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STILUL LUI „EL GRECO” PRIN RAPORTARE LA EL ESPOLIO ȘI LOGODNA
FECIOAREI

ADRIAN STĂNILĂ
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Istorie; Facultatea de Limbi şi Literaturi străine
Masterand Studii medievale
adilotus@yahoo.com

Cretanul Domenikos Theotokopoulis s-a născut la Candia (Heraklion) sau în proxima
localitate Fodela, cel mai probabil în 1541 dată fixată în 1606 când, în urma unui litigiu, pictorul
declară personal că ar avea 65 de ani1. Referitor la familia sa sunt atestaţi tatăl sau Georgeos şi
fratele său Manoussos, dar niciodată mama.
1560 soseşte la Veneţia, unde va locui în cartierul grecesc Bragora, fiind atestat ca
„sgouraphos”. Aici ia contact cu atelierele lui Tizian şi Tintoretto, în legătură cu acesta din urmă,
Elie Faure va spune că stilul lui El Greco a ţâşnit din al său ca o flacără 2. În 1570 soseşte la
Roma, unde va cunoaşte pe Jacopo Bassano, iar în 1577 este menţionat la Toledo, după o
probabilă oprire în proaspăta capitală, Madrid. Încă din secolul al XIV-lea, Spania exercitase
asupra artiştilor străini o adevărată atracţie, concurând la nivel cultural Italia sau Ţările de Jos. În
secolul al XVI-lea fenomenul se accentuează, concurenţa apărând chiar între marile oraşe.
Toledo, confluenţă a culturilor creştină, ebraică şi maoră, manifesta o viaţă spirituală ce strivea
mercantila Sevilla sau modestul Madrid. Toledo va fi şi oraşul care îl va găzdui pe marele pictor
pentru eternitate, acesta decedând în acest oraş la 7 aprilie 1614, fiind înmormântat în catedrala
Santo Domingo el Antiguo3.
Tehnica sa picturală a fost puternic influenţată de Cartea de pictură a lui Dionisie din
Furna, al cărei principiu fundamental era legat de faptul că folosirea culorilor deschise apropie,
iar a celor închise depărtează, rezultând astfel o iluzie optică destul de convingătoare. Al doilea
principiu, cel al picturii deschise, îl reprezenta acoperirea superficială cu o culoare omogenă
peste care se conturau siluete ce se umpleau doar parţial cu tonul definitiv, denotând echilibru şi
armonie cromatică4.
Primul sentiment încercat în faţa unui tablou de El Greco este acea stupoare, familiară
spiritelor manieriste, transpusă printr-un amestec de uimire, anxietate, spaimă, dar în niciun caz
teroare, denotând totodată o fascinaţie spirituală inepuizabilă 5. Deşi potrivit lui Carl Justi, El
1

Manuel B. Cossio, El Greco, vol. I, trad. Gheorghe Bala, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 14.
Elie Faure, Istoria Artei. Arta Renaşterii, trad. Irina Mavrodin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 241.
3
Manuel B. Cossio, Op. cit., vol. I. p. 15.
4
Virgil Mocanu, El Greco, Editura Meridiane, Sibiu, 1980, pp. 19-20.
5
Ibidem. p. 5.
2
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Greco apare ca un „meteor eşuat pe stânca oraşului Toledo, fară rădăcină sau continuatori”6,
Raymond Eschalier, pornind de la structura picturii bizantine, afirmă că „secretul său nu se află
la Toledo ci în Orient”7. Acelaş lucru îl evidenţia şi George Călinescu, regăsind un model uman
nou ce nu se încadrează niciunei tipologii etnice şi care conferă acel aspect al demenţei
hagiografice bizantine8. De asemeni, contrastând operele contemporanilor săi spanioli, împânzite
de violenţă şi macabru, El Greco preferă sacrificiul uman ridicat la ipostaza sa spirituală,
relevând în pictură relaţia dialectică dintre materie şi spirit; mai mult decat mistică sau
hagiografică, pictura sa propune condiţiei umane un unghi de autocunoaştere inedit.
Fără îndoială, El Greco a fost exponent al manierismului, curent încadrat Renaşterii
Târzii şi enunţat atat ca o logică răsturnată, cat şi ca „nustalgia paradisului pierdut” (Eugenio
d’Ors)9, dar in egală măsură avem de-a face cu primul artist modern, chiar expresionist,
încercând să exprime viziuni şi concepte ce depăşeau cu mult înţelegerea epocii sale.
Mai mult decat în opera oricărui alt artist, între lucrările din tinereţe şi cele din perioada
spaniolă există diferenţe de ton şi formulă ce ar deruta un neavizat, provocându-i îndoieli legate
de paternitatea lor. în privinţa fazelor de dezvoltare artistică, cercetătorii au enunţat fie trei, fie
şapte, însă cea mai potrivită structurare este cea în patru faze 10, după cum urmează:
1558-1568, epocă a uceniciei dar şi a luptei dintre imuabilitatea transpunerii bizantine,
deprinsă în Creta, şi concepţia umanistă a renascentismului veneţian. Cea mai semnificativă
lucrare a acestei faze o reprezintă Tripticul de la Modena.
- 1569-1575, faza desprinderii de artizan (Tizian, Tintoretto, Veronese, Michelangelo), fără
a-l nega. Pictorul este marcat obsesiv de analiza raţională şi scientistă a materiei. Cel mai
reprezentativ tablou al acestei perioade este Izgonirea din templu.
- 1576-1602, epoca revelaţiei picturale, când regăsim confruntări dramatice de esenţă între
condiţia materială a omului şi aspiraţia sa spirituală. Ne găsim în faţa artistului dominat de
amintirea şi efectele unor culturi clasice (artistul manierist). Opera de apogeu a acestei periuade
o reprezintă El Espolio (Batjocorirea).
- 1603-1614, era picturalităţii pure, dominată de metafore existenţiale sintetizate ca o
concluzie supremă. Această perioadă apare ca o încununare a triumfului spiritual asupra materiei
şi are ca principal exemplu Logodna Fecioarei.
El Espolio este tabloul care, la nivel cultural, îi dă drept de cetăţenie în Spania 11.
Personajele îşi depăşesc condiţia corporală fără să o renege, pentru a o transforma în principii.
expresia acestora definind însăşi pasiunea iberică. Iisus este dezbrăcat de veşmântul roşu (însemn
al puterii imperiale), pentru a-şi începe calvarul. Avem pe de o parte ura oarbă a mulţimii
gregare, în care cavalerul în armură figurează forţa calmă a legii, iar de cealaltă spiritul detaşat
6

