge barca prin pădure. De 
coastele bărcii se lovesc bucăţi de gheaţă şi crengi rupte, 
amestecate cu plavie cu frunze vechi şi cu pene de cormorani 
şi de stârci. Furtuna târăşte apa în vârtejuri printre copaci şi 
hăţişuri. Apa nu e prea adâncă, dar pe sub scoarţa copacilor 
mai bătrâni a urcat până sus spre coroane – şi peste zgomotul 
furtunii şi al bucăţilor de gheaţă, izbite sec de stejari, se aude 
forfota apei de sub coaja trunchiurilor. Ierbile uscate, rămase 
de anul trecut, sunt dezvelite de sub apă la bătaia furtunii şi 
la trecerea bărcii. 

 

Diluviul este anunţat prin „semne”. Perspectiva istorică, 
identificabilă (al Doilea Război Mondial – „Rommel e încă în 
Africa”), se pierde în anistoric. Ca în povestirile sadoveniene, 
„semnele” anunţă schimbare, „alterarea” vremurilor: 

 

În iarna asta păsările polare n-au mai venit în Delta 
noastră, cum obişnuia să vină în vreme de pace să-şi petreacă 
vacanţa mare. Nu mai au pe unde zbura de la Pol până aici. 
Cerul e ocupat. Bătaia ghiulelelor e lungă. E aproape început 
de martie – şi ai să vezi, cocorii n-au să mai vină de la sud în 
primăvara asta. Peste Grecia şi Italia câte păsări au să poată 
trece? Rommel e încă în Africa. O să rămânem numai cu 
vrăbiile, iubitule. 

 

În structura nuvelei, firul epic e întretăiat de nuclee ale unor 
povestiri în povestire. Aşa este monologul preotului Ichim, 
rostit în transă, dintr-o irepresibilă nevoie a spovedaniei. 
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Ichim, un artist în felul său, e un ratat care suferă de izolare, 
neavând interlocutori la înălţimea aptitudinilor sale. Noaptea 
vorbeşte în somn, frumos, dar totul se pierde până a doua zi, 
când, în chip tragic, personajul, „furat” de vorbe de către 
soţie, încearcă să-şi recupereze ideile din relatările acesteia 
către vecini. Ichim e un exilat ale cărui aspiraţii au murit în 
aceste locuri „păcătoase”; nici măcar funcţia de „cronicar al 
vremurilor” n-o poate îndeplini din cauza bolii: „Dar scleroza 
m-a atins, voi nu vedeţi decât că mi-am pierdut piciorul, dar 
mi-a atins şi vinele de la mâini şi nu pot apuca nici măcar 
tocul să notez anul, ziua, luna, ora. M-au îmbolnăvit apele şi 
iernile voastre păcătoase, care l-au făcut să ţipe gros şi pe un 
poet al dragostelor delicate, cum a fost Ovidiu”. Comentatorii 
au observat că aici şi în general în nuvelele lui Bănulescu 
apar mereu „locţiitorii”. Deus trăieşte prin urmaşii săi, cu toţi 
incapabili de a-şi împlini misiunea. Ichim este unul dintre ei. 

Alt nucleu epic care întretaie „curgerea” povestirii, cu 
aceleaşi vădite intruziuni ale fantasticului, dar şi ale magi-
cului, se poate identifica în istorisirile Feniei despre avata-
rurile lui Andrei Mortu şi ale Vicăi, reproducându-se de fapt 
vorbele „cumnatului Vlase”. E aici un ecou al Cântecelor de 
câmpie (apărute într-un volum separat, integrate apoi în ediţia 
definitivă din 1979, alături de nuvele), un fel de „documente 
lirice” ale spiritualităţii personajelor din prozele aspre ale 
Iernii bărbaţilor (după cum mărturiseşte însuşi Ştefan Bănu-
lescu). Andrei Mortu, „hoţ de fete şi de mori”, cel care „a 
murit de patru ori” şi se iveşte a cincia oară (mit al 
reîncarnării) trece din cântecul folcloric în nuvelă. O fiinţă 
stranie este şi Vica, simbol al erosului, al feminităţii elemen-
tare, „şerpoaica”, „iepşotina” care suceşte capul bărbaţilor. 

