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ALMANAHUL GRAFICEI ROMÂNE, PRIMUL ALMANAH GRAFIC INTERBELIC
Revista presei culturale interbelice: medalioane bibliografice (II)

TINA PETROIU
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
tina_vs_u@yahoo.co.uk

Continuăm traseul virtual prin istoria presei culturale interbelice din România deschis, în
primul număr al revistei Hiperboreea, cu Artă şi tehnică grafică : buletinul Imprimeriilor
Statului.
Almanahul Graficei Române, aparţinând fără îndoială categoriei presei culturale, precum
şi „sora” sa revista Grafica Română – pe care o vom prezenta într-un număr viitor – au militat
pentru dezvoltarea culturii române şi pregătirea tipografilor. Ca şi revista prezentată în numărul
anterior, Almanahul Graficei Române şi-a propus, încă de la început, să promoveze cartea
ilustrată românească, pornind de la necesitatea îmbunătăţirii aspectului grafic şi artistic al
acesteia pentru a transmite cât mai fidel mesajul textului scris.
„Comitetul de direcţiune al Revistei Grafica Română, consequent programului său de a
contribui prin toate mijloacele la desvoltarea artelor grafice române, iar pe de altă parte pentru
a pune la îndemâna tutulor colegilor profesionali o carte în care să se oglindească o parte din
concepţia, din tendinţele şi din viaţa noastră tipografică, a alcătuit primul almanah grafic după
război. Fără pretenţiunea de a fi dat la iveală toate elementele şi toată dezvoltarea pe care o
comportă o asemenea lucrare, comitetul nu are decât o singură dorinţă, ca ea să aibă în
rândurile patronilor şi lucrătorilor tipografi, ecoul pe care l-a dorit”1.
Este mesajul transmis, la început de drum, de către colectivul de redacţie al revistei şi,
respectiv, al almanahului, prin intermediul lui Em. Tătărescu, directorul Societăţii Scrisul
Românesc, o tipografie olteană. Au reuşit să realizeze aceste doleanţe, într-o măsură mai mare
sau mai mică, numai „prin solidaritate şi prin muncă”2.
De-a lungul scurtei sale apariţii – apariţie întreruptă, ca şi în alte cazuri, de condiţiile
precare social-istorice anunţate de depărtarea unui prim razboi mondial şi apropierea altuia –
almanahul a făcut apel la talentul şi sârguinţa unor oameni de cultură şi ştiinţă, pentru implicarea
acestora, cu mijloace materiale şi intelectuale, la progresul tiparului românesc, în vremurile
acelea atât de sărace în publicaţii interesante din punct de vedere artistic şi grafic.
„Este prima dată în ţara noastră, când străluciţi reprezentanţi ai culturei, ai artei şi ai
criticei româneşti, înţelegând inevitabila înrudire ce există în gândirea umană şi mecanica
propriilor ei producţiuni, se avântă în domeniul foarte puţin cercetat al artelor grafice, căutând
1
2

Tătărescu, Em. Prefaţă. În: „Almanahul Graficei Române”, 1924, p. 3.
Ibidem, p. 3.
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noi orientări şi sporindu-le într’o largă măsură, importanţa şi prestigiul lor”, scria Em.
Tătărescu în Prefaţa volumului din anul 19263. O artă grafică românească tânără, stimulată de
condiţiile perioadei interbelice, considerată cea mai prosperă, din punct de vedere economic,
social, politic şi cultural, din istoria modernă a României.
Almanahul Graficei Române, apărut între 1924-1931, publicat de editura „Scrisul
Românesc” din Craiova, este cel mai reprezentativ gen de almanah modern, apreciat şi de Sextil
Puşcariu, în articolul său, Calendare şi almanahuri, publicat în numărul din anul 19314,
constituind o sinteză de ştiinţă grafică şi oferind o concepţie modernă despre trecutul şi viitorul
editurii şi industriei tipografice româneşti. Prezentarea sa exterioară este remarcabilă, nu trec
neboservate copertele cu o legătură deosebită, din carton colorat, îmbogăţit uneori cu vignete, în
care sunt înscrise titlul şi anul apariţiei. Răsfoind paginile, se observă o structură logică: prefaţă,
partea calendaristică, ce cuprinde: Cronologia anului în curs, Sărbători legale, zile când nu se
judecă, Lunile anului cu sărbătorile bisericeşti, Noile taxe poştale, Sistemul punctelor
tipografice, Formatele de hârtie, Legea exemplarelor obligatorii (azi – depozitul legal), urmată
de partea literară, cu articole de specialitate.
În această ultimă parte se întâlnesc dese reproduceri ale paginilor de titlu, aparţinînd unor
lucrări nou apărute sau imaginea unor noi maşini pentru industria tipografică.
La sfârşitul fiecărui volum apare cuprinsul şi o serie de reclame, din ţară şi străinătate, cu
titulatura lor, partea cu reclame (în numărul din 1924, această parte este denumită inserţii şi
reclame).
Această prezentare admirabilă se datorează comitetului de conducere, atât al Almanahului
Graficei Române, cât şi al revistei Grafica Română, printre cei care s-au remarcându-se
tipograful, ziaristul şi redactorul Virgil Molin, căruia îi revine meritul de a duce la îndeplinire
sarcina grea, dar frumoasă, pe care şi-a asumat-o. Nu trebuie uitaţi fondatorii Constantin Lecca şi
Iosif Samitca, dar şi colaboratorii: Nicolae Iorga, Emanoil Bucuţa, Ion Agârbiceanu, Ion Bianu,
Simion Mehedinţi, Eugen Lovinescu, Constantin Mille, Sextil Puşcariu, P.P. Panatescu şi altii.
Almanahul cuprinde, de regulă, articole de specialitate din arta tipografică, documente
referitoare la primele tipografii din ţara noastră, momente din istoria tiparului şi a cărţii în ţările
româneşti, figuri de tipografi, aspecte ale evoluţiei tiparului în alte ţări.
Ca articol de specialitate, după părerea noastră, merită exemplificat Turnătoria de litere –
în care se propune cea mai bună reţetă folosită, în acel timp, în tipografia germană, şi anume:
70% plumb, 35% antimoniu, 5% cositor şi 2% aramă (la comenzi mari) 5.
Din istoria tiparului românesc amintim articolele: Tipărituri muntene slavone şi
româneşti şi Ilustraţia cărţilor româneşti de Nicolae Iorga, Cartea veche românească de Ioan
Bianu, Petru Movilă, ctitor al tipografiilor române din veacul al XII-lea de P.P. Panaitescu…Şi

3

Tătărescu, Em. Prefaţă. În: „Almanahul Graficei Române”, 1926, p. 3.
Puşcariu, Sextil. Calendare şi almanahuri. În: „Almanahul Graficei Române”, 1931, p. 95-108.
5
L.L. Turnătoria de litere. În: „Almanahul Graficei Române”, 1924, p. 51-67.
4
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multe, multe alte articole, toate având la bază o aprofundată cercetare şi o memorie documentată
a istoriei editurii româneşti.
Principala preocupare a conducerii revistei Grafica Română şi Almanahului Graficei
Române a fost să observe dotările tehnice ale tipografiilor româneşti interbelice, precum şi modul
în care erau reprezentate artele grafice în tipăriturile vremii. Atenţia lor a fost îndreptată spre
turnătoria de litere, constatând că în ţară nu existau astfel de turnătorii, iar cele din Bucureşti erau
aduse din străinătate (existând mai multe tipuri de maşini în domeniu). Maşinile performante,
matriţele şi personalul tehnic specializat în străinătate erau în număr foarte mic (turnătoria
Bugra)6.
În fiecare număr al almanahului sunt prezentate maşini de tipărit de ultimă generaţie ca :
offset, rotativa în miniatură, linotipia, perforator rotativ, aparatură pentru legatul colilor, maşini
pentru culesul literelor, maşina de turnat rânduri, monotyp-ul. Pe lângă această prezentare sunt
expuse şi metodele de lucru şi dimensiunile literelor ce urmează a fi folosite. În Almanahul
Graficei Române au apărut multe articole ce-şi pun întrebarea „care este tipul de literă cel mai
potrivit, pentru o tipărire benefică cititorului”7. S-a căzut de acord că modelul antiqua este cel
mai potrivit.
Multe şi diversificate au fost problemele discutate între copertele almanahului, ne-am
aplecat asupra acelor subiecte sensibile pentru arta şi grafica românească, încă novice. Spaţiul
este limitat pentru a ne apleca echilateral asupra tuturor, permiţându-ne doar enumerarea altora:
cartea, definită ca o „minune”, grafica, „artă seducătoare”, scrisul, „imaginea gândului”,
tipograful, „un scriitor aţipit”8, afişul artistic, „o tipăritură pentru trecătorul din depărtare ce
trebuie impresionat, oprit în loc, fără a-l reţine prea multă vreme”9, reclama imprimată sau
inserţia, calendarele şi almanahurile, pe care Sextil Puşcariu le-a cercetat la Academia Română,
sfătuind în articolul său „pe cercetătorii mai tineri să urmărească importantul rol cultural pe
care l-au avut aceste publicaţii, şi să dezgroape din volumele uitate multe pagini de literatură
care ar merita reînviate”10.Tipograful şi cărturarul, au fost întotdeauna cei doi factori ai
aceluiaşi ideal, iar din alt punct de vedere, cele două necunoscute ale aceleiaş probleme; nu se
poate rezolva una fără alta, iar un ideal de cultură nu poate fi atins de cât cu concursul eficace
şi nedespărţit al amândurora”11.
După cum am mai arătat, aceste idealuri au fost reluate, în 1937, de către revista Artă şi
tehnică grafică: buletinul Imprimeriilor Statului anunţând astfel, cu regret, încetarea din viaţă a
predecesoarelor sale, revista Grafica română şi Almanahul Graficei Române.

6

L.L. op.cit., 51-67.
Baraş, D. Tiparul în România după Război. În: „Almanahul Graficei Române”, 1926. p. 139-197.
8
Lovinescu, E. Sufletul tipografic. In: „Almanahul Graficei Române”, 1926, p. 45.
9
Molin, V. Afişul artistic. În: „Almanahul Graficei Române”, 1928, 145.
10
Puşcariu, Sextil. Calendare şi almanahuri. În: „Almanahul Graficei Române”, 1931, p. 95-108.
11
Tătărescu, Em. Prefaţă. În: „Almanahul Graficei Române”, 1927, p. 4.
7

7

Almanahul Graficei Române, 1926: coperta 1

8

Demoniaca: afiş. Litografie în 2 culori. Format original 40x58 cm. Desen de MAUR, Bucureşti.
Din atelierele EMINESCU S.A., Bucureşti. Sursa: Almanahul Graficei Române, 1928

9

Reclamă. Sursa: Almanahul Graficei Române, 1927

10

Grozăviile bolşevismului: afiş. Litografie în 2 culori. Format original 32X48 cm. Imprimată la
„Scrisul Românesc”, Craiova. Desen de Anghel Chiciu, Craiova. Sursa: Almanahul Graficei
Române, 1928

Bibliografie
Almanahul Graficei române. Craiova: Tipografia Scrisul românesc, 1924-1931.
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POVESTIRI SLAVE DESPRE VLAD ȚEPEȘ

MIHAI DRAGNEA
Universitatea din București
Facultatea de Istorie
Masterand Studii Medievale
terra_mater_2007@yahoo.com