apud Ibidem, p. 7.
apud Ibidem.
8
Ibidem, p. 10.
9
apud Ibidem, p. 29.
10
Ibidem, pp. 17-18.
11
Carl Justi, apud Manuel B. Cossio, Op. cit., vol. I. p. 168.
7
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de materie, lucid dar nu resemnat 12. Ca o influenţă a picturii lui Jacopo Bassano, întalnim sensul
premonitoriu al flăcării, ca siglă a combustiei spirituale 13. Un alt motiv este cel al soldatului
spaniol, „hrănit cu praf de puşcă”, care deşi pierduse teren în Europa, pustia încă, în numele lui
Hristos, America şi Ţările de Jos. Hristos nu apare ca zeu în mijlocul oamenilor ci ca om
infruntînd viaţa şi, într-o mai mica măsură, moartea14. Chipul, ridicându-şi spre cer ochii
resemnaţi denotă acea iertare specifică manierismului. Un alt aspect al picturii îl reprezintă călăul
fioros care sfredeleşte pentru a da găuri crucii. Scena este una umană, natura neavând altă
reprezentare decât zona îngustă a cerului de nori.
Pentru a întregi la nivel stilistic pictura, regăsim şi o reprezentare necanonică, mult
disputată în contemporaneitatea lui El Greco, aceea a celor trei Marii, simbolizând mai mult
curiozitate decât spaimă, acestea percepând momentul din perspectiva celui condamnat.
El Espolio reprezintă o structură sferică sub raportul atitudinii si mijloacelor, întreruptă
de fascinaţia erupţiilor tonale, de perspectiva abreviantă, jocul reflexelor sau dinamica suliţelor15.
Aflat în Catedrala din Toledo, tabloul a fost contractat la 2 iulie 1577 şi finalizat la 22
septembrie 1579, fiind pictat în ulei pe o pânză de 285 x 173 cm 16. În ansamblul ei, opera nu
presupune doar aspectul pictural, la 9 iulie 1585, autorului fiindu-i incredinţată şi sculptarea unui
retablu17. Există în lume 12 replici autentice, dintre care doar câteva aparţin autorului, cele mai
multe fiind işite din atelierul maestrului, dar nu şi din mâna lui, fiind realizate de fiul său Jorge
Manuel18.
Cel mai probabil ultima pictură a lui El Greco, Logodna fecioarei se impune ca o sinteză
finală comportând mai multe aspecte simbolice. Aparent iconografia pare a transpune o scenă
biblică, dar simbolistica picturală induce un plan cu totul profan. Ritualul devine abstract, la
comuniunea sufletului cu materia nemaiparticipând indivizi ci concepte 19.
Casanţa planurilor ce compun veşmântul Mariei, ca şi culoarea simbolizează puritatea
imaterială20, opusă unui Iosif concret, reprezentat mult mai tânăr decât în realitate. Între ei,
apariţia fantomatică a unui preot, desprins parcă din iconografia isihastă bizantină, oficiază în
numele unui principiu absolut. Copleşite de sensul revelaţiei, celelalte personaje sunt aliniate
unei izocefalii tradiţionale. O singură privire se desprinde de realitatea tabloului si se indreaptă
către privitor, aceea a iniţiatului, probabil El Greco însuş într-un ultim autoportret cu valoare de

12

Virgil Mocanu, Op. cit., p. 48.
Ibidem, p. 28.
14
Manuel B. Cossio, Op. cit., vol. I. p. 164.
15
Virgil Mocanu, Op. cit., p. 48.
16
Elke Linda Buchalz, Arta. Istoria vizuală a artelor plastice, trad. Alexandru Macovei, Litera Internaţional,
Bucureşti, 2008. p. 183.
17
Manuel B. Cossio, Op. cit., vol. I. p. 179.
18
Ibidem. p. 181.
19
Virgil Mocanu, Op. cit., p. 53.
20
În întreaga Renaştere, ca şi la El Greco, pentru imaginea Madonei Însărcinate se va folosi convenţional toga de
culoare violet.
13
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simbol şi mesaj. Mâna neterminată a lui Iosif trădează nevoia de confesiune, dar în egală măsură
şi surprinde şi fixează mişcarea materiei21.
El Greco ne apare ca un subtil geometru, cunoscător şi interpret al legilor perspectivei.
Verticalitatea compoziţiei este stabilizată prin simetria piramidelor formate de veşmintele
protagoniştilor, mari câmpuri de culoare asociate unui extraordinar simţ al raporturilor tonale 22.
Lucrarea se află la Muzeul Naţional de Artă al României, fiind pictată în ulei pe o pânză
de 110 x 83 cm, nefiind cunoscute replici aparţinând autorului sau fiului acestuia.

Bibliografie

BUCHALZ, Elke Linda, Arta. Istoria vizuală a artelor plastice, trad. Alexandru
Macovei, Litera Internaţional, Bucureşti, 2008.
COSSIO, Manuel B., El Greco, vol. I, trad. Gheorghe Bala, Editura Meridiane, Bucureşti,
1985.
FAURE, Elie, Istoria Artei. Arta Renaşterii, trad. Irina Mavrodin, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1970.
*** Larousse. Istoria Artei, coord. Albert Châtelet, Bernard-Philippe Groslier, Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2006.
MOCANU, Virgil, El Greco, Editura Meridiane, Sibiu, 1980.
Anexe

21
22

Virgil Mocanu, Op. cit., pp. 53-54.
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1. El Espolio

2. Logodna Fecioarei
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SACRIFICIILE UMANE LA SLAVI ȘI VAREGI

MIHAI DRAGNEA
Universitatea din București
Facultatea de Istorie
Masterand Studii Medievale
terra_mater_2007@yahoo.com
Primele informații despre politeismul slav le putem găsi la marele istoric bizantin
Procopius din Cezareea (latină: Procopius Caesarensis, greacă: Προκόπιος ὁ Καισαρεύς) în
Războaiele, mai exact în cartea De bello Gothico. Acesta a fost contemporan cu împăratul
bizantin Iustinian I (527-565). Acolo, Procopius ne descrie trei moduri diferite prin care slavii
obișnuiau să-și ucidă dușmanii: trasul în țeapă, legarea mâinilor și picioarelor de patru pari,
urmând a fi bătuți până la moarte și arderea lor împreună cu vitele și oile.
Analiza textului și comparația acestuia cu alte surse ne face posibilă interpretarea în
diferite moduri a ritualului de sacrificare:
„Și ei cred într-un singur zeu, creatorul fulgerului, care este unicul lor stăpân peste
toate, căruia ei îi sacrifică vite și tot felul de victime, neștiind destinul, și nici nu cred ca ar avea
vreun comportament asupra ființelor umane. În schimb, când moartea se apropie de ei, când
boala îi lovește sau când sunt pregătiți pentru luptă, promit că dacă scapă, vor face un sacrificiu
pentru zeu, în schimbul vieții lor, și odată ce au scăpat, sacrifică ce au în mână, crezând că și-au
cumpărat siguranța multumită sacrificiului. Cu toate acestea, ei mai venerează și râuri, nimfe și
alte ființe divine, cărora de asemenea le oferă sacrificii, făcându-le divinații în acele
sacrificii”.23
Despre torturarea prizonierilor de către slavi, Procopius ne relatează: „Ei omoară
oamenii pe care îi întâlnesc nu cu sabia, nici cu sulița, nici în alte maniere uzuale, dar înfig în
pământ cu fermitate, pari pe care i-au ascuțit și în care cad violent acei săraci oameni, fiindu-le
introduse în șezut vârfurile acelor pari și împinse până ajung în măruntaie. Ei consideră
normală această metodă de omorâre. Acești barbari, de asemenea obișnuiesc să planteze patru
bucăți groase de lemn, legând mâinile și picioarele prizonierilor de ele, continuând să-i bată în
cap, până îi ucid ca pe căini, șerpi sau alte animale. Pe alții îi închid în colibele lor împreună cu
vitele și oile deoarece nu pot fi transportați acasă, fiind arși fără milă. Așa au făcut sclavenii, au
omorât pe cel găsit”.24
Aceste sacrificii umane ale slavilor păgâni sunt prezente și la varegii scandinavi de neam
germanic. Autori precum călătorul Ahmad Ibn Fadlan (sec. X) care descrie un ritual funerar
viking în care defunctul este depus într-o corabie, alături de numeroase obiecte ce fac parte din
23