În partea a doua a nuvelei ostilitatea naturii se dimi-
nuează pentru câteva clipe; vântul se linişteşte, fulgii nu mai 
cad, cerul se luminează. Acest moment de „respiro” pune 
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parcă mai mult în evidenţă „universul” devastat al satului din 
apropiere. În acest cadru al începuturilor, cuplul (bărbatul şi 
femeia) încearcă să-şi îngroape copilul într-un ţinut în care, 
acoperit de apele potopului, pământul piere şi se retrage de 
pretutindeni. Nici măcar pentru o groapă nu mai există 
pământ. Pe duna de nisip, ultima rămăşiţă din ceea ce a fost 
cândva uscatul, Condrat începe a urca cu greutate, asemenea 
unui Isus suind Golgota. Vrăjmăşia mediului reîncepe; 
crivăţul se porneşte din nou, vuietul apei creşte tot mai mult. 
În această demenţă a elementelor Vica îşi ţipă şi îşi plânge 
singurătatea, cu accente de puternic dramatism. „Semnele”  
apocalipsei sunt clamate de femeie: „Au trecut ieri lupii 
înotând prin apă. Am văzut raţele pitice de iarnă spărgându-şi 
ouăle cu ciocul şi fugind. Au să se repeadă turmele de 
mistreţi să caute hrană şi ascunziş. Că vine zăporul, ştiu că 
vine, or să rupă sloiurile de pe Dunăre”. Stârniţi şi întărâtaţi 
de ape, mistreţii devin primejdia potenţială care se va adăuga 
celorlalte. În faţa neantului care se precipită, Vica mărtu-
riseşte că tot ce se spune despre ea nu sunt decât pure 
invenţii ale lui Vlase. Toate sunt „în cântece”, iar în faţa 
urgiei nu rămâne decât „adevărul gol-goluţ, fără cântec”.  

Prin ruperea zăporului, anunţat de strigătul şi agitaţia 
Vicăi, povestirea atinge punctul culminant. Scena e de un 
dens dramatism şi se impune prin intensitatea mişcării; 
disperarea, groaza, soluţiile salvatoare, nedumeririle, toate se 
învălmăşesc. Prin contrast, autorul surprinde impasibilitatea 
lui Condrat, care, sisific, sapă în continuare în speranţa că 
groapa va căpăta totuşi o dimensiune şi o formă. Tabloul 
sugerează imaginea biblică a apocalipsei. 

Finalul acestei nuvele „a bărbaţilor”, socotit de unii 
critici neconcludent, aduce, prin contrapondere, un element 
de surpriză raportat la tensiunea momentelor premergătoare. 
Condrat, care s-a luptat din răsputeri să înfăptuiască datina, 
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aparent doborât de iraţionalitatea elementelor dezlănţuite, se 
luminează la faţă şi începe să râdă. Mistreţii, văzuţi mai 
înainte ca o primejdie care pândeşte din umbră, fac ghiduşii 
prin apă, conduşi de Vasile. Hohotul de râs al bărbaţilor poate 
fi interpretat ca semnul unei reintrări în matcă. Prin el se 
sparge o vrajă rea. O lumină ciudată, nenumită, învăluie 
sfârşitul nuvelei. Grupul, iluminat, priveşte năvala jucăuşă a 
mistreţilor. Tenebrele sunt sfâşiate. Mistreţii  nu „au fost” blânzi, 
ci „au devenit” blânzi.  

Naraţiunea din Mistreţii erau blânzi e condusă de Ştefan 
Bănulescu printr-o tehnică sobră, bine cumpănită. Nuvela are o 
desfăşurare cinematografică, implicând inserţia flash-back-ului, şi 
este bazată pe arta sugestiei, cu deschideri multiple spre mit, 
parabolă, folcloric şi imaginar. 