Legendele slave despre domnitorul Țării Românești Vlad Țepeș provin din arealul
balcanic (slavii sudici) și au fost scrise de către un martor al evenimentelor petrecute în jurul
personajului Draculea. Aceste povești (19 la număr) au fost transpuse în limba rusă de către
călugărul Eufrosin în 1490 și fac parte din cicluc slav al narațiunilor despre domnitorul roman,
purtând numele Povestire despre Draculea voievod. La origine, poveștile au un nucleu de esență
romano-maghiară. Viziunea lor este una total diferită de a celor din folclorul românesc, unde
imaginea voievodului roman este una pozitivă. În ochii celor ce au redactat evenimentele
întâmplate, Vlad Țepeș apare ca un personaj dornic de a instaura dreptatea absolută prin
pedepsele capital, în special trasul în țeapă. Acesta nu face distincție între romani și străini atunci
când simte nevoia de a-și impune punctul său de vedere față de anumite norme de conduită
morală. Mai târziu, în secolul al XIX-lea, istoricul rus Nikolai Karamzin era de părere că aceste
povești ar putea fi considerate drept roman istoric, iar Vlad Țepeș ar fi un personaj de-a dreptul
mitic, similar luptătorilor pentru dreptate din operele literare ale momentului.
[…] X. Odată se ospăta sub trupurile oamenilor morți, care erau puși în țeapă, mulțime
mare, împrejurul mesei lui. Iar el mânca în mijlocul lor și cu aceasta se desfăta. Dar o slugă a
lui pe care o așeza în fața lui ca să mănânce, nu a mai putut să îndure mirosul acela și și-a
astupat nasul și a plecat capul într-o parte. El a întrebat-o: „De ce faci așa?” Sluga i-a răspuns:
„Stăpâne, nu pot să sufăr putoarea asta”. Draculea a poruncit îndată ca să-l pună în țeapă,
zicând: „Tu trebuie să trăiești acolo sus, pentru că putoarea nu poate să ajungă până la tine.
XI. Altă dată a venit la dânsul un sol de la Mateiaș, craiul unguresc. Solul era boier mare
și de neam din Polonia. Draculea i-a poruncit să stea cu el la masă în mijlocul leșurilor acelora.
Și în fața lui era o țeavă foarte groasă și înaltă, aurită toată. Și Draculea a întrebat pe sol:
„Spune-mi de ce am făcut țeapă aceasta așa?” Iar solul acela s-a temut foarte tare și i-a zis:
„Stăpâne, pare-mi-se că vreun boier mare a greșit înaintea ta și vrei să-i faci o moarte mai cu
cinste decât altora”. Draculea zise: „Drept ai grăit. Ție ți-am făcut această țeapă”. Solul
răspunse: „Stăpâne, dacă voi fi săvârșit ceva vrednic de moarte, fă ceea ce vrei, pentru că tu ești
un judecător drept și nu ești tu vinovat de moartea mea, ci eu singur”. Draculea a izbucnit în râs
și a zis: „Dacă nu mi-ai fi răspuns așa, cu adevărat ai fi fost în țeapa asta”. Și l-a cinstit foarte
mult, umplându-l de daruri i-a dat drumul, zicând: „Tu într-adevăr poți să umbli în solie de la
stăpânitorii cei mari, la alți stăpânitori mari, pentru că ești învățat de stăpânitorul tău cum să
12

vorbești cu stăpânitorii cei mari. Alții însă să nu îndraznească, ci mai întâi vor fi învățați cum să
stea de vorba cu stăpânitorii cei mari”.
XII. Astfel de obicei avea Draculea: Ori de unde venea la el un sol, de la împărat, sau de
la rege și nu era îmbrăcat în chip ales și nu știa ce să răspundă la întrebările lui sucite, îl punea
în țeapă zicându-i: „Nu sunt eu vinovat de moartea ta, ci sau stăpânul tău, sau tu însuți. Mie să
nu-mi spui nimic rău. Dacă stăpânul tău, știindu-te cu minte puțină și neînvățat, te-a trimis la
mine, la un stăpânitor înțelept, atunci stăpânul tău te-a omorât; iar dacă cumva ai îndrăznit tu
însuți să vii, nefiind învățat, atunci tu însuți te-ai omorat”. Unui astfel de sol îi făcea o țeapă
înaltă și aurită toată și îl punea în ea. Iar stăpânului îi scria aceste cuvinte prin alți oameni: „Să
nu mai trimită la un stăpân prea înțelept în solie pe un om puțin la minte și neînvățat”. […]
XVII. Când regale l-a scos din temniță și l-a dus la Budin și i-a dat o casă în Pesta în
fața Budinului și pe când încă nu fusese la rege, s-a întâmplat unui răufăcător să fugă în curtea
lui și să se salveze.
Dar au venit următorii și au început să-l caute și l-au găsit. Draculea însă s-a sculat și a
luat sabia sa și a sărit din casă și a tăiat capul pristavului aceluia, care ținea pe răufăcător și a
dat drumul răufăcătorului. Ceilalți însă au fugit și s-au dus la birău și i-au spus cele întâmplate.
Iar birăul cu toți posadnicii s-a dus la rege ca să se plângă împotriva lui Draculea. Regele a
trimis la el să-l întrebe: „De ce ai făcut un astfel de rău?” Dar Draculea a răspuns astfel: „Nu
am făcut nici un fel de rău, ci el singur s-a omorât. Oricine va pieri așa, dacă va năvăli în casa
unui mare stăpânitor.
Dacă acel birău ar fi venit la mine și mi s-ar fi înfățișat și eu aș fi găsit în casa mea pe
acel răufăcător, sau l-aș fi predate, sau l-aș fi iertat de la moarte”.
I-au spus aceasta regelui. Regele a început să râdă și să se mire din inimă de dânsul.
XVIII. Sfârșitul lui a fost astfel: Trăia în Țara Muntenească și au venit asupra țării lui
turcii și au început să jefuiască. El i-a atacat și turcii au început să fugă. Oastea lui Draculea a
început să-i taie fără milă și i-a gonit. Iar Draculea de bucurie s-a suit pe un deal să vadă cum
taie pe turci. S-a rupt astfel de oastea celor apropiați lui, s-a travestit (travestindu-se) ca turc
(sau …„Apropiații lui socotindu-l drept turc”) și l-a lovit unul cu lancea. El, văzând că este
omorât de către ai săi îndată a ucis cu sabia sa pe cinci dintre ucigașii săi. Pe el însă l-au
străpuns cu multe sulițe și astfel a fost omorât.
XIX. Regele a luat pe sora sa și cu cei doi fii în Țara Ungurească la Budin: unul trăiește
pe lângă fiul regelui, iar celălalt a fost la episcopal de Oradea și a murit în vremea noastră. Pe
al treilea fiu, pe cel mai în vârstă, pe Mihail, l-am văzut aici la Budin. De la împăratul turcesc a
fugit la rege. Draculea îl făcuse cu o fată oarecare, pe când încă nu se însurase. Ștefan al
Moldovei, din voia regelui, a așezat în Țara Muntenească, pe un oarecare fiu de voievod, cu
numele de Vlad. Iar acest Vlad a fost din tinerețe călugăr, după aceea a fost preot și egumen
într-o mănăstire. După aceea s-a tuns și s-a așezat ca voievod și s-a însurat. A luat pe soția
voievodului care a fost la puțină vreme după Draculea și pe care l-a omorât Ștefan Valahul. Pe
soția aceluia a luat-o și acum este voievod în Țara Muntenească Vlad, cel care a fost călugăr și
egumen.
13

În anul 6994 (1486) februarie 13, s-a scris (am scris) mai întâi; apoi, în anul 6998
(1490) ianuarie 28, am transcris a doua oară, eu păcătosul Eufrosin.

Vlad Țepeș (gravură săsească din 1462)

Bibliografie
Cartea cronicilor (texte antologate și commentate de Elvira Sorohan), Editura Junimea,
Iași, 1986, p. 33-36, 40.
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VESTITORII PRIMĂVERII: FOARTE SCURT GLOSAR

TINA PETROIU
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
tina_vs_u@yahoo.co.uk

“La una mart să iei un mărţişor, înainte de răsăritul soarelui; dacă îl vei pune pe un
trandafir, îţi va fi faţa rumenă ca el”12. Este una dintre tradiţiile româneşti, cărora cultura română
le datorează supravieţuirea, tradiţii care, în ultimii ani, par să se risipească printre sărbătorile
împrumutate din Occident.
Vestitor al primăverii, ca şi ghiocelul (Galanthus nivalis L), mărţişorul se află în strânsă
competiţie cu acesta. Ghiocelul sau „Cheia fecioarei Maria”, simbol al „umilinţei şi al înălţării
prin smerenie”13: nu răsare la dată fixă, ci atunci când reuşeşte să străpungă învelişul de omăt,
ajutat fiind şi de razele soarelui. Conform legendei, ghiocelul, considerat cel mai cunoscut
simbol al primăverii, ar fi fost un bărbat rămas văduv, cu opt copii: patru băieţi şi patru fete.
Recăsătorindu-se, aceştia au fost alungaţi de către mama vitregă şi necăjiţi s-au metamorfozat în
opt specii diferite de flori. Tatăl lor i-a căutat, dar negăsindu-i s-a transformat, la rându-i, în
ghiocel14.
Legenda mai spune că, după ce Dumnezeu a făcut pământul, toate florile răsăreau pe la
mijlocul lunii august. Observând că primăvara nu avea niciun vestitor şi, de aceea, era foarte
tristă, bunul Dumnezeu chemă la El toate florile şi, după ce le-a privit pe rând, S-a aplecat asupra
unei flori mici şi plăpânde, albă şi fină ca mătasea, spunându-i: „De astăzi înainte, tu să anunţi
pământului venirea primăverii. La vederea ta, toată firea să se bucure şi oriunde te vei arăta să
fii primită cu bucurie”15.
Mărţişorul: este agăţat la dată fixă, la 1 martie, ziua Babei Dochia, prima zi de primăvară
calendaristică. În această zi se face un mărţişor: „un fir de matasă sau lână roşă, împletucit cu alt
fir alb, care apoi se pune la gât, pentru ca purtătoarea să fie rumenă şi albă peste an. Se poartă
păn’ în ziua de Sf. Gheorghe şi atunci îl pune pe un trandafir sau pe o creangă de cireş
înflorit”16. Îl purtau odinioară femeile şi fetele „pentru a avea noroc la rodirea câmpului şi
pentru a nu se pârli la soare”17 sau „ca să se facă frumoase şi drăgăstoase”18.
12

Hînţescu, I.C. Proverbele românilor. Timişoara: Editura Facla, 1985, p. 103.
Şendrea, Eugen. Calendarul tradiţiilor şi datinilor. Bacău: Editura Egal, 2006, p. 20.
14
Butură, Valer. Enciclopedie de etnobotanică românească. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, p.
106.
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Şendrea, Eugen. Op. cit., p. 20.
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Niculiţă-Voronca, E. Datinile şi credinţele poporului român, vol. 2. Iaşi: Polirom, 1998, p. 136.
17
Fochi, Adrian. Datini şi eresuri de la sfârşitul secolului XIX. Apud: Manoliu, Vlad. Mic dicţionar de astronomie
şi meteorologie ţărănească. Bucureşti, Mentor, 1999, p. 264.
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Conform altor legende, mărţişorul era purtat 9 sau 12 zile – zilele Babei – sau până la cântatul
cucului şi venirea berzelor19, după care era legat de ramura unui copac tânăr, iar în luna mai
femeile şi fetele mergeau să vadă dacă a rodit pomul, deducând din acest fapt norocul sau
nenorocul lor din anul respectiv 20. Se spunea: „Cine poartă mărţişoare / Nu mai e pârlit de
soare”21.
După unele tradiţii, mărţişorul începe să fie purtat nu la 1 martie, ci la apariţia pe cer a
Lunii Noi, în timpul lunii martie. Însă, numele oficial al lunii martie a influenţat oficializarea
datei de 1 martie pentru mărţişor 22.
Legarea mărţişorului de un pom (simbol axial masculin) simbolizează conjuncţia
contrariilor, mărţişorul, reprezentat de banul din argint sau aramă, găurit la mijloc, fiind un
simbol matricial feminin. Cele două fire împletite semnifică, la rândul lor, acest proces: albul
simbolizează iarna îngheţată, dar înţeleaptă, iar roşul, căldura primăverii, trecere spre arşiţa de
vară. Mărţişorul, „funie a anului”23, este, deci, însemnul trecerii iernii către vară, pe un câmp de
bătălii atât de întins, cât ţin războirile din martie 24. Pe de altă parte, împletirea firelor redă
cununia albului din lumină cu roşul iubirilor împătimite.
Menţionările documentare plasează tradiţia dăruirii mărţişorului abia la începutul
secolului al XIX-lea. Conform tradiţiei, Mărţişorul (Mart sau Mărtiguş) îşi are originea de la
geto-daci, dar majoritatea etnologilor sunt de părere că este o moştenire latină. În vechiul
calendar roman, 1 martie coincidea cu începutul Anului Nou, luna respectivă fiind dedicată
zeului Mars (Marte), care, înainte de a întruchipa războiul, era o divinitate a vegetaţiei şi
protector al căsătoriilor. În această zi, romanii mai sărbătoareau Matronalia, sărbătoarea
femeilor, când bărbaţii ofereau daruri soţiilor 25.
În pofida modificărilor survenite de-a lungul timpului şi uitării semnificaţiilor ancestrale,
mărţişorul apare astăzi în diferite forme ornamentale (floare, fluture, buburuză, trifoi cu patru foi,
litere din alfabet etc). Este confecţionat din felurite materiale (metal, plastic, hârtie, carton,
material textil, argilă etc.). Fapt demn de menţionat, locul bănuţului din argint sau sau aramă
poate fi ocupat de un ghiocel, confecţionat din diverse materiale sau chiar de un ghiocel natural,
reprezentând, astfel, o conjuncţie a vestitorilor de primăvară.
Nu putem pune nod acestor fire de legende împletite, fără a ne pleca în faţa unei doamne
venerabile, Dochia, care, ca orice femeie sofisticată, pretinde să i se acorde o distinsă atenţie.
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Manoliu, Vlad. Op. cit., p. 264.
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Şendrea, Eugen. Op. cit., p. 18.
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Ghinoiu, Ion. Sărbători şi obiceiuri româneşti. Bucureşti: Elion, 2002, p. 233.
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Ibidem, p. 233.
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Denumirile zonale ale lunii păstrează, de obicei, rădăcina cuvântului originar (Mart, Mărţişor, Marţiu) sau
exprimă trezirea la viaţă a naturii înconjurătoare şi încolţirea seminţei semănate (Berminar, Germinariu). Ghinoiu,
Ion. Op. cit., p. 388.
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Manoliu, Vlad. Op. cit., p. 264.
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Femeie bună sau rea – legendele încă nu s-au pus de acord - Dochia dezvoltă motive variate în
tradiţiile populare, conturând o personalitate complexă. De cele mai multe ori este o
reprezentantă a Anului Vechi, iarna, o babă cloanţă, urâtă şi rea, nicidecum o muceniţă, poporul
punându-i în cârcă nu numai 9 sau 12 cojoace, ci şi zilele friguroase de la începutul lunii martie.
Anului Vechi i se opune anotimpul nou, vara, întruchipat de nora Dochiei. O luptă nedecisă are
loc între cele două anotimpuri până la 9 sau 12 martie, pentru ca în final, după ce se scutură de
cojoace, (Baba) Dochia să moară, iar vara să iasă triumfătoare26.
De partea cealaltă, numeroase credinţe o prezintă drept victimă, adeseori inocentă, o
bătrânică protectoare şi cuviincioasă: “Dochia era o babă bătrână şi bună la Dumnezeu, şi
umbla îmbrăcată cu 12 cojoace”27.
Calendarul popular - încercarea de a aduna la un loc tot ceea ce constituie coordonata
temporală a vieţii ţărăneşti28 - atribuie Dochiei carpatice atribuţii precreştine, aceasta preluând de
la muceniţa Eudochia (în greceşte, „binevoitoarea”) numai numele şi data de sărbătorire. Din
mineiul pe luna martie reiese că Eudochia, originară din Heliopolis, şi-a petrecut tinereţea în
desfrâu. Botezată de episcopul Teodot, s-a pocăit, iar pentru unele minuni presupuse şi inspiraţia
de a-şi împărţi averea săracilor a fost trecută printre sfinţi 29.
Zilele Babelor sunt, de regulă, şapte. Douăsprezece zile reprezintă un echivalent al lunilor
anului. Oamenii îşi aleg una dintre cele şapte-douăsprezece zile ale babelor pentru a-şi afla
caracterul lor sau al ursitelor, după principiul Similia similibus, acest obicei numindu-se Pusul
Babelor. Firea şi sufletul persoanelor se va aprecia în raport cu vremea din ziua aleasă: însorită
sau întunecată, frumoasă sau urâtă 30.
Alte legende spun că „babele” se ţin numai trei zile: 1 martie e baba de primăvară – a
semănatului, 2 martie e baba de vară, consacrată muncilor de vară, 3 martie, baba de toamnă, a
culesului. Cum vor fi cele trei zile, aşa vor fi şi anotimpurile 31.
Este dificil de realizat o ierarhie a vestitului de primăvară, însă, naţionalişti cum suntem,
pariem pe mărţişor. Aducem şi argumente pentru a ne justifica învestirea: ghiocelul înfloreşte în
toate regiunile planetei, presărate cu păşuni şi fâneţe umede, pe când mărţişorul este unul dintre
cele mai frumoase simboluri româneşti. N-ar fi rău să-l universalizăm, să-l exportăm, însoţit de
un manual de utilizare, care, printre altele, să cuprindă următoarea instrucţiune: în unele regiuni,
a fi purtat doar de bărbaţi 32.
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Ghinoiu, Ion. Op. cit., p. 226.
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Ghinoiu, Ion. Sărbători şi obiceiuri româneşti. Bucureşti: Elion, 2002, p. 226.
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Fochi, Adrian. Datini şi eresuri de la sfârşitul secolului XIX. Apud: Manoliu, Vlad. Mic dicţionar de astronomie
şi meteorologie ţărănească. Bucureşti, Mentor, 1999, p. 17.
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VIZITA LUI CONSTANTIUS AL II-LEA LA ROMA ÎN ANUL 357 DESPRINSĂ DIN
RELATAREA LUI AMMIANUS MARCELLINUS (XVI, 10)