Eugenio R. Luján, Procopius, De bello Gothico III 38.17-23: a description of ritual pagan Slavic slayings?, p.
105-106.
24
Ibidem, p. 107.
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inventarul funerar25, urmând a fi incinerat împreună cu o fată (sclava sa) într-o zi de vineri dupăamiază. Această fecioară își alege singură soarta „nemuririi”, alături de nobilul defunct: „Corect
am făcut, din dragoste pentru tine (defunct)”. 26 Despre acest eveniment, călătorul arab ne
relatează următoarele:
„A fost acum vineri după-amiază și au dus-o pe fată la unu obiect pe care l-au construit
și care seamănă cu o ușă. Au ridicat-o și au coborat-o de câteva ori. Apoi i-au dat o găină al
cărei cap fusese tăiat. I-au dat ei băutură tare avertizând-o să o bea rapid. După asta, fata
părea amețită. În acest moment, bărbații începeau să bată în scuturile lor ca să acopere
zgomotul plansetelor ei ce ar putea descuraja alte fete în a căuta moartea cu stăpânii lor.
Au întins-o jos prinzând-o de mâini și picioare. Femeia bâtrână cunoscută ca Îngerul
Morții innoadă o funie în jurul gâtului ce va fi ținută de doi bărbați. Apoi, cu un pumnal lat o va
înjunghia între coaste în timp ce bărbații o înjunghiau. Așa a murit.
Familia defunctului s-a apropiat, și luând o bucată de lemn, au aprins corabia. Aceasta
va fi în curând în flăcări, la fel și bancheta, bărbatul, fata și toate din corabie.
În partea mea, unul din nordici discuta cu traducătorul meu. După această conversație lam întrebat pe traducător ce a zis nordicul:
Voi arabii sunteți proști! Îl veți lua pe cel care este cel mai respectat și iubit între bărbați
și îl veți arunca în pământ, unde va fi devorat de creaturi infiorătoare și viermi. Noi, pe de altă
parte, îl ardem într-o strălucire astfel încât instantaneu, fără întârziere, va intra în Paradis.”27
Ritualul de tip suttee este de origine indo-europeană, fiind prezent la indieni, germanici și
slavi. În ritualul viking descris de călătorul arab, fata este o sclavă a nobilului defunct, care si-a
ales singură trecerea în imortalitate prin acest ritual de sacrificiu. Aurul prezent pe materialele cu
care este învelit defunctul reprezintă echivalentul bogăției și aristocrației în societățile indoeuropene, fructele și miedul hrană spirituală. Cocoșul și găina pot reprezenta o punte de legătură
stabilită între defunct și lumea spiritelor. Despre cocoș știm de asemenea că el reprezintă
renașterea.28

25

Din inventarul funerar fac parte următoarele obiecte: o banchetă pe care este așezat defunctul, o haină aurită cu
care este acoperit acesta precum și o pernă din același material. Alături de defunct mai sunt depuse și fructe, ierburi
și băuturi tari, precum și un cocoș și o găină ce vor fi sacrificați și depuși alături de defunct.
26
Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу, Перевод и комментарий. Под редакцией академика
И.Ю.Крачковского. М.Л., 1939. p.82.
27
Ahmad ibn-Fadlan, Letters On the Vikings <http://www.sammustafa.com/Resources/Fadlan.pdf>
28
James E. Montgomery, Ibn Fadlān and Rūsiyyah, Cambridge, p. 17.
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Pictura unui funerar viking (Frank Bernard Dicksee, 1893)

Înmormântarea unei căpetenii varege. (Henryk Siemiradzki, 1883)
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EPOCILE NEGĂRII

PELIN ARDITI

gînduri-scînduri între epoci întîrziate
cu revolverul lîngă tîmpla demult moartă
mirosul istoriei învechite – hrană proletară
și mă întreb de ce
renaști și rupi cordonul ombilical
ce ne lega de cer
cînd realitatea e o iluzie săracă fără el
e ură și greață în iubirea ta
e numai ură și greață în tine ultim om
buze mulțumite bătute în ținte
arhaic suflet să nu erupă înafară
amnezic soarele nu mai răsare
peste grămezile de oameni surdo-muți
peste neoamenii care-și cultivă dumnezei
peste neoamenii ce poartă-n sîn cadavre
cînd realitatea e voința mea spre nicăieri
e ură și greață în templul tău
e numai ură și greață în tine ultim om
noduri desfac copiii în sînul neființei
se usucă oameni de bronz înghițind adevărul
anestezie pentru îngerii nebuni din noi
este morala generațiilor castrate
strîngi ura și voința într-un pumn
și-astupi cu el gura dumnezeilor ce urlă-n tine
cînd realitatea e ura ta-ndreptată doar spre tine
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e ură și greață în soarta ta
e numai ură și greață în tine ultim om
palme-arme pe fețele – nefețe
cu inimi sigilate plutim spre abator
pulsul epocii ce neagă ființa-dumnezeu
tot adevărul tău ce-i doar comfortul izolării
se rupe-n urlet din cadavrul meu
ce-l port prin bucăria unui canibal
se rupe-un răsărit din ură mizantropă
e numai ură și greață în tine ultim om
e ură și greață în fericirea ta
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LAND ART