 



 

 93

 
Revanşa memorialisticii 

 
 

Cunoscute relativ puţin înainte 
de 1989, scrierile lui Radu Petrescu, 
Ion D. Sârbu şi Nicolae Steinhardt au 
fost o revelaţie în anii imediat urmă-
tori prăbuşirii regimului comunist. 
Recenta antologie a lui Ion Mano-
lescu1 dedicată celor trei scriitori care 
au avut atât de suferit în timpul 
dictaturii este deschisă cu o prefaţă 
unde se explică  noţiunea „literatură 
de frontieră” şi se stabilesc astfel 
câteva repere. În timp ce abordarea 
tradiţională a literaturii e grupată pe 

genuri – epic, liric, dramatic –, exigenţele ultimului timp duc 
spre o altă clasificare, pornind de la gradul de „funcţio-
nalitate” sau „literaturitate” al textelor. Zona incertă dintre 
„literatura de ficţiune” (poezia, proza scurtă, romanul) şi 
„literatura de întrebuinţare” (reclama, sloganul publicitar sau 
de propagandă) ar constitui „literatura de frontieră” (jurnalul, 
memoriile, scrisorile literare). 

Operând cu o distincţie pe care o făcea cândva Silvian 
Iosifescu, în literatura de frontieră s-ar identifica două mari 
straturi: „literatura mărturisirilor” (memorii, amintiri, cores-
pondenţă, jurnal intim, confesiuni) şi „literatura de călătorie” 
(jurnal de bord, însemnări de călătorie), Ion Manolescu 
apreciază, pe bună dreptate, că, în definitiv, nu de puţine ori 
clasificările se dovedesc inoperante. Cu rădăcini în literatura 
                                                 
1 Literatura memorialistică. Radu Petrescu, Ion D. Sârbu, N. 
Steinhardt, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 203. 

Nicolae SteinhardtNicolae Steinhardt
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română veche (vezi cronicarii), memoriile şi jurnalul – specii 
privilegiate ale literaturii de frontieră – s-au dezvoltat spec-
taculos în secolul al XIX-lea (Grigore Alexandrescu, Alecu 
Russo, Dimitrie Ralet, Ion Ghica ş.a.) şi, mai ales, în secolul 
al XX-lea (Mircea Eliade, Lucian Blaga, E. Lovinescu, N. 
Iorga ş.a.). Manifestată normal până la jumătatea secolului al 
XX-lea, literatura de frontieră va suferi după 1948 cenzura 
ideologicului şi a politicului, când jurnalul şi memoriile lasă 
loc reportajului, dar şi acesta falsificat. În condiţiile sociale 
ştiute, printr-o mişcare interesantă, jurnalul se literaturizează  
şi este asimilat de roman (cazul lui Radu Petrescu, dar şi al 
prozatorilor generaţiei ’80). După 1989, literatura de frontieră 
cunoaşte o spectaculoasă resurecţie, prin volume semnate 
de Alexandru Paleologu, Mircea Zaciu, Paul Goma, N. 
Steinhardt (la care am adăuga neapărat extraordinara, prin 
natura dezvăluirilor, Închisoarea noastră cea de toate zilele 
de Ion Ioanid ori Jurnalul unul cobai de Miron Radu 
Paraschivescu). 

Prefaţa volumului este urmată de un dosar teoretic 
privind „frontierele literaturii de frontieră”, cu spicuiri din 
dicţionare, după care antologatorul îi prezintă, distinct, pe cei 
trei scriitori şi inserează o serie de texte, continuată de un 
dosar critic.  

Radu Petrescu (1927-1982) este comentat în contextul 
şcolii de la Târgovişte – un grup literar (Costache Olăreanu, 
Mircea Horia Simionescu, dar şi, prin extensie, Tudor Ţopa, 
Petru Creţia şi Alexandru George) – care, într-un sistem 
restrictiv, şi-a creat propriul mod de evaluare, prin sfidarea 
normelor impuse de ideologia comunistă. Textele grupului se 
află la graniţa dintre biografic şi ficţional. Fragmentele 
reţinute de singulara carte Ocheanul întors de Radu Petrescu 
(cu raportare la perioada 1951-1954) vor să demonstreze că 
acesta e un jurnal „conceput programatic ca o scriere de 
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sertar şi o replică estetizantă, superioară, la primitivismul 
unei epoci dictatoriale”.  