CORINA ȘTEFLEA
Universitatea din București
Facultatea de Istorie

Tetrarhii au petrecut puţin timp la Roma. Cetatea eternă îşi pierdurse privilegiul de
capitală a vastului imperium Romanorum. Ştim că odată cu tetrarhia lui Diocleţian apăruseră şi
alte capitale (Augusta Trevirorum, Mediolanum, Sirmium, Nicomedia etc.) situate în zone
strategice şi economice de seamă, unde au domnit mulţi Augusti şi Caesares din prima jumătate a
secolului al IV-lea. Între anii 300 şi 450 d.Hr. un singur împărat îşi va avea reşedinţa la Roma şi
acela va fi Maxenţius, fiul lui Maximianus, care a pretins titlul de Augustus între 306 şi 312
d.Hr., anul înfrângerii sale de către Constantin cel Mare. Vizitele împăraţilor devin din ce în ce
mai rare33.
Diocleţian vizitează oraşul în 303 d.Hr. pentru a-şi sărbători, prematur, cei 20 de ani de la
ascensiunea sa la putere. Împăratul părăseşte în grabă oraşul, înainte de finalul anului, fiind
incapabil să tolereze spiritul liber al poporului roman. Un antagonism similar întâlnim şi în
relatarea lui Ammianus Marcellinus cu privire la vizita lui Constantius al II-lea34 la Roma în 357.
Marile oraşe ale Imperiului erau singurele locuri în care împăraţii se întâlneau şi se ciocneau de o
mare masă a supuşilor. Aceste întâlniri erau pline de tensiune şi semnificaţie.
Constantius al II-lea, până în 357, când a vizitat Roma timp de o lună (28 aprilie-29 mai)
nu cunoscuse splendorile cetăţii. Ammianus Marcellinus, prezent la acea dată în suita lui
Constanţius al II-lea, ne descrie în câteva pagini cum a decurs această vizită35. Intrarea
împăratului în cetate este formidabilă. Populaţia Italiei, care nu mai văzuse din vremea lui Traian
şi Aurelian asemenea spectacol, era înspăimântată, mai ales că soldaţii înaintau în ordine de
bătălie. Senatul Romei şi reprezentanţii marii aristocraţii s-au grăbit să-l întâmpine pe
Constantius al II-lea în afara capitalei, cu întregul ceremonial impus unei asemeanea ocazii.
33

Roma îşi păstrează prestigiul său spiritual în toată perioada imperiului târziu, ca principal centru al culturii
apusene şi al tradiţiilor romane.
34
A fost numit Caesar în 324. În 333 i-a fost încredinţată Antiohia spre administrare. După moartea tatălui său, în
337 d.Hr., Constanţius al II-lea a jucat un rol major în masacrul tuturor partidelor de influenţă din cadrul familiei
imperiale. Imperiul a fost împărţit între el şi cei doi fraţi ai lui: Constans şi Constantin al II-lea. Lui îi revine partea
estică a Imperiului, mai puţin Armenia şi Constantinopolul care aparţineau la acea vreme lui Hannibalianus (nepotul
şi Constantin cel Mare) şi lui Constans. În 350 ajunge unic conducător al Imperiului, iar primii ani ca singur
cârmuitor au fost plini de campanii contra perşilor, aflaţi sub conducerea lui Shapur al II-lea. Începând cu anul 357
d.Hr., atenţia sa a fost îndreptată către Vest.
35
Cartea a XVI-a, capitolul 10.
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Plebea a ieşit şi ea în cale. Privind mulţimea, pe Augustus l-a uimit varietatea atâtor neamuri care
veniseră din toate colţurile lumii în oraşul de pe malurile Tibrului.
Ne întrebăm acum care a fost contextul ce a prilejuit vizita lui Constantius al II-lea la
Roma, în 357, într-o perioadă în care rolul deţinut în politica împăraţilor de început de secol IV
d. Hr. de Roma era din ce în ce mai scăzut. Securizarea părţii vestice a Imperiului împotriva
uzurpatorilor, liniştea care venea din partea alemanilor şi aplicarea unei concordanţe religioase,
toate acestea au putut părea în ochii lui Constantius al II-lea ca o fază finală a unei succesiuni de
fapte menite să ducă la unitatea întregului Imperiu. Acest moment trebuia astfel marcat de o
vizită imperială, la Roma. Aşadar, această vizită era menită să aibă o reală încărcătură simbolică.
Călătoria lui Constantius la Roma din 357 d.Hr. a fost prima şi ultima sa apariţie în cetatea
eternă.
Spre sfârşitul lunii aprilie 357 d.Hr., curtea imperială s-a mutat de la Milan la Roma.
După aproape 30 de zile la Roma, împăratul şi curtea sa au plecat, pe 29 mai, înspre nordul
Italiei pentru a-şi stabili reşedinţa în Pannonia ca urmare a veştii că suabii, cvazii şi sarmaţii
deranjau pacea de la frontiera dunăreană (Amm., Marc., XVI, 10, 20). În faţa unei asemenea
urgenţe, Roma reprezenta doar o revendicare trecătoare pentru atenţia împăratului. Pentru
următorii doi ani, Constantius al II-lea îşi stabileşte reşedinţa în Pannonia.
Constantius a fost acompaniat în vizita sa la Roma de soţia lui Eusebia 36 dar şi de sora
lui, Elena (soţia Caezarului său, Iulian) 37. Aniversarea imperială era o ocazie de manifestare
dinastică. Constantius al II-lea a intrat în Roma într-o trăsură de aur, ornamentată cu pietre
preţioase. Împăratul era înconjurat din toate părţile de o gardă militară ce era îmbrăcată într-o
armură strălucitoare şi ştim că a fost primit cu entuziasm de senatori şi oameni, în strigătele şi
aclamaţiile răsunătoare ale acestora. Totuşi, împăratul nu a dat niciun semn de emoţie.
Ajuns la Roma, împăratul şi-a fixat reşedinţa în Palatul Imperial de pe Palatin. A vizitat
principalele monumente arhitectonice ale oraşului. În Circus Maximus, Constantius al II-lea a
organizat spectacole. A vizitat şi mormintele unor apostoli şi martiri creştini 38, apoi a purtat
discuţii şi cu unii învăţaţi de seamă, ca gramaticul Donatus şi filozoful platonician Marius
Victorianus.
Din descrierea realizată de Ammianus ne parvine o imagine a împăratului. Ni se
înfăţişează comportarea statuară a împăratului. Acesta privea drept în faţă, ca şi cum gâtul ar fi
aşezat într-un suport. Capul şi mâinile nu schiţau nicio mişcare. Aceste atribute conturează
36

Cea de-a doua soţie al lui Constanţius al II-lea, Eusebia a exercitat o influenţă considerabilă asupra împăraratului
şi o pondere majoră în deciziile politice ale curţii. Aceasta şi-a folosit infulenţa pentru a promova doctrina
arianismului şi pentru a asigura ascensiunea la putere a lui Iulian, care-i va urma ca împărat lui Constanţius.
37
Constanţius al II-lea a recunoscut nevoia de a numi un Caesar care să-l ajute în conducerea provinciilor pe care el
nu le putea vizita. Îl numeşte ca şi Caesar pe Gallus, în 351 d.Hr., însă acesta moare în 354 d.Hr. Apoi îl numeşte pe
Iulian, fratele vitreg al lui Gallus, în funcţia de Caesar pentru Vest şi îl căsătoreşte cu sora lui, Elena.
38
Constanţius al II-lea a apărat cauza arianismului. Pentru un studiu mai aprofundat al disputei dintre împărat şi
episcopul Athanasius avem lucrarea Timothy D. Barnes, Athanasius and Constantius Theology and Politics in the
Constantinian Empire, Editura Harvard University, 2001.
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portretul clasic al conducătorului roman de Imperiul târziu. În această atitudine hieratică,
strălucitor ca soarele, împăratul nu a fost văzut nici scuipând, nici mişcându-se să-şi şteargă faţa
sau nasul, să-şi frece mâinile.
Ammianus Marcellinus a fost recrutat în anul 354 d.Hr. în garda (protectores domestici)
împăratului Constanţius al II-lea. Ne spune despre Constantius că avea o fire meschină şi o
inteligenţă mediocră, precum şi o inclinaţie spre superstiţii. La ceremoniile publice afişa o
atitudine divină şi gravă, ca şi cum ar fi fost desprins din lumea astrală. Împăratul ar fi vrut să
apară în ochii lumii împodobit cu o aureolă a sobrietăţii şi a înaltei moralităţi, aşa cum se cerea
unui pios principe creştin. Amin îl găseşte pe Constantius al II-lea nevrednic de puterea lui.
Figura lui Iulian Apostatul este centrală în opera lui Marcellinus.
În amintirea şederii sale în vechea capitală a Imperiului, Constantius al II-lea a dăruit
Romei un mare obelisc egiptean pe care părintele său, Constantin cel Mare, îl destinase pentru
Roma. Acesta întrupa şi un trofeu menit a face referire la victoria lui Constantius asupra lui
Magnenţius39, anume, la recuperarea Vestului din mâinile tiranului învins.
În 360 d.Hr., legiunile din Vest se revoltă. Acest fapt vine ca urmare a ordinului dat de
Constantius prin care trebuiau reîntărit trupele care luptau contra perşilor. Iulian este declarat
conducător de către aceste legiuni. Constantius porneşte o expediţie contra lui Iulian, însă moare
de febră pe 5 octombrie 361 d.Hr.
Revenind asupra detaliilor privind viaţa istoricului Ammianus aflăm că acesta s-a născut
în Siria, la Antiohia, în jurul anilor 330-335 d.Hr. Acesta aparţinea unei familii din aristocraţia
municipală a curialilor şi a primit o educaţie îngrijită40. El aderă la un păgânism tolerant.
În lucrarea sa, Res Gestae, Ammianus Marcellinus a relatat rapid evenimentele secolelor
II şi III de d.Hr. pentru a încetini ritmul discursiv după moartea lui Constantin cel Mare şi a
prezentat detaliat tot ce s-a petrecut după 353 d.Hr. În primele 13 cărţi care s-au pierdut era
expusă istoria imperiului roman pe o perioadă de 257 ani, într-o manieră sumară, în comparaţie
cu cei 25 de ani prezentaţi în cele 18 cărţi rămase. Istoricul relatează întâmplări la care a luat
parte, întâmplări petrecute sub domniile lui Constantius al II-lea (337-361), Iulian (361-363),
Jovianus (363-364), Valentinian I (364-375) şi Valens, fratele acestuia (364-378), ca şi
începuturile domniilor lui Graţian (367-383) şi Valentinian II (375-392)41. În lucrarea sa,
Ammianus distrubuie generos laude şi acuze, în funcţie de interesele Romei şi cele ale
Imperiului. Precum Tacitus, a cărui lucrare – Anale – vrea să o continue, Amian nu rămâne doar
39