ELISABETA PATAKI

Land-art sau „arta în peisaj” este un curent artistic contemporan în care mediul urban și
mai ales cel natural devin suport, loc de creație și sursă de materiale folosite în procesul creativ.
Astfel sunt folosite pământul, pietrele, frunzele, apa într-o legătură indisolubilă a operei cu
peisajul, având de multe ori un mesaj ecologic. În general lucrările sunt departe de civilizație,
lăsate în voia schimbărilor și eroziunilor provocate de fenomenele naturale.
Land-art a apărut ca un protest împotriva artificializării și comercializării exagerate a
produselor artistice la sfârșitul anilor 1960 în America, dar stârnește și azi un interes ridicat
pentru mulți artiști, din nevoia de regăsire a naturalului într-o lume ce devine din ce în ce mai
artificială. Exponenții land-art-ului au respins galeriile și muzeele și s-au avântat în proiecte
monumentale imposibil de transportat și de comercializat.
Land-art-ul a fost inspirat de arta minimală, arta conceptuală dar şi de cubism, De Stijl,
de lucrările lui Constantin Brâncuși și Joseph Beuys care a creat termenul de „sculptură socială”
pentru a ilustra potențialul artei de a transforma societatea și mediul înconjurător, proiectul său
din 1982 „7000 de stejari” plantați cu ajutorul voluntarilor în Kasel îl putem corela cu procesul
conceptual al artei în peisaj. Isamu Noguchi a avut o puternică influența asupra land-art-ului şi
asupra sculpturii contemporane, design-ul său din 1941 „Loc de joacă conturat” din New York e
una din primele lucrări ce aparțin land-art-ului timpuriu, deși artistul o consideră sculptură.
Printre primii artişti deschizători de orizonturi pot fi considerați Alan Sonfist, Douglas Leichter
și Richard Saba. Land-art-ul își face simțită prezența mai accentuat în 1968 generația tânără fiind
stimulată de activismul politic, mișcările feministe și de protecție a mediului ce încep să-și facă
apariția în această perioadă.
Unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai genului este Robert Smithson, cea mai faimoasă
lucrare a sa fiind „Spiral Jetty” (1970) construită din piatră, pământ și alge în formă de spirală în
Marele Lac Sărat din Utah. Vizibilitatea ei depinde de fluctuațiile apei, de la creația sa lucrarea a
fost complet acoperită și dezvăluită din nou de apă. Una din cele mai mari lucrări este
remodelarea pământului din jurul vulcanului Roden din Arizona realizată de James Turrell.
Un cuplu renumit al land-art-ului sunt Christo și Jeanne-Claude cu monumente, clădiri și
peisaje împachetate în pânză, din care azi au rămas doar documente foto și video.
Andrew Rogers este unul din cei mai de seamă artiști contemporani, iniţiatorul celui mai
mare proiect land-art „Ritmurile vieții” care se întinde în întreaga lume, unele lucrări fiind sub
nivelul mării, altele la mare altitudine, în 13 țări: Israel, Chile, Bolivia, Sri Lanka, Australia,
Islanda, China, India, Turcia, Nepal, Slovacia, S.U.A. și Kenya. Lucrările sunt metafore
optimiste pentru ciclul regenerativ al vieții, inspirate din legende și simboluri din regiunile în
care sunt construite.
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Unii artiști abordează desenul în nisip, simplu de făcut dar cu rezultate spectaculoase: Jim
Denevan se remarcă prin desenele sale geometrice, iar Andrew van der Merwe cu caligrafiile
sale bizare amintind de scrierea cuneiformă. Walter de Maria integrează fulgerele printr-o
instalație de tije de oțel în lucrarea sa din deșertul Arizona „Lightening Field”.
Andy Goldsworthy este un artist al peisajului despre care se vorbește poate cel mai mult
în zilele noastre, cu spirit inovator și bogată inventivitate. Colaborările sale cu natura nasc opere
de artă unice, personale și intense în care folosește o serie aparent interminabilă de materiale
naturale: zăpadă, gheață, frunze, scoarță de copac, piatră, lut, petale, crengi îmbinate în sculpturi
efemere. Alt artist britanic este Richard Long, unul din primii reprezentanți ai land art-ului în
Europa, lucrările sale caută simplitatea și sunt asociate cu plimbările solitare prin peisajele rurale
și asociate cu înregistrări poetice ale reflecțiilor din timpul călătoriei.
Patrick Dougherty a combinat abilitățile sale de tâmplar cu dragostea pentru natură și a
început să experimenteze cu puieți de pomi transformați în forme sculpturale și a ajuns cu timpul
la lucrări din ce în ce mai masive, astăzi există peste 200 de astfel de sculpturi în lume.
Nils Udo este un artist german care a lăsat deoparte pictura în favoarea land-art-ului,
materializând viziuni fanteziste și misterioase, lirice și pline de culoare.
„Umbrella Canopy” sunt o serie de proiecte realizate în peisajul urban, instalații ce pot fi
asociate cu land-art-ul, la fel și labirinturile realizate în natură, în parte artă, în parte design și
arhitectură sunt o sursă inepuizabilă de uimire și distracție care ne trimit cu gândul până la
vechile mitologii grecești.
Arta în peisaj se practică și în România, nu s-a ajuns la realizarea vreunui priect
monumental, dar spiritul inovator atrage mulți artiști care se manifestă la o scară mai mică dar
plină de intensitate. De câțiva ani încoace Tabăra de Arte de la Preluca a fost un mediu propice
abordării acestui mod de exprimare datorită localizării ei în libertatea și intimitatea naturii de pe
dealurile Prelucii, cât și încercării de a reuni în tabără artiști din domenii cât mai diferite, ca întro șezătoare modernă.
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EL, MARCEL OLINESCU: PORTRET ÎN SEMNE ȘI ÎN LINII

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

Există pe această planetă creată şi populată de Dumnezeu într-o clipă de plictiseală,
oameni veşnic obişnuiţi, majoritatea dintre noi, şi oameni temporar obişnuiţi, care, într-un
moment de idiosincrasie se hotărăsc să-şi învingă, cu graţie, anonimatul:
„Voinţa a fost la început şi nu cuvântul;
Iar fapta îi urmează ca un servil ecou;...”29.
Aceştia sunt artiştii, adevăraţi, talentaţi – căci talentul le dă ghes – nu impostorii,
veleitarii, diletanţii. „Măşti râzânde”, aceştia au alte mijloace pentru altfel de scopuri, mascate în
deşertăciuni, în vreme ce geniile de cele mai multe ori se sting înainte ca mulţi dintre noi, cei
obişnuiţi, printr-o nedreaptă ignoranţă, să ne oprim măcar o dată să le salutăm „scripturele”. Fără
ca aceşti epigonii să-şi ofere ocazia, într-un rătăcit moment de pocăinţă, să admită că au trăit în
vremea lui Hector, îmblânzitorul de cai, sau în vremea lui Ahile.
Deunăzi, răsfoind o revistă dragă pentru a-şi odihni şi limpezi privirea, „Artă şi tehnică
grafică: buletinul Imprimeriilor Statului”, sufletul meu şi-a ostoit dorul pentru frumos zăbovind
asupra baladei „Mioriţa”30, ilustrată prin gravurile lui Marcel Olinescu, „Micul Leonardo”, cum
îi spuneau prietenii din Arad.
Potrivit ar fi să lăsăm imaginea să vorbească, iar muţenia ei ar gestiona mult mai potrivit
spaţiul miilor de elogii care merită spuse despre opera artistului, dar se impune o scurtă
descâlcire a talentului multivalent al său.
S-a născut la Dorohoi, la 17 septembrie 1896 31. „Nasc şi la Moldova oameni”, aşa spunea
cronicarul Dimitrie Cantemir, important este cum se transformă acest accident biografic în temei
documentar, liantul care leagă „rămas”-ul omului de matrice.
„Eu sunt unul dintre cei mulţi ai generaţiei mele.
O boabă din şiragul de mărgele
Ce fac podoaba unui veac”32.
29