În ceea ce îl priveşte pe scriitorul Ion D. Sârbu       
(1919-1989), acesta urmează destinul tipic (pentru secolul al 
XX-lea) al intelectualului român integru aflat sub vremi. 
Afirmat în anii războiului prin Cercul literar de la Sibiu, va fi 
îndepărtat de la Universitatea din Cluj (fără altă vină decât 
aceea de a gândi), va fi hăituit, arestat, iar după detenţie 
marginalizat şi ţinut sub supraveghere. Deşi a publicat câteva 
cărţi până la căderea comunismului, Ion D. Sârbu a intrat 
brusc în atenţia comentatorilor literari şi a iubitorilor de 
literatură prin operele postume: romanele Adio, Europa!,  
Lupul şi catedrala, corespondenţa cu prietenii apropiaţi 
(Traversarea cortinei) şi capodopera Jurnalul unui jurnalist 
fără jurnal, expresie a mecanismului represiv care îl trauma-
tizează pe individ într-un regim totalitar. Fragmentele, 
reţinute în antologie, din acest din urmă volum ne arată un 
scriitor care lasă „un jurnal al ratării impuse şi, în cele din 
urmă, asumate”. 

Existenţa lui Nicolae Steinhardt (1912-1989) exprimă şi 
ea avatarurile scriitorului care are coloană vertebrală: se 
afirmă în perioada interbelică, îşi trece doctoratul la 
Bucureşti, face studii literare şi juridice la Paris. Cu dreptul 
de semnătură ridicat în 1947, trăind din slujbe mărunte şi 
nedemne pentru amplitudinea spiritului său, Nicolae Steinhardt 
va cunoaşte experienţa recluziunii la sfârşitul anilor ’50. 
După eliberarea din 1964, reîntors cu greu în circuitul vieţii 
culturale, se călugăreşte şi va duce o viaţă retrasă, la 
mănăstirea Rohia din Maramureş. 

Numele scriitorului-călugăr Nicolae Steinhardt era cu-
noscut înainte de 1989 doar iniţiaţilor. Redescoperirea lui e 
legată de publicarea, postumă, a Jurnalului fericirii care, prin 
titlu, poate deruta: este un jurnal al anilor de temniţă, 
interferat cu amintiri dintr-o epocă anterioară, dar şi cu 
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secvenţe posterioare experienţei carcerale. Explicaţia con-
trariantului titlu este oferită de autorul însuşi: „Am intrat în 
închisoare orb […] şi ies cu ochii deschişi; am intrat răsfăţat, 
răzgâiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose; am intrat 
nemulţumit, ies cunoscând fericirea…” 

Cu ochii credinţei, Nicolae Steinhardt – evreul botezat în 
celula închisorii – a văzut lumina. Ca şi Petre Ţuţea, într-un loc 
unde numai de libertate nu poţi vorbi, el s-a simţit liber prin 
soluţia (mistică) a credinţei. 
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Mărturisirile lui Petru Dumitriu 

 
 

După trei decenii de tăcere 
impusă, scriitorul Petru Dumi-
triu a reapărut în prim-planul 
actualităţii noastre literare. Retipă-
rirea Cronicii de familie, tradu-
cerea în româneşte a romanelor 
Incognito şi Întâlnire la jude-
cata de apoi, prezenţa în emi-
siunile culturale ale televiziunii 
şi radioului, atenţia acordată de 
cronicarii literari l-au scos brusc 
din condiţia ingrată a unui autor 
în clandestinitate. 