Uzurparea lui Magnenţius are ca repere anii 350-353 d.Hr. Aceasta se naşte ca urmare a conjuraţiei pusă la cale de
Marcellinus, administratorul general al domeniilor imperiale, în timp ce Constans se afla la vânătoare, în sudul
Galliei. Îndemnat de acest funcţionar superior, un ofiţer din garda împăratului, Flavius Magnenţius Maximus, s-a
prezentat în purpură în faţa oştirii care, l-a sfârşitul unui banchet, l-a proclamat Augustus. Constans este ucis de
mercenarul Gaiso.
40
Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, vol. III, p. 765.
41
Pentru lucrarea sa a folosit surse literar-istorice, a cercetat documentele din arhivele publice şi cele ale Palatului
Imperial, rapoartele guvernatorilor de provincie, alte izvoare directe. Lucrarea sa se bucură de un plus de veridicitate
conferit de faptul că o parte faptele menţionate fac parte şi din experienţa personală a istoricului.
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în postura de martor meticulor al fenomenelor, ci îşi atribuie şi postura de judecător al lor şi al
oamenilor. Opera sa are un caracter militant, de pledoarie pentru întoarcerea la vechile virtuţi
romane.
Descrierea intrării lui Constantius al II-lea în Roma prilejuieşte o exagerare laudativă la
adresa monumentelor venerabile ale cetăţii eterne (Amm., Marc., XVI, 10, 13-17). Ammianus
Marcellinus crede în eternitatea şi vigoarea perpetuă a Romei. Istoricul arată un interes sporit
pentru Roma, deşi oraşul nu mai joacă un rol imporatant în cel de-al IV-lea secol. De subliniat
faptul că istoricul îşi arată veneraţia faţă de cetate prin tocmai descrierea intrării lui Constantius
în Roma.
Amian a numit Roma ca fiind templul întregii lumi (XVII, 4) şi a susţinut despre
Capitoliu că ar fi rămas cel mai mare centru simbolic al Imperiului (XXVI, 16, 12). Roma se
întrevedea ca un centru simbolic al luptei dintre păgânism şi creştinătate de-a lungul secolului al
IV-lea. El crează o imagine idilică a Romei şi atribuie succesul cetăţii parteneriatului dintre
Virtute şi Fortuna, o uniune ce a permis Romei să se extindă de la un singur oraş la un imperiu
ce cuprindea „întreaga” lume. Roma, oraşul personificat, s-a retras acum, pasând mai departe
puterea şi responsabilitatea împăraţilor care servesc ca moştenitori ai săi. Chiar dacă adunările
antice nu mai conduc oraşul, Roma este în continuare revelată şi admirată în întreaga lume.
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Unul din marii actori de comedie teatrală și film al României, este Dem Rădulescu, pe
numele său adevărat Dumitru Rădulescu. Acesta s-a născut la Râmnicu Vâlcea pe data de 31
septembrie 1931. Dem studiază la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică
„I. L. Caragiale” din București, unde va deveni și Profesor universitar.
Pus în fața unei grele încercări, de a alege între box și o carieră în teatru, acesta a urmat
drumul artei teatrale, debutând în la vârsta de 17 ani, ca amator, la un bal organizat de fanfara
gării. Ăn 1956 câştiga premiul I pentru interpretare, cu piesa „Steaguri pe turnuri” (unde era
„banditul” Rijikov), la un concurs pentru tineri actori. A fost remarcat de Sică Alexandrescu şi
unul dintre primele roluri a fost în filmul „Politică şi delicatese”. A debutat în acelaşi an la
Teatrul Naţional din Bucureşti, căruia i-a rămas fidel toată viaţa. A mai avut colaborări cu
Teatrul Bulandra şi Teatrul de Comedie. A creat foarte multe roluri, îndeosebi de comedie, care
l-au transformat într-o legendă a teatrului românesc.
Marca inconfundabilă a acestui interpret de teatru extrem de popular, debordând de o
comicitate cordială și comunicativă, l-a impus pe micul ecran în anul 1963. Aparițiile ulterioare
din La vârsta dragostei sau Dragoste la zero grade îl vor lansa pe Dem în categoria celor mai
îndrăgiți actori ai filmului românesc. Gama nuanțată a predispozițiilor sale în joc, de un comic
extraordinar, satirizant, ca și expresia mobilă a chipului, i-au permis aprofundarea psihologică a
unei întregi suite de personaje cinematografice. Creațiile din La porțile pământului sau Astă
seară dansăm în familie, pun în valoare datele unei inteligențe comico-dramatice de putere
expresivă. Marele artist Dem Rădulescu s-a stins din viață la București, pe data de 10 septembrie
2000, fiind îngropat la cimitirul Bellu din capitală.
Filme în care a jucat artistul






Atmosfera încărcată (1996)
Politică înaltă (TV)
A doua cădere a Constantinopolului (1994)
invitație (1993) (TV)
Milogul S.R.L. (1991) (TV)
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Harababura (1990)
Omul din Buzău (1988) (TV)
Secretul armei secrete (1988)
Chirița la Iași (1987)
Coana Chirița (1986)
Primăvara bobocilor (1985)
Secretul lui Bachus (1984)
Bocet vesel (1983)
Fram (1983) serial TV
Milionar la minut (1982) (TV)
Sfântul Mitica Blajinu (1982) (TV) .... Mitrofan
Un Saltimbanc la Polul Nord (1982) .... Siboli
Am o idee (1981)
Destine romantice (1981)
Grăbește-te încet (1981)
Saltimbancii (1981) .... Cezar Siboli
Șantaj (1981)
Șapca și pălăria (1979) (TV)
Brațele Afroditei (1978)
Expresul de Buftea (1978)
Eu, tu și Ovidiu (1977)
Fair Play (1977)
Scrisoare pierdută (1977) (TV)
Primarul activ (1976) (TV)
Bufetul mimoza (1976) (TV)
Comedie fantastică (1975)
Explozia (1973) .... Neagu
Originea și evoluția vehiculelor (1973) (TV)
Veronica se întoarce (1973) .... Motanul Dănilă
Astă-seară dansăm în familie (1972)
Veronica (1972) .... Motanul Dănilă
B.D. la munte și la mare (1971) .... Gogu
Antinevralgicul (1970) (TV)
B.D. în alertă (1970) .... Gogu
B.D. intră în acțiune (1970) ... Gogu
Frații (1970)
K.O. (1968) .... Flinta
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Vin cicliștii (1968) .... Mișu
Subteranul (1967)
De trei ori București (1967) .... (segment "Aterizare forțată")
Corigența domnului profesor (1966)
La porțile pământului (1966)
Sept hommes et une garce (1966)
Les Fêtes galantes (1965)
Gaudeamus igitur (1965)
Dragoste la zero grade (1964)
La vârsta dragostei (1963)
Politică și... delicatese (1963)
Un surâs în plină vară (1963)
Pe litoral mi-a rămas inima (1961)
Telegrame (1959)
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DIMINEAȚA SCANDINAVĂ

PELIN ARDITI

îmi este frică să fiu adevărat
aș vrea să zic că prea devreme m-am născut
sau poate m-am născut mult prea tîrziu
și-am plîns în urma unei femei plecînd
și-am plîns cînd a murit un om apropiat
și rîd ca voi cînd dumnezeu mă vizitează
patriarhal aplec fruntea îngîndurată
nu am ucis în mine încă nici sclavul, nici stăpînul
și nu am împăcat nici steaua, fiara și copilul
și aplec ochii rușinat
cînd simt cu mintea și degetele-nfipte în lumină
libertatea pe care el ne-a dat-o
și cîtă libertate am dat noi la tot ce am creat
și este oare fericit tot ce-am creat?
tot confundînd o libertate absolută
cu nimicnicia unei eliberări
am vrut să-nvăț în stele să citesc
să îmi vorbească zodiile peștelui și-a vărsătorului
muțenia cosmică mă înspăimîntă
cînd brațele proprii îmi sparg craniul
sunt odă vouă, poeți blestemați
și ard ca voi pe rugul cel arhaic
noi vom rămîne-aici pe veci
roțile timpului se vor roti etern
în ceața unei dimineți scandinave
unde suntem alături, dar suntem prea departe
de oameni, de obiecte și de sine
unde ne sărutăm cu noaptea-n gură
dar suntem prea străini
să ne privim, să ne-nțelegem, să iubim
fiindcă-n lupta pentru existență
nu cel puternic supraviețuiește
va supraviețui cel adaptabil la sistem
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prieten drag, sfîrșitul ne-nspăimîntă
dar numai el mai dă un sens la tot ce suntem
mai strașnic decît a nu fi adevărat
nu e nimic
cînd prinși în bronz trădăm din nou ce suntem
cînd cineva ce ne iubește a vrut ca să mușcăm din măr
fiindcă întodeauna am iubit să ne jucăm
ne-a dat tot dreptul de-a alege
spre munții unei voințe pure de a călători prin toate viețile
și să ne crească frunzele-cuvinte din gură și din inimi
și să se coacă poame-fapte în sufletul nostru polar
de ce-am rămas între obeze superstiții
ce ne aruncă de la o zi la alta?
trăim o viață care e doar un accident
pășind pe oasele deciziilor proprii
mereu aici pe o planetă mecanică
motoare cu aburi
ne cîntă simfoniile nescrise ale unui viitor ce nu va fi
aș vrea să stau aici în camera fără oglinzi
dar nu-mi stă în puteri
îmi este frică să fiu adevărat
copil nebun ce-mbrățișează o singurătate
este sau fiară sau dumnezeu
noi suntem ambele deodată
monștrii cei sfinți izgoniți din iad
în Kali Yuga ne sărutăm cu noaptea-n gură
în ceața albă a unei dimineți scandinave
mușcăm din nou din măr
și-amarul lui ne înspăimîntă
murim la naștere în labirintul unor concepte uzate
între instinctele dulci bolnave de ciuma moralei și obișnuinței
de mînă cu inconștinetul, gîndul și-adevărul
ne este frică să fim adevărați bufonii existenței proprii suntem
înfășurați în panglicile negre ale depărtării de sine...
fiindcă l-am ucis pe dumnezeu
dar am rămas aceeași turmă, ce nu poate trăi fără stăpîn
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FRUMUSEȚEA FEMININĂ REFLECTATĂ ÎN ROMANELE LUI CHRETIEN DE
TROYES
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Universitatea din București
Facultatea de Istorie
Masterand Studii Medievale
ancalacramioaracostache@yahoo.com