Marcel Olinescu. Mont Blancul îl voi sparge. În: „Eu: poeme în versuri şi în linii”. Arad: Editura „Pro Arte”,
1937, p. 39.
30
Revista „Artă şi tehnică grafică: buletinul Imprimeriilor Statului”, Bucureşti: Monitorul Oficial, Caietul 13, 1940.
31
Elena Ene, Mariana Vida. Gravura în relief : artişti din România : 1900-1950. Bucureşti: Muzeul Naţional de
Artă al României, Cabinetul de Desene şi Gravuri, 1997, p. 71.
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Marcel Olinescu şi-a împlinit această năzuinţă – „M’am cunoscut cu mine într’un
târziu...”33 - hotărât, motivat şi cu răbdare, modest şi dedicat celor din jur, fără să aştepte răsplată
sau lauri.
Îşi completează studiile medii la Dorohoi, Pomârla şi Botoşani. În 1919, devine student al
Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi, Secţia Sculptură, pe care o termină la Bucureşti, în 1923, cu
Dimitrie Paciurea34. După ce debutează cu pictură (1923), se stabileşte la Arad, în 1927, ca
profesor de desen la Liceul comercial de băieţi şi la Şcoala Normală, într-un moment în care
locul entuziasmului şi idealului cultural, pur, fusese luat de politica măruntă. Aici, alături de un
mic grup de intelectuali –Al. Negură, părintele Gheorghe Ciuhandu, Tiberiu Vuia, Ioan Th. Ilea,
Octavian Lupaş şi alţii, cu tărie de caracter şi înflăcăraţi de dorinţa de a pune bazele unei reviste
şi a unei societăţi culturale - a fondat „Ateneul popular” (înfiinţat în 1932). Totodată, până la
plecarea din Arad, în 1937, ca redactor al revistei „Hotarul”, a realizat ilustraţia revistei şi a
publicat articole de atitudine, poezii şi schiţe. 35 Poeziile sale amintesc de ironia topârceniană, în
timp ce multe dintre articolele de fond din ziarul „Ştirea”, la care a fost redactor principal din
momentul sosirii în Arad - articole semnate cu pseudonimele Bătrânul Stradivarius, I.
Moldoveanu sau M. Moldoveanu - se citesc cu interes şi astăzi, fiind adevărate documente de
epocă36.
În 1934, împreună cu Tiberiu Borneas, Tiberiu Dragoş şi elevul de atunci Miron
Constantinescu, scoate revista de artă, critică literară şi filosofie, „Duh”. Programul revistei urma
exemplul altor reviste de artă („Artă şi tehnică grafică”, „Grafica română”...), fidele orientării
culturale generale din epocă: înnoirea şi dezvoltarea culturală, în general, a artei plastice, în
special: „Vrem viaţă, mobilitate, agilitate. Vrem criticism nou, obţinut prin sudarea
modernismului adevărat şi logic la tradiţia selectată şi dezbărată de prejudecăţi”, scria el în
articolul inaugural37.
Revista îşi încetează apariţia după trei numere – era blestemul epocii – însă spiritul său va
fi preluat de gruparea „Pro Arte”, iniţiată de acelaşi Marcel Olinescu. Între 1936-1937, într-o
perioadă când întunericul se răspândea prin toate cotloanele vieţii româneşti, gruparea şi-a
continuat programul extrem de ambiţios, ce conţinea manifestări menite să învioreze viaţa
culturală a acestui oraş, considerat de graniţă. O graniţă spirituală către civilizaţia occidentală:
32

Marcel Olinescu. Eu sunt unul din cei mulţi. În „Eu: poeme în versuri şi în linii”, Arad: Editura „PRO ARTE”, p.

4.
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Marcel Olinescu. M’am cunsocut cu mine într’un târziu. În „Eu: poeme în versuri şi în linii”, Arad: Editura „PRO
ARTE”, p. 6.
34
Elena Ene, Mariana Vida. Gravura în relief : artişti din România : 1900-1950. Bucureşti: Muzeul Naţional de
Artă al României, Cabinetul de Desene şi Gravuri, 1997, p. 71.
35
Horia Medeleanu. Marcel Olinescu sau Micul Leonardo. În: „Culoare şi formă : evocări, eseuri, profiluri”. Arad:
Editura Mirador, 1996, p. 42.
36
Ibidem, p. 43.
37
Ibidem, p. 43.
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expoziţii colective şi individuale, audiţii muzicale, conferinţe experimentale pe problemele artei
moderne, şezători literare la care participau şi scriitori din alte centre culturale, simpozioane
lunare etc. O diversitate de manifestări ce încercau să lumineze drumul spre amintita civilizaţie,
însă nesprijinită de oficialităţi, flacăra lor, după doi ani, s-a stins.38
Realizările cele mai durabile şi remarcabile ale lui Marcel Olinescu au fost, fără îndoială,
cele din domeniul artei plastice, unde şi-a consumat măiestria şi energia pictând în ulei şi
acuarelă, sculptând39.
Însă, istoria artelor plastice l-a receptat ca „unul din gravorii noştri în lemn cei mai
îndemânatici şi cei mai convinşi”40. Începe să practice gravura în jurul anului 1928, după venirea
sa la Arad, pentru ca în anul următor să scoată albumul „15 gravuri pe lemn”, tipărit la editura
„Concordia”, ce aparţinea prietenului său, Gheorghe Munteanu. Sursa acestui volum au fost
basmele populare şi stampele de la Hăjdate, acestea din urmă inspirate la rându-le din icoanele
pe sticlă de la Nicula. 41 Lecţia de simplitate şi concepţia despre lume, preluate de la creatorul
popular, nu au fost însuşite în întregime, Olinescu a memorat doar tehnica şi viziunea artistului
popular, schelet pe care a modelat un vocabular propriu – era un artist al veacului său! - cu un
limbaj grafic extrem de concis: linii aspre, riguroase, ca o crestătură de briceag pe o bucată de
lemn.
A fost profund pasionat de folclor şi a realizat numeroase cercetări pe acest tărâm 42,
folosind rezultatele, coroborate cu lectura cărţilor şi colecţiilor de folclor, în elaborarea unei
mitologii româneşti, publicată în 1944, ilustrată cu gravuri realizate de el însuşi, adevărate
meditaţii filosofice asupra vieţii şi a morţii, asupra omului şi naturii:
„Lumea asta nu-i a mea,
Cealaltă nici aşa.
Lumea asta-i cum o vezi,
Cealaltă cum o crezi.”43
În 1935, la aceeaşi editură „Concordia” din Arad, apare placheta de gravuri „Păreri de
rău”. Centrul de investigaţie este, de data aceasta, omul, de la „cea dintâi părere de rău”, păpuşa
spartă în copilărie, până la dobândirea conştiinţei scurgerii ireversibile a timpului, „Hei, tinereţe,
38