Cartea lui Eugen Simion 
Convorbiri cu Petru Dumitriu1, 
rezultat al unui dialog de trei 

zile purtat la sfârşitul lui martie 1993 în locuinţa din Metz 
(nordul Franţei) a expatriatului, are menirea de a-l apropia 
şi mai mult pe creator, prin destăinuire, de cititorii săi. 
Impresia pregnantă, ce se impune din capul locului, este 
absoluta sinceritate a confesiunilor unui scriitor care – împins 
de anumite motive – a făcut „pactul cu diavolul” în perioada 
tulbure şi opresivă a anilor ’50, când nu era loc pentru opţiuni 
intermediare. Dacă informaţiile introductive legate de spiţă şi 
anii studiilor pot interesa în mod strict biografic, partea prin 
care Convorbirile… devin realmente interesante este cea 

                                                 
1 Eugen Simion, Convorbiri cu Petru Dumitriu, Editura Moldova, Iaşi, 
1994, p. 246. 

Petru Dumitriu 
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despre „anii de ucenicie” ai romancierului, „personajele” 
literaturii române din perioada postbelică şi, mai ales, 
climatul epocii. Îmbinând amănuntul biografic cu privirea 
critică asupra propriei creaţii, animat în permanenţă de o 
rarisimă francheţe, Petru Dumitriu are puterea – unică, am 
spune, în literatura noastră actuală – de a-şi nega fără cruţare 
acea parte a operei impregnată de utopiile groteşti ale realis-
mului socialist. Din „sănătoasele” nuvele ale începuturilor   
– crede astăzi autorul – nu pot rămâne decât cel mult 
câteva pagini de descriere.  

Găsim în Convorbiri, printre alte dezvăluiri făcute 
pentru prima oară pentru cititorul din România, geneza 
Cronicii de familie, născută dintr-un nucleu – Bijuterii de 
familie – publicat separat la sfârşitul anilor ’40, prin a cărui 
dezvoltare s-a ajuns apoi la romanul-frescă de aproape 2000 
de pagini. Petru Dumitriu recunoaşte că numeroasele 
episoade (excelente de altfel ca epică) despre viaţa 
aristocraţiei româneşti din secolul al XIX-lea şi primele 
decenii ale veacului al XX-lea sunt scrise cu răutate, o răutate 
impusă de conjunctură. Astfel, Cronica de familie, ascultând 
de „comandamente”, devine un roman sumbru, „vopsit în 
negru” – cum spune autorul. Printre altele, e de remarcat 
mărturisirea cu privire la capitolul Salata (ecranizat recent de 
Lucian Pintilie cu titlul O vară de neuitat), inspirat din 
povestirile tatălui său, prin 1925 ofiţer de grăniceri în 
Cadrilater, obligat să împuşte nişte bulgari nevinovaţi, luaţi 
de autorităţi drept comitagii (iredentişti). Ofiţerul refuză 
ordinul, care e numai verbal, căci nimeni nu-şi asumă 
răspunderea pentru unul scris, este mutat disciplinar, iar, în 
locul său, un altul îl execută. Fără să se precizeze şi alte 
echivalenţe pentru ca să putem stabili mai precis raportul 
ficţiune-realitate în noianul de personaje ale romanului (nu 
666, cum surprinzător se afirmă, ci… 333, potrivit inven-
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tarului întocmit de Geo Şerban la sfârşitul volumului III), ca 
un detaliu reţinem faptul că printre personajele care au trecut 
din viaţă în operă se numără scriitorul însuşi – sculptorul Pius 
Dabija în roman. 

De interes pentru cel care nu a trăit epoca sunt des-
tăinuirile cu privire la „figurile” literare de tristă amintire ale 
perioadei de stalinism a literaturii române, ca şi rememorările 
despre atmosfera irespirabilă a deceniului ’50 –’60. De altfel, 
această senzaţie de sufocare l-a făcut pe romancier să înţe-
leagă că, de vreme ce toate drumurile către arta adevărată îi 
erau blocate, nu-i mai rămânea decât o singură ieşire – exilul. 
În 1960, un autor „sigur” pentru regim ca Petru Dumitriu, 
bucurându-se de audienţă şi preţuire, având glorie şi 
popularitate, beneficiind de o situaţie materială care nu era la 
îndemâna oricui, pleacă în Occident fără a se mai întoarce. 
Paginile în care se vorbeşte despre experienţa unui scriitor 
român trecut dincolo ca „să se spele” constituie o mărturie 
îndurerată. Scriitorul care a fugit din „socialismul tătăresc” 
descoperă „frigul occidental”. 