I. Introducere
Proiectul de față își propune să ilustreze cum apar prezentate personajele principale
feminine din Les Romans de la Table Ronde. Accentul căzând în special asupra frumuseții
acestor personaje. Les Romans de la Table Ronde, este titlul unui corpus de cinci romane
curtenești scrise de autorul francez Chrétien de Troyes în perioada 1170-1190. Aceste romane
poartă următoarele titluri: Erec et Enide, Cligès, Le Chevalier au Lion, Le Chevalier de la
Charette, Le Conte du Graal.
II. Dubla percepție medievală masculină asupa femeii
În Evul Mediu singurii care aveau dreptul la opinie erau bărbații, dat fiind că ei erau
fondatorii societății42. Aceștia își exprimau opinia cu privire la toate aspectele legate de
societatea medievală și evident și asupra femeii. Bărbații din Evul Mediu priveau femeia dintr-o
dublă perspectivă: ca urmașă a ispititoarei și seducătoarei Eva și ca urmașă a Sfintei Fecioare
Maria. Astfel bărbații din societatea feudală atât occidentală cât și orientală: „Influențați de două
modele feminine stereotipe- Fecioara Maria care în chip suprafiresc îmbină neîntinarea și
maternitatea, și Eva, ispititoarea senzuală, au oscilat între respectul datorat femeii și critica față
de slăbiciunea și infidelitatea lor...“43.
Idealul feminin dorit era cel al Fecioarei Maria, pe care clericii îl promovau cu înflăcărare
deoarece, acest model punea accent pe frumusețea sufletului și concentra în sine calități precum:
blândețea, umilința, supunerea, credința și iubirea față de Dumnezeu. Astfel Biserica Medievală
nu le recomanda ci, chiar mai mult, le impunea femeilor din societatea feudală indiferent dacă
erau căsătorite sau nu, să imite pe cât posibil modelul Fecioarei Maria.
Totuși perspectiva masculină dominantă asupra femeii a fost cea ca urmașă a primei
femei, Eva. Modelul feminin Eva punea accentul pe frumusețea trupului. Frumusețea trupului
42
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Georges, Duby, Evul Mediu Masculin: despre dragoste și alte eseuri, București, Meridiane, 1992.
Guglielmo, Cavallo, Omul Bizantin, Iași, Editura Polirom, 2000, p. 165.
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feminin era puternic blamată de Biserica Evului Mediu Occidental deoarece tocmai din pricina
acestei frumuseți Adam a căzut în păcat și a fost izgonit din Paradis de Dumnezeu. De aceea
femeile, urmașe ale Evei reprezentau un permanent potențial pericol pentru societatea medievală,
dar mai ales pentru bărbați, aceștia aflându-se într-un continuu efort de apropiere față de
Dumnezeu, doritori fiind să capete iertarea divină și mântuirea44. Femeia era privită ca o sursă a
răului care se putea oricând dezlănțui și crea mari pagube societății. Trupul feminin era
considerat o ispită pentru bărbați, de accea el trebuia acoperit aproape în întregime. Acoperirea
aproximativ integrală a trupului feminin în Apusul Europei a fost posibilă prin împrumutarea,
preluarea stilului vestimentar feminin din Imperiul Bizantin. Costumul feminin bizantin era de
sorginte orientală și se caracteriza prin ascunderea aproape totală a corpului feminin lăsând la
vedere doar chipul și mâinile.
III. Trăsăturile costumului feminin din Franța secolui XII
Personajele feminine ale lui Chrétien de Troyes despre care voi vorbi în acest proiect
aparțin înaltei clase sociale medievale. De aceea în cele ce urmează voi prezenta părțile
componente ale costumului feminin din Franța secolului XII, costum feminin ce era purtat în
toate țările Europei luând ca sursă de inspirație în acest sens opera Istoria Culturii şi Civilizaţiei,
scrisă de Ovidiu Drimba45.
Doamnele nobile își înfășurau pieptul cu un văl dintr-o țesătură fină, de bumbac sau
mătase, care avea rolul unui fel de sutien Peste acest „sutien“, pe trup, purtau o cămașă lungă
până la glezne, plisată și brodată la gât și pe marginea de jos. Peste cămașă erau îmbrăcate două
rochii suprapuse: una dedesubt denumită cotte, strâmtă, închisă până la gât, cu mâneci lungi,
strâmte; deasupra acestei rochii, femeile purtau din clasele sociale superioare, regina și nobilele
purtau o altă rochie numită surcot, un fel de tunică lungă până la jumătatea pulpei, despicată pe
lături, -ceea ce făcea mai zveltă silueta; cu corsajul foarte ajustat pe bust, cu mijlocul strâns de o
bandă lată care le sublinia talia. Alte caracteristici ale rochiei purtate pe deasupra, cea care se
vedea la exterior, ale surcot-ului erau: faptul că era mai largă și ceva mai scurtă decât rochia de
pe dedesubt și că avea mânecile largi și mai scurte decât cele ale primei rochii. Deasupra acestor
rochii era purtată o mantie, care era defapt o pelerină de formă semicirculară, uneori mărginită cu
blană (de hermină, zibelină, urs, etc), încheiată în față cu broșe sau cu agrafe. Alte accesorii pe
care le purtau femeile erau: cordonul din argint aurit, inelele și coloanele de gât. În picioare
doamnele din înalta societate purtau pantofi de forma unor balerini, asemănători cu cei pe care îi
purtau bărbații, însă cu tocuri mai înalte.
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În ceea ce privește coafura femeilor, aceasta varia în funcție de etate. Fetele și femeile
tinere își pieptănau părul cu cărare pe mijloc, în plete sau coade, îl prindeau și îl împodobeau cu
coronițe de flori. Femeile în vârstă își adunau părul într-un coc mare pe care îl acopereau cu un
fular subțire sau cu o basma legată în jurul bărbiei (barbette), sau învelind și gâtul (gorget);
surmontat de o diademă. Astfel își purtau părul femeile măritate.
IV. Modelul de frumusețe feminină zugrăvit în Les Romans de la Table Ronde
În Les Romans de la Table Ronde, Chrétien de Troyes ilustrează idealul de frumusețe
feminină existent în mentalitatea colectivă medievală care fusese creat și pe care îl promova cu
ardoare Biserica catolică. Acest ideal concentra în sine frumusețea trupească și pe cea
sufletească, care se aflau într-o relație de perfectă armonie. Frumusețea trupească feminină
promovată de Biserică nu face referire la armonia, simetria părților anatomice ale unui corp de
femeie ci la castitatea acestuia. Un trup feminin frumos era un trup virgin, cast precum cel al
Sfintei Fecioare Maria și în același timp un trup cât mai acoperit. Frumusețea trupească valora
prea puțin fără frumusețea sufletească, aceasta din urmă trebuia să o sporească pe prima, să o
întregească și chiar să o domine. Orice trup frumos trebuia să aibă în el un suflet frumos, care să
îi dubleze frumusețea.
În cele ce urmează am să vorbesc despre frumusețea personajelor feminine principale din
Les Romans de la Table Ronde. Aceste personaje sunt: Enide, Soredamor, Fénice, Laudine de
Landuc, Blanchefleur, Guenièvre.
Enide
Enide este personajul feminin principal din romanul curtenesc Erec et Enide. Ea apare
prezentată în roman ca fiică a unui valvasor sărac dintr-un târg care se numea Laluth. De
frumusețea ei este puternic atras cavalerul regelui Arthur, Erec care se îndrăgostește de ea deși
era săracă și era îmbrăcată într-o rochie zdrențuită, o adevărată Cenușăreasă a Evului Mediu:„
...sa fille qui portait une chemise à larges pans, fine, blanche et plissée. Elle avait revêtu pardessus une tunique blanche qui, en tout et pour tout, lui tenait lieu de robe, mais cette tunique
était si vieille qu`elle était percée aux coudes. Si cette robe était pauvre à l`extérieur, qu`a
l`interior le corps était beau! La jeune fille avait beaucoup de grâce, parce que Nature y avait
mis tous ses soins en la créant...Je vous assure que les cheveux d`Iseut la Blonde, aussi dorés et
luisants qu`ils fussent, n`étaient rien en comparaison de ceux-ci. Son front et son visage étaient
plus lumineux et plus blancs que n`est la fleur de lis. Et cette blancheur était merveilleusement
rehaussée d`une fraîche couleur vermeille que Nature lui avait donnée et qui illuminait sa figure.
Les yeux répandaient une telle lumière qu`ils semblaient deux étoiles. Jamais Dieu ne sut mieux
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faire le nez, la bouche ou les yeux...“46. Această frumusețe trupească însă era dublată de
frumusețea sufletească care se manifestă prin înțelepciunea47 cu care Enide era înzestrată și prin
noblețea inimii : „Elle est très belle, mais sa sagesse est encore bien plus remarquable que sa
beauté. Jamais Dieu ne fit créature si sage ni si noble de cœur... “48.
Din citatele de mai sus în care este zugrăvită Enide se poate deduce că aceasta se încadra
în idealul de frumusețe promovat de Biserica catolică. Enide este descrisă ca fiind o tânără
foarte săracă care era îmbrăcată cu o rochie foarte veche și zdrențuită, pe care o purta zi de zi
precum și la sărbători. Biserica catolică promova sărăcia trupească, Enide înscriindu-se perfect în
acest tipar. În plus acest personaj feminin a lui Chrétien de Troyes este înzestrat cu înțelepciune
și o inimă nobilă. Conform concepției creștine sufletul se manifestă și se face simțit prin rațiune
care este depozitara înțelepciunii.
Tot Chrétien ne prezintă ținuta vestimentară a femeilor nobile din Franța secolului XII
indirect, atunci când vorbește despre costumul pe care regina Guenièvre i-l oferă Enidei: „ La
reine l`emmène aussitôt dans sa chambre d`apparat et demande à ce qu`on lui apporte
rapidement le surcot tout neuf et le manteau en pourpre verte rehaussée de motifs en croix...le
manteau et le surcot qui était fourré jusqu`aux manches de fine hermine blanche aux poignets et
à l`encolure, il y avait, pour ne pas faire de mystère, plus d`un demi-marc d`or battu et des
pierres précieuses aux propriétés remarquables...enchâssées dans l`or...le manteau...étaient
d`une finesse remarquable: le col était garni de deux zibelines, les ferrets contenaient plus d`une
once d`or avec un hyacinthe, d`un côte, et, de l`autre, un rubis...La doublure était en blanche
fourrure d`hermine...“49 Totodată este descrisă și coafura Enidei, coafură pe care o purtau
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47
Jacques, Le Goff, Jean-Claude, Schmitt, Dicţionar tematic al Evului Mediu Occidental, Iaşi, Editura Polirom,
2002, p. 773.
48
Chrétien, de Troyes, op. cit., p. 34, „Ea este foarte frumoasă, dar înţelepciunea sa este cu atât mai remarcabilă
decât frumuseţea ei. Dumnezeu nu a creat o ființă atât de înţeleptă şi nici cu o inimă atât de nobilă...“.
49
Chrétien, de Troyes, Romans de la Table Ronde, Collection Classiques dirgée par Michel Zink et Michel Jarrety,
Paris, Librairie Générale Française, 2002, pp. 54-55.„ Regina a dus-o de îndată în camera ei de fast și a cerut să i
se aducă repede surcot-ul cel nou și mantaua din purpură verde decorată cu motive în cruce... mantaua și surcot-ul
care erau îmblănite până la mâneci cu blană fină de hermină albă, la încheieturile mâinilor și la cea a gâtului avea
mai mult de jumătate de marcă de aur bătută și pietre prețioase cu proprietăți remarcabile...încrustate în
aur...mantaua... era de o finețe remarcabilă: gulerul era garnisit cu două zibeline, știfturile conțineau mai mult de
o uncie de aur cu o zambilă de o parte și de cealalta cu un rubin...Dublura era din blană albă de hermină... “.
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femeile tinere și necăsătorite: „...d`un fil d`or, lui ont galonné sa blonde chevalure,...lui posent
sur la tête un petit diadème orné de fleurs multicolores...50“.
Enide este privită ca urmașă a seducătoarei și ispititoarei Eva, întrucât asemenea
înaintașei sale îl fermecase cu frumusețea ei într-atât de mult pe soțul ei Erec încât acesta
renunțase la arme, la meseria de cavaler de dragul ei. De aceea societatea începe să îl vorbească
de rău pe Erec și să o acuze pe Enide: „...Les barons affirmaient tous que c`était un grand
malheur et un grand dommage qu`il l`avait été dédaignât de porter les armes...“51; „Et voici la
raison qu`ils en donnent: je vous ai si bien pris dans mes rets que vous perdez toute votre valeur
et ne voulez plus vous préoccuper de rien d`autre...“52. Conform doctrinei Bisericești în cadrul
căsătoriei nu trebuia să existe iubire între parteneri iar raportul sexual dintre aceștia excludea
total plăcerea și era permis numai cu condiția ca acesta să ducă la nașterea de prunci53. Dacă
partenerii simțeau plăcere și întrețineau raporturi sexuale numai pentru plăcere se considera
desfrâu chiar dacă partenerii erau căsătoriți. Aceasta din urmă este și situația personajelor Erec
și Enide.
b. Soredamor și Fénice
Soredamor și Fénice sunt personajele feminine din romanul curtenesc Cligès. Soredamor
este mama lui Cligès, eroul romanului, iar Fénice soția acestuia. Descrierea pe care le-o face
Chrétien ambelor personaje feminine pun în evidență frumusețea acestora. Frumusețe care
uimește, care lasă pe oricine fără cuvinte, o frumusețe de-a dreptul angelicăcare nu poate fi
comparată cu nimic și nici reprodusă. Însă ce e drept o frumusețe exagerată întrucât ca marea
majoritate a scriitorilor Evului Mediu și Chrétien s-a supus cultului exagerării.
În plus ambelor personaje Chrétien le-a ales nume care sugerază frumusețea lor.
Soredamor înseamnă sora iubirii ceea ce înseamnă că nimic nu este mai frumos în lume decât
iubirea. Așadar Soredamor era frumoasă precum iubirea. Iar Fénice este un nume care derivă din
fenix pasărea legendară de foc ce renaște din propria cenușă. Numele acestui personaj sugerează
atât ideea de frumusețe de neegalat precum cea a păsării fenix, dar și faptul că acest personaj va
muri și va reînvia de dragul iubirii, asemenea păsării fenix care renaște din propria cenușă54.
50