Ibidem, p. 43-44.
În expoziţia personală din noiembrie 1935, de la Palatul Cultural din Arad, a prezentat câteva sculpturi: bustul
soţiei, portretul profesorului Mărculescu, Bătrânul cerşetor, Ion Creangă. În: Horia Medeleanu. Culoare şi formă:
evocări, eseuri, profiluri. Arad: Editura Mirador, 1996, p. 44.
Horia Medeleanu. Marcel Olinescu sau Micul Leonardo. În: „Culoare şi formă : evocări, eseuri, profiluri”. Arad:
Editura Mirador, 1996, p. 44-45.
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Ibidem, p. 45.
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Între 1934-1936, a întreprins cercetări la Şiria, Sâmbăteni şi Cuvejdia, în părţile Aradului, ca fost inspector al
echipelor sociale ale lui Dimitrie Gusti. În: Horia Medeleanu. Culoare şi formă : evocări, eseuri, profiluri. Arad:
Editura Mirador, 1996, p. 47.
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Marcel Olinescu. Mitologie românească. Bucureşti: Saeculum I.O., 2001, p. 4.
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tinereţe!”. Gravurile sunt excelente, fiind prin ele însele comentariul plastic al textului însoţitor
şi întregind, cu umor tandru şi satiră fină, profilul unui acut observator al vicisitudinilor umane. 44
Se prefigurează acum cele două direcţii care vor individualiza creaţia lui Marcel Olinescu.
Un alt capitol din creaţia sa arădeană l-a constituit gravura colorată, în care culoarea este
un simplu adjuvant, de efect, imaginile păstrându-şi caracterul strict, grafic. Iar gravura în culori
n-a fost decât o mică piesă, tăiată numai pentru a fi adăugată ulterior unui puzzle, ce reprezenta
datul acestei personalităţi proteice, care s-a dăruit cu entuziasm fiecărei iniţiative. Pomenim
subiectiv şi iniţiativa de mai târziu de a contura în linii, alb-negru, capitala de ieri a Ţării
Româneşti, în mapa cu gravuri „Târgovişte ieri şi azi”, apărut la Editura „Sport-Turism” din
Bucureşti, în 1976.
După un deceniu petrecut în Arad, în anul 1937, se stabileşte la Bucureşti. Firea sa
neobosită va marca activitatea profesională din această etapă, până în momentul în care a plecat
să vadă lumea cealaltă, în 9 februarie 1992. Alte detalii biografice:
 1925: „Din Ţara Moţilor”, prima expoziţie vernisată la Bucureşti.
 1928-1947: expune cu consecvenţă la saloanele de alb şi negru.
 1928, 1933, 1938: premiat pentru gravură la diferite saloane oficiale.
 1929: laureat al Premiului „Lecomte de Nouy”.
 1931: a ilustrat epigramele lui Al. Negură, colegul său de la Arad, „Răutăţi mici pentru
oameni mari”. În acest volum, autorul îi „mulţumeşte” pictorului Marcel Olinescu, „care
mi-a făcut portret fără multă asemănare şi care are gravuri în volumul de faţă”, printr-o
epigramă:
„Dacă’n portret nu am asemănare,
I’ncredinţez volumul, spre gravare...
Când l-oi cetì, să zic: <Ce Dumnezeu!
Volumul ăsta...parcă nu-i al meu>”45.
 1935: colaborează la „Cuvântul liber”.
 1936: ilustrează volumul „Adevăr şi libertate”, semnat de Hristo Botev.
 1940-1947: ca membru fondator al „Grupului Grafic” expune la toate manifestările din
această perioadă, în special la expoziţia grupului din 1945.
 1944: a „crestat” cu 60 gravuri originale în acvaforte antologia de poezii „Ne cheamă
Ardealul: (cântarea pătimirii din urmă)”.
 1967: „Sub semnul mitului”, cea mai importantă expoziţie-retrospectivă46.
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Horia Medeleanu. Marcel Olinescu sau Micul Leonardo. În: „Culoare şi formă : evocări, eseuri, profiluri”. Arad:
Editura Mirador, 1996, p. 47.
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Pictorului Marcel Olinescu. În: Al. Negură, „Răutăţi mici pentru oameni mari: epigrame”, Bucureşti: Socec,
1931, p. 9.
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 A ilustrat alte numeroase volume: „Mioriţa” (1940); „Colind de fereastră” (1947);
„Descântec de dragoste” (1949) etc.
Am lăsat la final un capitol care a gravat o perioadă de întoarcere către sine, zămislită în
volumul „Eu”, cu „poeme în versuri şi linii” şi iz filosofic. Veritabile metafore plastice, gravurile
din acest volum, apărut la editura „Pro Arte” din Arad, în 1937, sub tirul întrebărilor retorice,
încearcă să descopere un eu substanţializat, ascuns în spatele aparenţelor: „Ce sunt eu? Cine sunt
eu? Spune? ...”47.
Călător neobosit pe drumul spre fericire, ţelul primordial al tuturor căutărilor, a poposit la
„fereastra sufletului meu”, unde-l aştepta un părelnic răspuns: „Port boala veacului în vine... /
Sunt un om bolnav de mine...”48.

Mioriţa: text şi ilustraţiuni gravate în lemn de Marcel Olinescu. Sursa: “Artă şi tehnică grafică:
buletinul Imprimeriilor Satului”, Caietul 13, 1940.
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Elena Ene, Mariana Vida. Gravura în relief : artişti din România : 1900-1950. Bucureşti: Muzeul Naţional de
Artă al României, Cabinetul de Desene şi Gravuri, 1997, p. 71.
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Marcel Olinescu. Întrebări fără răspuns. În: „Eu: poeme în versuri şi în linii”. Arad: Editura „Pro Arte”, 1937, p.
8.
48
Marcel Olinescu. Sunt un om bolnav de mine. În: „Eu: poeme în versuri şi în linii”. Arad: Editura „Pro Arte”,
1937, p. 10.
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Marcel Olinescu. Diavolul rostogolind pe Dumnezeu. Sursa: Marcel Olinescu. „Mitologie
românească”. Bucureşti: Saeculum I.O., 2001, p. 43.