Dincolo de observaţiile autobiografice, dincolo de pri-
virea foarte atentă şi critică asupra obsedantei epoci totalitare, 
dincolo de tot ceea ce oferă despre intimul laborator al operei 
sale, în aceste „convorbiri” Petru Dumitriu face loc, pe spaţii 
întinse, unor pertinente consideraţii de natură morală, filo-
zofică, istorică, psihologică. Aici descoperim un om informat, 
cu o deosebită pătrundere a vieţii, privind olimpian lumea de 
la înălţimea a şapte decenii de existenţă, muşcat însă în 
permanenţă de compromisul tinereţii („păcatul vieţii mele e 
colaborarea cu nefericiţii ăia de comunişti”), dar mântuit, 
credem, prin asumarea rătăcirii. Din păcate, nu întotdeauna 
Eugen Simion se ridică la nivelul partenerului de dialog. 
Criticul încearcă uneori să smulgă opţiuni care i-ar alimenta 
obsesiile post-decembriste ce l-au despărţit de mulţi prieteni. 
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Romancierul nu se lasă însă purtat de aceste ape înşelătoare 
şi, neoferindu-i satisfacţie, vorbeşte onest despre lucruri 
etern-umane. 

La sfârşitul lecturii se degajă o impresie: Petru Dumitriu 
e un om singur. Denunţat ca trădător de cei cărora nu le-a mai 
făcut jocul şi, ca urmare, eliminat din literatura noastră, privit 
cu neîncredere de intelectualii români din diasporă ca unul ce 
fusese un colaboraţionist, acceptat cu reţinere de occidentali, 
desţăratului i-a mai rămas astăzi o satisfacţie: a spune 
adevărul şi numai adevărul. Prin mărturisirea lui onestă, Petru 
Dumitriu este un scriitor care se salvează. 
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Emil Cioran, „persona non grata” 

 
 

Cărţile lui Emil Cioran au pro-
vocat în România două unde de şoc, la 
mare distanţă una de cealaltă. Cea 
dintâi s-a produs la jumătatea anilor 
’30, când, alături de incendiarele 
articole din revista Vremea, primele 
volume ale eseistului au iscat vii 
comentarii, polemici, discuţii aprinse 
şi luări de poziţie dintre cele mai 
diverse. După cel de-al Doilea Război 
Mondial, când bezna s-a aşezat vreme 
de două decenii peste marile valori ale 
culturii române, numele lui Cioran nu 
s-a mai putut pronunţa. N-a fost un 

scriitor „recuperat” nici după relativul „dezgheţ” de la 
jumătatea anilor ’60, iar din opera lui scrisă în limba franceză 
nu s-a tipărit nimic în perioada comunistă, cu o singură 
notabilă excepţie: antologia din 1988 intitulată Eseuri, cu o 
traducere şi un cuvânt înainte de Modest Morariu. 

Primii ani ai deceniului nouă au înregistrat cea de-a doua 
undă de şoc: cărţile de început ale lui Emil Cioran au fost 
retipărite, iar cele în limba franceză au fost traduse integral în 
româneşte. Erau anii în care numele lui Emil Cioran, Mircea 
Eliade, Constantin Noica, Eugen Ionescu se aflau pe buzele 
tuturor. După ce „furia” redescoperirii a trecut şi patimile 
lecturii s-au mai domolit, a venit vremea ca Emil Cioran să 
fie aşezat acolo unde îi este locul. Până la apariţia în limba 
română a unei monografii exhaustive (greu de scris, dacă se 
are în vedere complexitatea, dar şi notorietatea celui vizat), 

Emil Cioran 
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Viaţa şi opera lui Emil Cioran a lui Florin Ioniţă11se con-
stituie pentru oricine vrea să se apropie de personalitatea 
contrariantă, ca şi de opera eseistului, drept un ghid de 
maximă utilitate.  