Chrétien, de Troyes, op. cit., p. 55. „...cu un fir de aur, i-au strâns pleata blondă, dar părul ei era mult mai
strălucitor decât aurul care era de cea mai perfectă puritate; apoi ele i-au pus pe cap o diademă ornată cu flori
multicolore...“
51
Ibidem, p. 70, „...Baronii afirnau toți că era o mare nenorocire și un mare baron așa cum fusese a început să
disprețuiască să poarte armele...“.
52
Ibidem, p. 72, „ Și iată motivul pe care l-au găsit: eu v-am prins așa de bine în plasele mele încât vă pierdeți toată
valoarea și nu mai vreți să vă preocupați de nimic altceva...“ .
53
Georges, Duby, Philppe, Ariés, Amor și sexualitate în Occident, trad. de Laurențiu Zoicas, București, Editura
Artemis, 1991.
54
fénix s. m. (Mitol.; în sintagma) Pasărea fenix = pasăre fabuloasă despre care cei vechi credeau că este unică pe
lume și care, când își simțea sfârșitul aproape (o dată la 500 de ani), se arunca în foc și renăștea din propria ei
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Iată cum apare descrisă Soredamor:„...les tresses couleur d`or que...“55; „... j`ai l`envie et le désir
de me mirer dans ce front que Dieu créa si clair que ne saurait l`égaler glace, émeraude ni
topaze...la clarté des yeux,...ils semblent briller comme deux flames...le nez bien fait, le clair
visage où la rose recouvre le lis en effaçant un peu le lis pour mieux colorer le visage...petite
bouche riante...les dents sont d`ivoire ou d`argent... le cou est sous la tresse quatre fois plus
blanc que l`ivoire. Tout ce qui, de la naissance du cou jusqu`à l`agrafe, se laisse entre-voir de sa
gorge nue, je le vis sans voile plus blanc que n`est la neige fraîche... “56.
Nici frumusețea lui Fénice nu este mai prejos, ea fiind de nedescris în cuvinte:„ La jeune
fille avait pour nom Fénice, et ce n`était pas sans raison, car de même que l`oiseau Phénix
comparé à tous les autres est plus beau, et qu`il ne peut y en avoir qu`un à la fois, de même
Fénice,...n`avait pas sa pareille en beauté. C`était un miracle et un merveille, jamais Nature ne
parvint à refaire un pareil ouvrage. Comme ce que j`en dirais serait insuffisant, sa tête, son
corps, ses bras ni ses mains, je ne les veux décrire avec mes mots, car si j`avais mille ans à vivre
et que chaque jour doublât mon talent, j`épuiserais mon temps en pure perte avant d`en donner
une idée véritable...“57.
În timp ce Soredamor se supune legilor societății medievale, se căsătorește și îi este loială
soțului, Fénice dimpotrivă. Fénice se căsătorește cu împăratul Constantiopolului Alis pe care îl
înșală cu nepotul acestuia Cligès (fiul lui Soredamor). Aceasta este cu adevărat o femeie
ispititoare și senzuală, urmașă a Evei, a cărei frumusețe îi seduce pe mulți bărbați făcându-i să-și
piardă capul și sa se lupte între ei pentru a o obține. Totuși, la finalul romanului demnitatea lui
Fénice este reabilitată, aceasta căsătorindu-se cu bărbatul iubit Cligès singurul căruia, dealtfel i
se dărui-se sufletește și trupește.

cenușă, ca simbol al reînnoirii veșnice. [Scris și: phoenix. – Var.: (înv.) feníce s. m.] – Din fr. phénix, lat. phoenix.
http://dexonline.ro/definitie/fenix-27.01.2012.
55
Chrétien, de Troyes, Romans de la Table Ronde, Collection Classiques dirgée par Michel Zink et Michel Jarrety,
Paris, Librairie Générale Française, 2002, p. 169. „ …șuvițele au culoarea aurului…“.
56
Chrétien, de Troyes, op. cit., „ …am cheful și dorința de a mă mira (minuna) de această frunte pe care
Dumnezeu a creat-o așa de luminoasă încât nu era egalată de gheață, de smarald, nici de topaz…luminozitatea
ochilor…, păreau că strălucesc ca două flăcări…nasul bine făcut, chipul luminous unde trandafirul ascunde crinul
ștergând (estompând) un pic crinul pentru a colora mai bine chipul…mică gură zâmbitoare…dinții sunt din fildeș
sau din argint…Tot ceea ce are de la naștere de la gât până la agrafă, care se întrevăzut (intuit) de la pieptul ei gol,
am văzut fără voal (văl) mai alb decât zăpada proaspătă…“.
57
Ibidem, pp 200-201. „…Tânăra fată se numea Fenice, și nu fără motiv, căci însăși pasărea fenix comparată cu
toate celelalte este mult mai frumoasă, și nu poate exista decât una o dată, așa și Fenice, cum îmi pare nu avea
asemănare în frumusețe. Era un miracol și o minune niciodată Natura nu a parvenit să facă o astfel de operă. Cum
orice aș spun ear fi insufficient, capul, corpul, brațele și mâinile sale, eu nu vreau a le descrie cu cuvintele mele,
căci dacă aș avea o mie de ani de trăit și fiecare zi mi-ar dubla talentul, mi-aș epuiza timpul în zadar, înaite de a
oferi o idee adevărată “.
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Blanchefleur, Laudine de Landuc și Guenièvre
În continuare voi vorbi despre frumusețea personajelor feminine Blanchefleur, Laudine
de Landuc și Guenièvre. Toate aceste trei personaje se înscriu ca și cele prezentate anterior în
idealul de frumusețe feminină existent în mentalitatea societății medievale. Acest ideal punea
accentul pe ideea de luminozitate, de strălucire sugertată prin auriul părului femeilor și prin
albeața pielii lor.
Blanchefleur este personajul feminin principal din romanul Le Conte du Graal și iubita
eroului, cavalerul Perceval. Numele personajului Blanchefleur, care înseamnă floare albă oferă
informații cu privire la frumusețea tinerei. O floare albă sugerează ideea de puritate, inocență,
gingășie, delicatețe. Acest lucru însemnând că purtătoarea numelui Blanchefleur avea aceleași
calități ca și o floare albă. Iată cât de frumos este descrisă această tânără domniță de Chrétien de
Troyes: „ Era despletită iar păru-i strălucitor, de-ai fi zis, dacă așa ceva ar fi fost cu putință, că
era aur din cel mai fin. Sprâncenele îi erau negre, bine încondeiate, iar ochii, râzători și sinceri,
strălucitori și frumos tăiați. Nasul îi era drept și subțire, iar roșul se potrivea cu albul obrazului
mai ceva ca pe argint...“58.În mod special am lăsat la final prezentarea personajelor feminine
Laudine de Landuc și Guenièvre. Ambele personaje întruchipează idealul de frumusețe senzuală,
seducătoare, ispititoare care îi determină pe bărbații îndrăgostiți de ele să le dorească tot mai
mult întrucât aceste femei le sunt inaccesibile, sau sunt foarte greu de cucerit 59.
Laudine de Landuc este doamna, unei fântâni magice, La Fontaine-qui-bout din pădurea
Brocéliande și văduva paznicului fântânii, un cavaler curajos și puternic pe care îl ucide
cavalerul regelui Arthur, Yvain. Yvain se îndrăgostește de văduva victimei sale și se simnte cel
mai nefericit om de pe pământ fiindcă credea că Laudine nu îl va iubi niciodată deoarece îi
ucisese soțul și îl privea ca pe un dușman. Iată descrierea pe care i-o face femeii iubite Yvain, un
cavaler și un bărbat îndrăgostit fără speranță: „...Suis-je donc son enemi? Certes non, plutôt son
ami, car je n`ai jamais tant désiré aimer. Je souffre beaucoup pour ses beaux cheveaux qui
surppasent l`or fin, tant sont ils brillants; ils m`inflamment et m`aiguillonnent de rage quand je
les lui vois rompre et arracher...il n`y eut jamais de si beaux yeux. Ses pleures me font de la
peine, mais rien ne me désole autant que ce visage qu`elle griffe sans qu`il l`ait aucunement
mérité; car je n`en ai jamais vu de si bien formé, ni d`aussi frais, ni un si beau teint. Et cela me
brise le coeur quand je la vois serrer sa gorge...Nul cristal, nulle glace ne sont aussi beaux ni
aussi polis que sa gorge...ni aussi brutalisés! Dieu, pourquoi ne se fait-elle pas moins de
violence?...“60.
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Idem, Cavalerul Perceval (Povestea Graalului), trad. de Maria, Pavel, Iași, Casa Editorială Demiurg, 2004, p. 44.
Umberto, Eco, Istoria Frumuseții, trad. din lb. ital. de Oana, Sălișteanu, București, Enciclopedia Rao, 2005, p.164.
60
Chrétien, de Troyes, Romans de la Table Ronde, Collection Classiques dirgée par Michel Zink et Michel Jarrety,
Paris, Librairie Générale Française, 2002, pp. 446-447.„…Sunt eu deci dușmanul ei? Cu siguranță că nu, mai
degrabă prietenul său, căci niciodată nu mi-am dorit așa de mult să iubesc. Sufăr mult pentru frumosul ei păr care
subclasează aurul fin, așa este de strălucitor; mă irită și mă umple de furie când o văd rupându-l și smulgândul…nu au mai existat niciodată ochi așa de frumoși. Plânsetele ei îmi provocă durere, dar nimic nu mă supăra mai
59

35

Gunièvre este soția legendarului rege Arthur, și domina adorată de cavalerul Lancelot sau
mai bine zis, amanta acestuia din urmă.În ceea ce privește descrierea Guenièvrei, Chrétien nu
oferă prea multe detalii cu pivire la frumusețea ei însă puținele detalii pe care ni le oferă ne
ilustrează faptul că aceasta era de neasemuit:„...un pieptăn de fildeș aurit...în el strălucea ca
raza de soare un fir din părul celei care se pieptănase...“61. Acest fir de păr care aparținea
reginei Guenièvre are o așa de mare influență asupra cavalerului Lancelot, care o iubea ca pe o
zeitate, încât acesta face un gest de adorație memorabil: „...nu va exista...un lucru mai onorat,
așa cum îl adoră cavalerul. De mii de ori îl poartă la ochi și la buze, la frunte și la obraji; nu
este cinstire să nu-i aducă, este fericit, se socotește bogat. La piept, în dreptul inimii îl strânge,
între zale și trup. Nu l-ar schimba nici pe un car plin vîrf cu smaralde sau rubine...“62.
V. Concluzii
Frumusețea feminină pe care o ilustrează în Romans de la Table Ronde, Chrétien de
Troyes este o frumusețe clișeu ale cărei trăsături le regăsim în descrierile tuturor personajelor
sale feminine. Aceste trăsături sunt: luminozitatea și strălucirea părului blond al personajelor
feminine care par toate a fi de origine vikingă; albul imaculat ca laptele de curat al pielii
acestora, al dinților care sunt descriși fie ca fiind din fildeș, fie din argint; strălucirea ochilor care
par a fi fie două flăcări, fie două stele; roșeața proaspătă din obraji care seamănă cu o floare de
trandafir roșu; și nu în ultimul rând simetria părților anatomice ale corpului care sugerează ideea
de armonie, de perfecțiune. Această frumusețe trupească trebuia să fie dublată obligatoriu de
frumusețea sufletească a personajelor feminine care sunt descrise ca fiind înzestrate cu sagesse și
un noble cœur .
Un alt aspect care trebuie subliniat este faptul că în Evul Mediu scritorii obișnuiau să
exagereze atunci când vorbeau despre fie și orice lucru, chiar și când subiectul dezbătut era
frumusețea. Astfel procedeză și Chrétien de Troyes el exagerând în mod voit frumusețea
personajelor sale feminine. Scopul fiind acela de a motiva de ce cavalerii se îndrăgostesc de ele
și comit mărețe fapte de arme, atrași fiind de frumusețea angelică63 a femeilor iubite care par
neajutorate și trebuiesc protejate. Astfel cele șase personaje feminine prezentate în proiectul de
față sunt obiectul de cult al altor șase personaje masculine împreună care formează șase cupluri
frumoase de îndrăgostiți. Aceste cupluri sunt: Enide formează un cuplu cu cavalerul Erec,

mult ca faptul că ea își zgârie chipul care nu merită să fie tratat astfel; căci niciodată nu am mai văzut un chip mai
bine făcut, nici așa de curat, nici cu un așa de frumos ten. Și mi se rupe inima când o văd cum își strânge
gâtul…Nici un cristal, nici gheața nu sunt la fel de frumoase sau de șlefuite ca gâtul ei…nici așa de brutalizate!
Doamne de ce nu este mai puțin violentă cu sine?...“
61
Idem, Cavalerul Lancelot, trad. de Mihail, Stănescu, București, Editura Albatros, 1973, p. 33.
62
Chrétien, de Troyes, Cavalerul Lancelot, trad. de Mihail, Stănescu, București, Editura Albatros, 1973, p. 36.
63
Umberto, Eco, Istoria Frumuseții, trad. din lb. ital. De Oana, Sălișteanu, București, Enciclopedia Rao, 2005,
p.171.
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Soredamor și Alexandre, Fénice și Cligès, Blanchefleur și Perceval, Laudine de Landuc și Yvain,
iar Guenièvre și Lancelot.
Frumusețea feminină descrisă de Chrétien de Troyes este o frumusețe angelică care
îmbină frumusețea trupească cu cea sufletească într-un tot unitar, simetric și armonios care
induce ideea de perfecțiune.
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ECERCIȚIU EMINESCIAN