Marcel Olinescu. Autoportret : gravură colorată. Sursa: Horia Medeleanu. „Culoare şi formă :
evocări, eseuri, profiluri”. Arad: Editura Mirador, 1996, p. 41.
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„Transilvanie, gură de rai, ce mare vânt / trece astăzi peste bunul tău pământ” (George Popa) :
gravură originală în acvaforte de Marcel Olinescu. Sursa: George Togan. „Ne cheamă Ardealul :
(cântarea pătimirii din urmă)”. Bucureşti: Imprimeria Penitenciarului Văcăreşti, 1944.
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Regina Elisabeta I împarte cu împǎratul Augustus, Carol cel Mare şi Ludovic cel Sfânt,
privilegiul de a fi dat numele secolului în care au trǎit. Numele Elisabetei este legat de
transformarea Angliei într-una din cele mai puternice şi bogate ţǎri de pe continent, ceea ce
explicǎ faptul cǎ piedestalul popularitǎţii sale în istoria naţionalǎ şi universalǎ se înalţǎ şi astǎzi
mai sus decât cel al altor monarhi şi prinţi suverani.
Ceea ce a fǎcut-o pe Elisabeta I sǎ devinǎ un monarh atât de cunoscut şi popular nu s-a
datorat doar realizǎrilor sale în calitate de conducǎtor de stat, dar mai ales numeroaselor
controverse şi discuţii nǎscute în jurul subiectului vieţii sale personale.
Castitatea reginei Elisabeta I a fost şi este cel mai faimos atribut al sǎu, cel mai adesea ea
fiind comparatǎ cu Fecioara Maria, mireasa virginǎ a lui Dumnezeu şi mamǎ a Bisericii, iar
începând din anul 1580, puritatea sa era celebratǎ de artiştii momentului în poeziile lor, în
tablouri şi în piesele de teatru. Aceastǎ dorinţǎ a reginei de a rǎmâne celibatarǎ era un lucru
nemaîntâlnit pânǎ atunci.
Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale îndelungatei sale domnii a fost capacitatea
acesteia de a încǎlca aproape toate regulile societǎţii secolului al XVI-lea, legi create de bǎrbaţi.
Prima şi cea mai importantǎ dintre ele pornea de la ideea cǎ o femeie aflatǎ pe tron este în cel
mai bun caz o pacoste, al cǎrui rol nu era la cârma unui stat, ci mai degrabǎ în bucǎtarie. Exista
regula potrivit cǎreia o reginǎ trebuia sǎ fie luatǎ sub aripa protectoare a unui bǎrbat printr-o
cǎsǎtorie rapidǎ şi avantajoasǎ. Ea trebuia sǎ asigure guvernarea ţǎrii pânǎ în momentul în care
aceasta decidea sǎ se mǎrite, urmând ca apoi sǎ lase afacerile statului pe mâna soţului ei.
Elisabeta a decis, însǎ, sǎ nu se mǎrite şi nu s-a mǎritat în ciuda tuturor presiunilor pe
care consilierii ei şi membrii Parlamentului (toţi bǎrbaţi) le-au fǎcut asupra ei. Deşi, a fost
presatǎ ani la rândul de cǎtre miniştrii sǎi şi de Parlament sǎ se mǎrite şi sǎ sǎ ofere Angliei un
moştenitor, Elisabeta a refuzat cu o încǎpǎţânare ieşitǎ din comun sǎ se supunǎ cutumelor acelor
vremuri, atitudine care i-a adus de-a lungul timpului, nenumǎrate critici.
Încǎ din luna decembrie 1559, Parlamentul a sfǎtuit-o sǎ-şi ia un soţ, pentru a evita
posibilele pretenţii la tron ale Mariei Stuart, regina Scoţiei şi verişoara ei, cǎsǎtoria şi naşterea
unui moştenitor reprezentând singurele posibilitǎţi de a asigura continuitatea dinastiei Tudor şi
de a evita pericolul izbucnirii unui rǎzboi civil la moartea reginei. Succesiunea Elisabetei era
greu de prevǎzut, atâta vreme cât rǎmânea celibatarǎ. Nu avea nici nepoţi sau nepoate, iar
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verişorii ei proveneau din douǎ ramuri diferite ale familiei, în consecinţǎ nici una nu se putea
impune într-un mod de necontestat. Toate acestea i-au îngrijorat foarte mult pe englezi, care se
temeau ca în cazul decesului tinerei suverane, în regat va izbucni un rǎzboi pentru succesiune
între partizanii diferiţilor pretendenţi la domnie.
De fapt, Elisabeta a stabilit termenii problemei cǎsǎtoriei sale, încǎ din primul an de
domnie. În ziua de 10 februarie 1559, regina a ţinut un discurs în faţa membrilor Parlamentului,
unde a declarat, spre uimirea tuturor bǎrbaţilor prezenţi în salǎ: „Mi-am unit deja destinul cu un
soţ, anume regatul Angliei”.
Cei mai mulţi cercetǎtori sunt convinşi cǎ alegerea Elisabetei I de a rǎmâne celibatarǎ şi
fidelǎ regatului sǎu, nu a fost altceva decât o strategie politicǎ inteligentǎ. În toatǎ Europa
oamenii bârfeau, cǎ stǎpâna Angliei nu era deloc o sfântǎ aşa cum o celebrau supuşii ei, ci din
contrǎ, se specula cǎ tânǎra reginǎ fecioarǎ ar fi avut numeroşi amanţi. Şi la palatul Whitehall din
Londra, curtenii comentau copios pe seama scandalurilor provocate de presupusele aventuri
amoroase ale Elisabetei cu diverşi consilieri de-ai sǎi.
Cea mai celebrǎ dintre ele este idila pe care regina a avut-o cu Maestrul sǎu de Cǎlǎrie,
Sir Robert Dudley, conte de Leicester (1533-1588), un bǎrbat cǎsǎtorit şi foarte nepopular in
regat. Robert Dudley reprezenta cea de-a treia generaţie dintr-o familie tradiţionalǎ de curteni.
Bunicul sǎu, Sir Edmund Dudley se remarcase în epocǎ ca fiind mâna dreaptǎ a regelui Henric al
VIII-lea, în ceea ce priveşte politica sa financiarǎ şi a plǎtit pentru aceastǎ nesǎbuinţǎ cu viaţa,
atunci când a murit protectorul sǎu.
Tatǎl sǎu, John Dudley, ducele de Northumberland a devenit în timpul domniei copiluluirege, Eduard al VI-lea, adevǎratul conducǎtor al Angliei. În anul 1553 acesta a orchestrat un
adevǎrat complot prin care a încercat sǎ modifice testamentul monarhului Henric al VIII-lea şi sǎ
o încoroneze reginǎ pe nora sa, Jane Grey. Lovitura de stat a durat doar nouǎ zile, iar dupǎ
urcarea pe tron a Mariei Tudor, moştenitoarea legitimǎ a Coroanei Angliei, John Dudley
împreunǎ cu nora sa au fost arestaţi şi executaţi.
Robert Dudley era unul dintre cei şapte copii rǎmaşi în viaţǎ ai ducelui de
Northumberland şi deşi, acesta fusese implicat în conspiraţia tatǎlui sǎu, nu i-a împǎrtǎşit aceeaşi
soartǎ. Dupǎ moartea ducelui, acesta a fost închis în Turnul Londrei, pentru o scurtǎ perioadǎ de
timp, apoi a fost exilat temporar în Franţa.
Nu se cunoaşte cu exactitate data la care Dudley s-a reîntors în Anglia, exepţie fǎcând
mǎrturia contelui Feria, care într-o scrisoare adresatǎ regelui Spaniei, Filip al II-lea, confirma cǎ
în dimineaţa zilei de 17 noiembrie 1558, Elisabeta a primit vestea morţii surorii sale, Maria
Tudor, la palatul Hatfield, unde “locuia împreunǎ cu fiul lui John Dudley, Robert.”. Este posibil
ca acesta sǎ se fi întors în Anglia cu puţin timp înainte de anul 1558, prezenţa sa fiind