După cum mărturiseşte însuşi autorul într-un Cuvânt 
înainte, volumul, bazat pe ideea colecţiei, cuprinde texte 
reprezentative (scrise în română şi franceză), care între Pe 
culmile disperării (1934) şi Exerciţii de admiraţie (1985) 
includ o jumătate de secol de gândire cioraniană. Cartea îţi 
apare încă de la început, graţie modului de alcătuire şi 
fragmentelor selectate, ca o invitaţie la lectură. Dacă o 
parcurgi, fără a-l cunoaşte pe Emil Cioran sau chiar ştiindu-l, 
vrei să afli mai mult despre el. Vrei să ştii pentru că tot ce e 
extras din opera sa intrigă. Un cititor plictisit de veşnice idei 
„cuminţi”, de prudente demonstraţii bine argumentate, dar 
având întotdeauna grijă să se desfăşoare în limitele „bunului 
simţ”, de exaltare perpetuă, cu orice prilej, a calităţilor 
poporului român, de ospitalitatea noastră proverbială şi câte 
altele, va găsi în rândurile exilatului de la Paris o alinare, căci 
va constata, în sfârşit, că se poate scrie încântător şi fiind 
„rău”.  

Emil Cioran a fost – cine o mai contestă? – genial şi 
precoce. Cartea lui de debut, cu un titlu care îl exprimă în 
întregime, Pe culmile disperării, publicată la doar la 23 de 
ani, fusese scrisă cu trei ani înainte. Marile teme ale creaţiei 
sale – disperarea, plictiseala, moartea – sunt de pe acum 
cristalizate. La 20 de ani, depresiv şi insomniac, Cioran scria 
ca să se elibereze: „Tot ce am scris, am scris în momentele 
mele depresive. Scriu ca să mă pot elibera de mine, de 
obsesii. Scrisul este eliberare”. 

                                                 
11 Florin Ioniţă, Viaţa şi opera lui Emil Cioran,  Editura R.A.I. – 
Imprimeria Coresi, Bucureşti [1998], p. 192. 
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Un volum de-a dreptul bulversant este Schimbarea la 
faţă a României (1936), care a suscitat numeroase comentarii 
aprinse atât în epocă, dar şi după aceea. Să fim bine înţeleşi: 
nu tot ce a publicat Cioran e de urmat, dar în „nebunia” 
scrisului său este poate cel dintâi român care a avut puterea să 
ne zguduie din clişeele călduţe în care ne complăceam şi, vai, 
în mare măsură o mai facem şi astăzi, chiar cu frenezie în 
unele cazuri. Această operă a unui tânăr de 24 de ani, cu toate 
excesele ei (care sunt şi ale vârstei), poate da şi în clipa de 
faţă mult de gândit. Din dragoste pentru România, plin de 
fior, Cioran scrie, de la un capăt la altul, o carte eminamente 
„negativă” despre ţara şi poporul său: toate neîmplinirile 
noastre le punem pe seama împrejurărilor vitrege ale vremu-
rilor (năvălirea barbarilor, ocupaţia turcească, maghiară, 
dominaţia fanariotă); noi, românii, n-am făcut niciodată 
istorie, ci am aşteptat „să ne facă istoria”; România e o ţară 
fără profeţi, trăind sub semnul Mioriţei, „acest blestem poetic 
şi naţional”, care sugerează neputinţa în faţa destinului şi a 
morţii; în context european, reprezentăm o cultură mică, iar 
România e geografie, nu istorie; suntem un neam care n-are o 
misiune: „Un neam care n-are o misiune nu numai că nu 
merită să trăiască, dar n-are absolut niciun sens”; suntem o 
ţară împânzită de sate, un popor agrar şi „entuziasmul pentru 
sat este nota comună a intelectualilor noştri de totdeauna, este 
nota lor proastă”; suntem un popor fără valenţe mesianice; 
modul existenţei româneşti este minorul etc. Ce avem de 
făcut? Să ne ridicăm în faţa lumii „pentru a se şti că nu numai 
România este în lume, ci şi lumea în România”. Ce-şi doreşte 
autorul? „O Românie cu populaţia Chinei şi destinul Franţei”. 