ROMULUS MARIAN NEAGU

eşti cea mai frumoasă dimineaţă
când o pojghiţă de copil îţi acoperă faţa
când eterne minute dorm duse-n adâncuri
eşti suflet ce-mi îngândură timpuri
atunci eu pierd rostul cărţilor toate
mă rog într-o lume răpită de moarte
când ochii tăi limpezi se zbat pe sub pleoape
gheţarii sunt sfinţi ce se culcă pe ape
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În Întemeierea metafizicii moravurilor, Kant admite că „principiul autonomiei este unicul
principiu al moralei” şi, mai mult decât atât, „principiul (acesteia) trebuie să fie un imperativ
categoric, iar acesta nu porunceşte, nici mai mult, nici mai puţin, decât tocmai această
autonomie”.64 Voi încerca, de aceea, să analizez ideea de autonomie a voinţei la Kant şi legătura
acesteia cu legea morală. În linii mari, autonomia vizează capacitatea de auto-guvernare morală a
individului. Principiul autonomiei însă, indică o voinţă universală, la care se raportează orice
maximă individuală, de aceea, înţelegerea lui pare problematică. Voi încerca să arăt că
autonomia este capacitatea agentului raţional de a concepe legi universale, ce se conţin tocmai în
propria lui raţiune. Atâta vreme cât orice fiinţă raţională are acces la legea morală, care se află în
sine, prin propria raţiune, nici una din ele nu are nevoie de o autoritate morală sau principii
exterioare.
Pentru a construi o etică pură, pentru Kant a fost esenţială distanţarea faţă de orice
procedeu empiric şi, mai ales, faţă de orice autoritate, iar asta tocmai pentru a anula relativitatea
disciplinei etice şi a o reduce la un punct comun. Procedeul prin care acest fapt a fost posibil a
călcat pe urmele Criticii raţiunii pure, Kant realizând o revoluţie copernicană şi în privinţa
moralităţii. Ideea de autonomie sugerează faptul că legea morală nu poate fi găsită în exterior,
prin apel la autoritate sau prin generalizarea unor experienţe, ci, mai curând, prin apel la raţiunea
practică, care având o structură internă, dictează legile după care ar trebui să acţionăm.
Schneewind atrage atenţia asupra faptului că “atribuirea autonomiei fiecărui adult a constituit o
ruptură radicală cu viziunile predominante ale epocii asupra capacităţii morale a oamenilor
ordinari.”65
Autonomia este, pentru Kant, “proprietatea voinţei prin care ea îşi este lege (independent
de orice natură a obiectelor voliţiei.)”66, sau, într-o altă formă - o legislaţie universală posibilă
prin maxime. Cu alte cuvinte, fiecare om este legislator pentru el însuşi. În „Întemeierea
metafizicii moravurilor” regăsim formularea filosofului german, care admite că „se vedea, până
64

Kant, Immanuel, Întemeierea metafizicii moravurilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, p.60
Schneewind, J. B., Autonomy, obligation, and virtue: an overwiev of Kant s moral philosophy, în Guyer, Paul, ed.,
The Cambridge Companion to Kant, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p.313
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Kant, Immanuel, Întemeierea metafizicii moravurilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, p.59
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acum, că omul este legat de legi prin datoria lui, dar nimănui nu-i trecea prin gând că el nu este
supus decât propriei lui legislaţii şi că această legislaţie este totuşi universală, şi că el nu este
obligat să acţioneze decât conform voinţei lui proprii, care însă, potrivit scopului ei natural, este
universal legislatoare.”67
Cum este o legitate universală posibilă prin maxime, adică, prin principii subiective de a
acţiona? Omul este supus doar propriei legislaţii, dar, cu toate acestea, legea este universală.
Dacă legitatea este derivată a priori, atunci fiecare om va ajunge la aceleaşi principii morale,
deci, la o voinţă morală universală. Acest fapt este posibil câtă vreme fiecare individ este dotat
cu raţiune practică.
Legea morală, constrângătoare şi necesară este numită, la Kant, imperativ categoric. El
are proprietatea de a exprima o acţiune ca obiectiv necesară în sine, independent de orice scop.
Caracterul necesar, apodictic al acestui imperativ este dat de faptul că se poate deriva exclusiv a
priori, de vreme ce, doar concepând un astfel de imperativ, ştim îndată ce conţine; raţiunea
însăşi dictează conţinutul lui. În prima formulare, imperativul categoric este exprimat astfel:
„acţionează numai conform acelei maxime prin care să poţi vrea totodată ca ea să devină o lege
universală.”68 Legea trebuie să fie universalizabilă întrucât raţiunea practică are proprietatea de a
fi ea însăşi universală. Doar în acest mod se poate ajunge la un principiu obiectiv al moralităţii.
O variaţie a aceluiaşi principiu se regăseşte în formula legii univerale a naturii: „acţionează ca şi
când maxima acţiunii tale ar trebui să devină, prin voinţa ta, lege universală a naturii.” 69 În
exemplele oferite de către Kant este pregnantă ideea că faptul de a nu respecta datoria, adică
legea morală, va conduce, ineluctabil către o contradicţie: dacă sinuciderea ar fi transformată
într-o lege universală a naturii, atunci natura însăşi nu ar mai exista.
Este importantă şi o altă formulă a imperativului: „acţionează astfel ca să foloseşti
umanitatea atât în persoana ta, cât şi în persoana oricui altuia întotdeauna în acelaşi timp ca scop,
iar niciodată numai ca mijloc.” 70 Umanitatea poate fi considerată un echivalent al raţionalităţii,
drept pentru care, într-o expresie sugestivă, Kant spune că „omul şi în genere orice fiinţă
raţională există ca scop în sine, nu numai ca mijloc, de care o voinţă sau alta să se folosească
după bunul ei plac.”71 Raţiunea este motivul pentru care orice agent, ce o deţine, trebuie tratat ca
scop, iar asta pentru că „natura raţională există ca scop în sine”. 72
Principiul autonomiei voinţei este unul unificator, realizând coeziunea dintre celelalte
formulări ale imperativului categoric şi este exprimat în felul următor: „A nu alege decât astfel
încât maximele alegerii noastre să fie incluse în aceeaşi voliţie cu cea universală” 73 Cu alte
cuvinte, a fi autonom înseamnă a fi în stare să foloseşti raţiunea practică în aşa mod, încât să poţi
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deriva legi universale. Autonomia nu trebuie înţeleasă drept un soi de arbitrarietate a acţiunilor
ci, mai curând, drept capacitatea individuală a agentului de a concepe maxime universalizabile.
Acest principiu este unificator prin două componente: universalizabilitatea şi raţionalitatea.
Holtman atrage atenţia asupra acestui fapt, explicând relaţia dintre autonomie şi formula legii
universale: „Voinţa autonomă impune standarde ce pot fi legi pentru toţi, pentru că autoritatea
lor nu rezidă în ceea ce este specific doar pentru unii. Acest fapt oferă conexiunea cu formula
legii universale.”74 Prin raţionalitatea proprie, orice agent poate stabili o lege universală şi în
acest mod, cele două planuri (individual-universal) se suprapun. Mai mult decât atât,
raţionalitatea se conţine în principiul umanităţii – de aceea autonomia se află în relaţie şi cu
această formulă. Cu alte cuvinte, „formula umanităţii cere ca, în toate deciziile noastre în privinţa
acţiunilor, trebuie să luăm în serios centralitatea de a stabili şi a urma scopul de a trăi viaţa unui
agent raţional. Principiul autonomiei, prin urmare, indică necesitatea ca fiecare agent raţional să
fie legiuitor pentru sine şi, implicit, pentru semenii lui, în măsura în care maximele lui pot fi
universalizate.
Orice fiinţă lipsită de această capacitate nu poate fi numită autonomă. Însă, Schneewind
atrage atenţia asupra faptului că „problema pe care a întâlnit-o Kant a fost să arate cum o
asemenea legiferare este posibilă. În mod particular, el a trebuit să explice cum putem să ne
impunem o anumită necesitate nouă înşine. Dacă obligaţiile mele se nasc pur şi simplu din
propria mea voinţă, cum poate exista o constrângere reală a acţiunilor mele ?”75 Răspunsul este
că raţiunea practică nu admite legi ce vin în contradicţie cu legile naturii sau cu raţionalitatea
însăşi. Acelaşi autor susţine faptul că „dacă facultatea raţiunii practice are o structură inerentă
asemănătoare cu cea a raţiunii pure, atunci putem avea o explicaţie a modului în care suntem
autonomi.”76 Dacă raţiunea practică n-ar avea proprietatea de a emite legi morale
universalizabile, atunci nu ar putea exista un principiu moral obiectiv, ce se poate regăsi în
voinţa fiecărei fiinţe umane.
Autonomia pare a fi ideea centrală a filosofiei morale a lui Kant, concentrând în sine
diversele formule ale imperativului categoric. Grosso modo, principiul autonomiei voinţei poate
fi explicat astfel: fiecare individ raţional este legislator pentru sine însuşi, dar şi pentru semenii
lui, în virtutea proprietăţii legilor morale de a fi universalizabile. Orice agent raţional poate
deriva legile morale din propria raţiune, care este universală. Maximele unui agent moral, prin
urmare, trebuie să corespundă cu imperativul, dictat de raţiune. Autonomia, cu alte cuvinte, poate
fi redusă la un principiu al raţionalităţii. Raţiunea este legislatoare, şi fiecare om devine autonom
în măsura în care o deţine.
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Echilibrul construcţiei muzicale a fost grija principală a compozitorilor care au căutat o
reflectare, în creaţia lor, a arhitecturii naturale. Acest echilibru se referă la formă dar şi la
conţinut. Desigur, conţinutul precede forma şi se referă la materialul sonor, Sunetul, cu cele patru
calităţi ale sale: Înălţime, Durată, Amplitudine şi Timbru. O mică prezentare a lor ne va ajuta
pentru mai târziu şi ne va da posibilitatea unei priviri stereo-logice.
Înălţimea sunetului se măsoară în hertzi (1Hz = 1 ciclu al vibraţiei într-o secundă).
Sunetul La, după care se acordează orchestrele actuale şi instrumentele electronice muzicale, este
un etalon internaţional stabilit la 440Hz în urma unei convenţii internaţionale la Londra în 1953.
Necesitatea acestui etalon s-a făcut simţită odată cu dezvoltarea orchestrei simfonice. În 1783
acest etalon era 409Hz.
Din jocul variat de înălţimi sonore se formează melodia (melos în greceşte înseamnă
cântec dar şi poezie lirică). Spaţiul de înălţimi sonore este grupat în octave, fiecare având o
denumire, după cum se vede din tabel.

Prima şi ultima treaptă a octavelor este sunetul Do. La limita inferioară de percepţie Do
are 16,5 Hz, iar la cea superioară 16896 Hz.
Din necesitatea notării acestor înălţimi s-a dezvoltat portativul cu 5 linii, folosit azi, şi
cheile muzicale.
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Ele fac trimitere la spaţiul otavelor prezentate, un domeniu sau registru vibraţional.
Durata sunetului este aspectul temporal şi efemer al muzicii. Această durată trebuie
încadrată într-o măsură, care poate avea un timp sau mai mulţi, fiecare numindu-se şi bătaie sau
tact. Viteza lor de tactare dau Tempo-l, pulsul muzical (Largo, Presto,). Tot din necesitatea
înscrierii tempo-ului ca etalon general s-a inventat metronomul, instrument perfecţionat de un
contemporan cu Beethoven, Johann Nepomuk Mältzel. Acest tempo catalizează şi dă
simultaneitate oricărui grup muzical şi reprezintă prima grijă a dirijorului unei orchestre.
 Andante ~ 60 (bătăi /minut)
 Allegro ~120
 Presto ~180
Amplitudinea sonoră, sau intensitatea, regăsită în partituri prin indicaţii ca piano, forte,
crescendo, decrescendo, dă muzicii dinamică şi expresivitate. Prin nuanţe diferite de intensitate
muzica poate sugera stări sufleteşti diferite. Vocea umană poate indica unui meloterapeut starea
de sănătate sau afecţiuni sufleteşti fie şi numai prin această intensitate. Totuşi medicul de care
vorbeam este atent încă la un aspect: Timbrul vocii. Aceeaşi atenţie ne-o descoperim şi noi când
ascultăm muzică. Fiecare om are un timbru vocal particular. Ne recunoaştem fără să ne vedem,
doar auzindune. Câte timbre sonore putem recunoaşte? Pe toate, doar să le putem da un nume de
comun acord. Mai dificilă este sesizarea nuanţelor aceluiaşi timbru, de vioară de exemplu. Prin
ce diferă sunetul unei viori “Stradivari”, “Amati” sau “Reghin”? Prin timbrul lui, construit din
bogăţia armonicelor. Iarăşi regăsim aceeaşi influenţă a Rezonanţei Naturale a sunetelor. După o
îndelungată căutare de imitare a acestor timbre naturale pe cale electronică, inginerii de sunete au
găsit o posibilitate mai practică de realizare prin înregistrarea unor eşantioane naturale care, mai
apoi, sunt multiplicate pentru durată şi modificate ca frecvenţă pentru înălţimi diferite.
Combinaţiile acestor timbre dau o bogăţie asemănătoare nuanţelor în pictură. Pe cale digitală
pot fi specificate milioane de astfel de nuanţe. În muzica simfonică vom întâlni diferenţe
timbrale la aceeaşi lucrare interpretată de orchestre diferite. Există o evoluţie şi sub acest aspect
şi căutarea de cizelare a sunetului la orice instrument, fie şi vocea umană, constă în căutarea
luminii sunetului, rezultată din bogăţia armonicelor. Vocea cristalină a copiilor reflectă puritatea
lor sufletească.
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În natură nu se poate găsi un sunet fără armonice; el se poate obţine doar în laborator şi este
numit “sunet sinus”. Ascultaţi ceea ce auziţi! Veţi pătrunde într-o bogăţie de culori sonore; de la
clopotul bisericii, lătratul câinilor, cântecul păsărelelor sau al vântului la propria voastră voce.
Într-o sală de concert veţi avea şi alte bucurii de descoperit pe care le voi anticipa în parte în cele
ce urmează. Este necesar să revin în finalul acestui capitol asupra sunetului pentru a-l vedea în
cele trei ipostaze ale lui, ca fenomen:
fizic
Frecvenţa vibraţiilor
Continuitate în timp
Amplitudine
Formă spectrală

fiziologic
Înălţime
Durată
Intensitate(volum)
Timbru

muzical
Relief melodic, armonic polifonic
Ritm, Măsură, Tempo
Dinamică, Spaţialitate
Expresivitate (culoare)

Fiecare din aceste patru calităţi sonore au nuanţele lor posibile într-o lucrare muzicală (în
special în cele ce aparţin domeniului muzicii experimentale !)

Partea complementară, monadică, a conţinutului muzical este reprezentată de forma
muzicală. Dacă cele patru calităţi ale sunetului au evoluat odată cu dezvoltarea abilităţii tehnice
umane, (instrumente şi voci din ce în ce mai bine lucrate), forma muzicală este acel frumos
efemer prin care Şcolile muzicale şi-au exprimat viziunea lor arhitecturală, de la simplitatea unei
linii la complexe simetrice şi asimetrice.
Aşa cum ştim că la început ”Pământul era fără formă şi gol”, la fel şi construcţia
muzicală era lipsită de o formă distinctă. Ea se construia paralel cu dezvoltarea discursului
muzical care, cel mai adesea, însemna o linie melodică simplă ce însoţea o povestire a
comunităţii umane. Evoluţia formei muzicale s-a cristalizat treptat în corelare cu orientarea
arhitecturală a epocii respective. De la simplitatea formei binare (strofă – refren), pe care şi azi o
regăsim în muzica uşoară şi populară, la Sonata clasică, (formă simetrică având trei segmente:
Expoziţie, Dezvoltare, Reexpoziţie) forma muzicală a parcurs un traseu de disciplinare a
libertăţii componistice. Mai târziu, în epoca romantică, simetria formei a cedat întâietatea
libertăţii de expresie. Avântul patetic, într-o epocă în care individualitatea începea să se afirme, a
dus la căutarea nu de forme noi cât de modalităţi care să corespundă expresiei sufleteşti eliberată
acum în artă, modalităţi care au influenţat desigur şi construcţia formei.
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Rațiunea descoperă că se află ceva în afara ei, la care nu va putea ajunge vreodată, dar nu că
ea însăși, în înaintarea ei lăuntrică, va putea fi undeva oprită.
Immanuel Kant

Moritz Schlick, membru al Cercului de la Viena, identifica pe de o parte – comunicabilul
și cunoașterea, iar pe de altă parte – trăirea și necomunicabilul. El definea, prin urmare,
cunoașterea în identitate cu comunicabilul. Argumentul lui însă, are o mare carență: duce la o
regresie la infinit. Iată ce spune Schlick: ”Cunoașterea constă în aceea că un obiect va fi pus în
relație cu alte obiecte prin care va fi cunoscut.” 77 Întrebarea care ar trebui să ne răsară în minte
este: ”Dar cum am ajuns la cunoașterea acelor ”alte obiecte”? Și cum, în general, este cunoscut
un obiect pentru prima dată?” Survine, în aceeași ordine de idei, următoarea supoziție:
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cunoașterea primordială, necomunicabilă în esența ei, este cea care face posibilă orice act ulterior
de cunoaștere.
Reieșind din cele expuse anterior, este firesc să ne întrebăm: ”În ce măsură comunicabilul
reprezintă cunoaștere?” Este necesară o redefinire a cunoașterii în genere, pentru a rupe relația ei
cu expresia, căci, așa cum am văzut, anume cunoașterea primordială, care nu este transmisibilă în
termenii limbajului, reprezintă sursa oricărei cunoașteri posibile. Comunicabilul, într-un fel, este
o etapă intermediară a cunoașterii. De fapt, nu ne comunicam nimic prin limbajul propriu-zis:
acesta are doar rolul de a sugera înțelesuri, de a trimite către un conținut care nu este de natură
lingvistică. Acel conținut este obiectul cunoașterii în sens ultim. De aceea, având acces direct la
”conținutul de dincolo de limbaj” obținem o cunoaștere ce nu poate fi definită în termenii
comuni. Dacă acceptăm această distincție, putem presupune că există grade ale cunoașterii,
tocmai de aceea Schlick nu admite că incomunicabilul are o valoare epistemică. Este, prin
urmare, eronat să spunem ”cunoașterea se identifică cu comunicabilul”. Dacă ar fi așa, atunci fi
relativ simplu să ne transmitem conținutul cunoașterii. Dar nu cunoaștem ceva decât prin propria
experiență, prin aplicarea unui filtru propriu asupra problemelor cercetate. Comunicabilul nu e
decât un instrument, un mijloc către cunoaștere. Conținutul cunoașterii propriu-zise este inefabil
și ține de trăirea personală a fiecăruia. Conversia posibilă în legătură cu viziunea lui Schlick este
următoarea: cunoașterea e trăire inefabilă, comunicabilul e mijlocul prin care relaționează
trăirile. Dar cum poate fi trăită o ecuație? Prin trăire am în vedere, înainte de toate, înțelegerea
personală a stării de lucruri. Or, nu pot explica în ce mod ajung să pricep că ”2+2=4”, în schimb,
pot transmite în mod propozițional acest adevăr. Făcând apologia lui Gorgias, amintit la
începutul textului lui Schlick, 78 nu pot să spun decât că, din cele expuse anterior rezultă că, întrun sens autentic, cunoașterea nu poate fi comunicată de fapt.
În expunerea sa, autorul înaintează și ideea că metafizica e contradicție în termeni79 - în
sensul că metafizica nu comunică nimic despre realitatea ultimă a existenței. Obiectul clasic al
metafizicii – realitatea ultimă a existenței, ca atare, nu poate fi cunoscut, sau cel puțin, nu avem
suficiente temeiuri să credem că acest fapt e posibil. Dar metafizica avută în vedere aici este cea
tradițională. Este, practic, de la sine evident, că metafizica înțeleasă în acest mod este un fel de
poezie. Ar trebui, prin urmare, să redefinim obiectul metafizicii, astfel încât acest termen să nu
fie intrinsec contradictoriu. Redefinirea obiectului însă nu ține decât de clarificarea lui, căci, în
general, atunci când vorbim despre ”realitatea ultimă a existenței” ne aflăm într-o mare
ambiguitate. Ce înseamnă realitate și existență? Existența - tot ce există în lume? Realitate - opus
al aparenței? Realitatea ca adevăr? ”Ce există într-adevăr şi de ce?” – asta pare să fie întrebarea
esențială a metafizicii. Însă, pornind de la absoluta incertitudine în legătură cu un posibil
răspuns, întrebarea, pe bună dreptatea poate fi considerată fără sens. Soluția însă nu este
respingerea întrebării ca atare, ci reformularea ei. Asta înseamnă, îl ultimă instanță, că trebuie să
trasăm limite metafizicii, prin reconsiderarea obiectului ei.
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Ce studiază metafizica tradițională atunci când presupune că cercetează realitatea ultimă a lumii?
Nu poate studia altceva decât fenomene80, adică reprezentările pe care le avem despre obiecte,
așa cum ne sunt ele date, atâta vreme cât accesul la lucrurile în sine nu este posibil. Asta a făcut
metafizica chiar de la întemeierea ei. Immanuel Kant este cel care atrage atenția pentru prima
dată asupra acestui fapt: ”Ar fi absurd să considerăm principiile posibilității experienței drept
condiții universale ale lucrurilor în sine” 81 Observația este fundamentală: metafizica în sens
tradițional confundă lumea în sine cu lumea fenomenală, adică - cu percepția pe care o avem cu
privire la ceea ce există. Percepția depinde de ideile rațiunii şi de categoriile intelectului. În
ultimă instanță –atunci când presupunem că emitem judecăți asupra realității lumii în sine, abia
construim obiectul metafizicii ca atare. Realitatea lumii, ca obiect cognoscibil, nu se reduce decât
la realitatea principiilor rațiunii. Întâlnim, la Kant, reiterarea ideii: ”Miezul și specificul
metafizicii este preocuparea rațiunii cu sine însăși”82 Chiar dacă metafizica nu ne va oferi o
extindere a cunoașterii prin conceptele și ideile sale (ca substanță, suflet, cauză etc), ne va oferi
în mod sistematic mărturie asupra modului în care funcționează rațiunea. Avem, prin urmare,
două înțelesuri ale metafizicii. De fapt, în general, aceasta cuprinde ”preocuparea rațiunii cu sine
însăși” pe de o parte , și judecățile metafizice ce nu pot fi verificate experimental (judecăți
necesare ca obiect de studiu al mecanismelor de gândire).
Alfred Ayer, în Language, Truth and Logic admite în mod radical, că filosofia trebuie distinsă de
metafizică: ”Printre cei care recunosc că filosofia, pentru a fi considerată cu adevărat ştiinţă,
trebuie definită în aşa fel încât să fie distinsă de metafizică, este în vogă să discuţi despre
metafizicieni drept poeţi greşit poziţionaţi”. 83 Argumentul lui este că obişnuitele concepte
metafizice sunt create prin accidente ale limbajului, iar asta contravine principiilor filosofiei, care
se fundamentează pe urmărirea unei corectitudini logice. În plus, trăirile mistice sunt şi ele
altceva decât filosofie, căci nu vizează nici conținuturi logice, nici conținuturi comunicabile.
Obiecția mea este că, eliminând metafizica, filosofia rămâne cu un interior care nu diferă de
demersul științific comun, precum cel al fizicii (spre exemplu). Desființând metafizica,
desființăm, în mod simultan și filosofia. Există o tendinţă eronată în voinţa de a transforma
filosofia într-o disciplină rigidă. Trebuie să reiterez însă, că metafizica pe care o am în vedere
aici este preocuparea rațiunii cu ea însăși, așa cum am arătat în expunerea de până acum. Nici o
altă disciplină nu are acest obiect de studiu, astfel încât este de datoria filosofiei să-și pună
asemenea probleme metafizice.
Însă, cineva ar putea avea obiecția că metafizica avută în vedere în acest eseu nu mai este
de fapt metafizică. În plus, reconsiderând înțelesul clasic al metafizicii, anulăm statutul ei de
știință care ne-ar oferi cunoaștere transcendentă, independent de experiență (adică, îl anulăm pe
acest ”meta”). Ar trebui totuși să admitem că astfel, disciplina devine autonomă, iar
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verificabilitatea-i ține exclusiv de rațiune. Transcendența este anulată, prin substituţia cu
transcendentalul. Ayer spune că propozițiile metafizice își păstrează certitudinea grație
tautologiei și nu sunt de fapt a priori.84 Ce i s-ar putea răspunde? Metafizica lucrează cu concepte
asemeni celor matematice – cu acestea se poate opera logic, fără a recurge la experiență. Or, o
judecată matematică, cum este ”2+2=4”, este una sintetică, deci, nu pleonastică. În cazul
metafizicii, bineînțeles, este mai greu să găsim un exemplu satisfăcător. Dar să ne gândim la
ideea de Unu, comună atât matematicii cât și metafizicii. Ideea de Unu, matematic vorbind,
fundamentează orice altă idee. Pentru a verifica acest fapt nu avem nevoie de experiență – putem
gândi lucrurile matematic a priori, iar asta nu se va deosebi în mod esențial de gândirea
metafizică. Ar fi o misiune aproape imposibilă să determinăm în ce mod s-a ajuns la ideea de unu
pentru prima dată. Nimic din experiență, chiar și atunci când numărăm (căci numărăm făcând
apel tot la concepte fundamentale) nu ne spune că există Unu, ca unitate, sau că lucrurile pot fi în
genere numărate. Acest fapt vorbește, din nou, despre structura rațiunii propriu-zise.
Concluzia este că metafizica mai poate fi salvată prin redefinirea ei, demersul kantian
mai fiind încă valabil. În ciuda oricăror critici, disciplina rămâne una de interes filosofic, căci,
atâta vreme cât rațiunea a creat concepte independente de experiență, ea va rămâne preocupată
de ele.
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