Toate aceste şocante consideraţii, doar la prima vedere, 
îl vor zgudui fără doar şi poate pe „bunul român”, pe 
„patriot”, care va vedea în ele nimic altceva decât nişte 
blasfemii la adresa neamului şi a ţării sale. Cine are exerciţiul 
detaşării, cine se poate depărta suficient de mult de România 
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ca s-o privească de la necesara distanţă în concertul valorilor 
europene şi mondiale, va constata că „ereticul” Cioran nu 
este deloc departe de adevăr. Ba dimpotrivă, anii care au 
trecut după al Doilea Război Mondial, în special străbaterea 
deşertului comunist, au accentuat multe dintre aceste surse  
de amărăciune ale „rebelului” de odinioară, uşor „cuminţit” la 
anii senectuţii. Sursele de amărăciune ale „rebelului” Cioran 
pot deveni extrem de uşor surse de indignare nu doar pentru 
„patriotul” curent, dar şi pentru „patriotul” profesor de limba 
şi literatura română ori de istorie, care ştie foarte precis, încă 
de la dascălii lui din şcoală, că însuşi părintele istoriei, 
Herodot, ne învaţă că geţii sunt „cei mai bărbaţi şi cei mai 
drepţi dintre traci”, dar uită că acelaşi Herodot ne mai spune 
– şi de aceea nu mai vrea aproape nimeni să ştie – că tracii 
„s-au predat în faţa lui Darius fără nicio luptă”. 

Disperarea că destinul i-a hărăzit ca loc de naştere Estul 
Europei, că stă sub semnul „nenorocului valah”, vor fi teme 
ce se vor prelungi şi în cărţile următoare, mai cu seamă în 
Îndreptar pătimaş (scris în 1940, dar apărut în 1991), volum 
prin care opera în limba română a lui Emil Cioran ia sfârşit. 
Scrierile următoare, toate în franceză (dintre care Florin 
Ioniţă se opreşte la Tratatul de descompunere şi Exerciţii de 
admiraţie) îi vor aduce din partea criticii pariziene (foarte 
rezervată cu certificatele de calitate când e vorba de cineva 
venit „din afară”) aprecierea ajunsă celebră: „cel mai mare 
stilist francez e un român – Emil Cioran”. 

Excelentele comentarii şi, mai ales, inspiratele selecţii de 
texte din volumele menţionate, sunt urmate de un interesant 
„dosar critic”. Aici cititorul îşi poate face o imagine exactă a 
modului cum opera lui Cioran a fost receptată în intervalul 
dintre cele două Războaie Mondiale, în perioada prolet-
cultistă (se poate constata felul ciudat în care judecă o 
minte îmbolnăvită de ideologie, dar – surpriză! – şi mari 
nume ale criticii noastre interbelice – G. Călinescu şi 
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Şerban Cioculescu) şi după 1990, când Cioran a încetat a mai 
fi „persona non grata”. 

O bibliografie critică, adnotată unde s-a simţit nevoia, cu 
multiple şi complete trimiteri la articolele destul de nume-
roase din presa ultimilor ani, dă cititorului uşurinţa de a se 
mişca în voie într-un labirint al operei din care nu se va putea 
ieşi decât în prezenţa unei monografii fundamentale. Încă nu 
se ştie cine îşi va asuma truda, răspunderea şi chiar riscul de a o 
scrie.  

Judicioasă şi echilibrată, lăsându-te să alegi şi neimpu-
nându-ţi nimic, contrariindu-te şi incitându-te totodată prin 
extrasele din text, cartea lui Florin Ioniţă este un punct de 
plecare pentru cel ce vrea să stea în preajma unuia dintre 
puţinii români despre care s-a auzit în întreaga lume – Emil 
Cioran. 
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