consemnatǎ şi în centrul suitei impresionante de o mie de bǎrbaţi şi femei, care a însoţit-o pe
noua reginǎ în ziua în care aceasta a intrat triumfǎtoare în Londra.
La scurt timp dupǎ încoronarea reginei, tânǎrul nobil a ieşit brusc în evidenţǎ. Înalt şi
atletic, probabil cel mai chipeş bǎrbat de la Curte, Dudley fusese bine vǎzut încǎ de la începutul
domniei Elisabetei, dar fǎrǎ sǎ se remarce în mod special. Printre primele lucruri pe care noua
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regina le-a fǎcut, dupǎ ce a urcat pe tronul Angliei, a fost sǎ-l numeascǎ pe vechiul ei prieten,
Maestru de Cǎlǎrie (Maestru Scutier). Natura relaţiei dintre reginǎ şi Maestrul sǎu de Cǎlǎrie a
stârnit de-a lungul timpului o veritabilǎ fascinaţie, mai întâi printre supuşii şi curtenii din regat şi
mai târziu în rândul istoricilor, care au tratat în operele lor, lunga şi fructuoasa domnie a reginei
Elisabeta I.
În ciuda tuturor speculaţiilor care denunţau o poveste de dragoste nepotrivitǎ între cei doi,
dovezi clare care sǎ confirme aceste suspiciuni nu au existat niciodatǎ. Un lucru este însǎ cert:
toţi cercetǎtorii descriu o frumoasǎ poveste de prietenie, care a început încǎ din copilǎrie, în anii
1540-1541.
Robert Dudley era un atlet superb, un mare campion la luptele cǎlare cu lancea şi la
turnire, un barbat elegant, pe care marele biograf al Elisabetei, John Neale il descria ca fiind „o
persoanǎ carismaticǎ, şarmantǎ, cǎruia toate femeile îi cǎdeau la picioare”. Într-o vreme când
hainele bǎrbaţilor erau cu mult mai somptuoase decât ale femeilor, cele pe care le purta Dudley
depǎşeau în strǎlucire pe cele ale colegilor sǎi de la curte.
Tânǎrul conte era de aceeaşi vârstǎ cu Elisabeta (se pare cǎ cei doi chiar s-ar fi nǎscut în
aceeaşi zi) şi aparent aveau multe gusturi în comun. De aici pânǎ la dragoste e un drum foarte
scurt, iar scrisorile ambasadorului Spaniei, contele Feria, aratǎ cǎ dupǎ cinci luni de la urcarea
Elisabetei pe tron, în opinia publicǎ, acest drum a fost strǎbǎtut : “─ În ultima vreme, lordul
Robert se bucurǎ de favoruri atât de mari, încât îşi permite aproape orice. Ba chiar se spune cǎ
Maiestatea Sa intrǎ adesea în apartamentul lui, indiferent cǎ este zi sau noapte” ─ a comentat
Feria pe un ton dezaprobator, într-o scrisoare adresatǎ stǎpânului sǎu, relaţia dintre suverana
Angliei şi slujitorul ei.
La început afirmaţiile ambasadorului erau destul de imprecise, însǎ, ulterior poveştile
despre legǎtura reginei cu Maestrul ei de Cǎlǎrie, au luat amploare. În scurt timp, aceastǎ poveste
amoroasǎ a devenit de notorietate publicǎ şi pentru cǎ toatǎ lumea ştia despre ea, s-a scris foarte
puţin despre acest subiect.
Datoritǎ talentului sǎu în echitaţie, Dudley se întâlnea în fiecare zi cu regina, întru-cât se
ocupa de pregǎtirile pentru desele ei expediţii de vânǎtoare şi de deplasǎrile ei obişnuite. În scurt
timp, pentru cei de la Curte a devenit evident cǎ Dudley era mult prea ambiţios, ca sǎ doreascǎ sǎ
rǎmânǎ pentru multǎ vreme doar “bunul prieten al reginei”.
De-a lungul secolelor, contele a fost vǎzut foarte prost de cǎtre istorici. Exepţie face
mǎrturia scrisǎ a lui William Camden, redactatǎ probabil în timpul reginei Elisabeta: “Era
considerat un curtean foarte priceput, cu o înfǎţişare plǎcutǎ şi îngrijit, deschis şi mǎrinimos cu
soldaţii şi învǎţaţii, un slujitor rǎbdǎtor şi dibaci […] iscusit şi subtil cu adversarii; cǎruia îi
plǎcuserǎ pe vremuri femeile, dar care mai apoi a vrut sǎ se însoare. Dar întru-cât i-au plǎcut
puterea şi gloria […] în dauna unui caracter nobil şi virtuos, detractorii sǎi au gǎsit aici un teren
larg ca sǎ-l critice. În public era vorbit de bine, dar în spate cei mai mulţi îl vorbeau de rǎu”.
Mulţi îl descriu ca fiind un om egoist, arogant, meschin, neinteresat de nimeni şi de nici o
altǎ cauzǎ decât propriul interes. În multe privinţe, contele Leicester reprezenta tipul batǎuşului
fanfaron, care se arunca înainte când ştia cǎ poate sǎ rǎzbatǎ, dar care se comporta ca un laş când
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îşi dǎdea seama cǎ nu are şanse sǎ câştige. Ambiţiile sale politice nu cunoşteau limite şi era
recunoscut ca fiind un om dispus sǎ facǎ orice împotriva oricǎror principii pentru a-şi atinge
scopurile.
Regina a dat dovadǎ de multǎ amabilitate când l-a transformat pe favoritul sǎu dintr-un
simplu membru al suitei sale într-un important om politic şi mai apoi în ministru. În 1562,
Dudley a devenit membru al Consiliului de Coroanǎ, iar în anul 1564, Elisabeta l-a investit cu
titlul de conte de Leicester, oferindu-i acestuia suficient pǎmânt şi alte surse de venit, care sǎ-i
permitǎ sǎ trǎiascǎ conform rangului sǎu de nobil de frunte. Pe lângǎ titlul de conte, i s-a mai
acordat din complezenţǎ şi titlul de Lord, datoritǎ faptului cǎ era fiu de duce. Mai târziu,
Elisabeta a susţinut cǎ felul în care ea a sprijinit afirmarea politicǎ a lui Robert Dudley, dându-i
responsabilitǎţi majore în cadrul administraţiei ţǎrii, a reprezentat una din marile ei izbânzi ca om
de stat.
Deşi, contele Leicester ajunsese un membru important în Consiliul Privat al ţǎrii, acesta ia devenit Elisabetei, mai degrabǎ un confident apropiat, decât un consilier, cel mai important
element al puterii sale ca om politic şi protector al unui grup influent de la Curtea regalǎ,
reprezentându-l influenţa pe care o exercita asupra reginei.
Robert Dudley avea douǎ atuuri ca politician: relaţia sa apropiatǎ cu regina şi abilitatea de
a se folosi de favorurile regale. Era un lider politic foarte ambiţios şi dorea sǎ fie considerat cea
mai influentǎ persoanǎ din regat, dupǎ reginǎ, iar o datǎ cu încoronarea vechii sale prietene,
credea cǎ va obţine tronul foarte uşor, printr-un mariaj cu Elisabeta.
Ascensiunea sa rapidǎ, atenţia şi favorurile de care se bucura din partea reginei, au
provocat printre membrii Curţii regale, gelozie, invidie şi urǎ. Consilierii Elisabetei, divizaţi în
mod firesc de rivalitǎţi personale, s-au dovedit în privinţa preferatului reginei, uniţi în hotǎrârea
lor de a-l discredita şi de a-l distruge. Presupusa relaţie a Elisabetei cu un bǎrbat cǎsǎtorit a
stârnit în regat un adevǎrat scandal. Calomniile curgeau din toate pǎrţile şi puţine erau vocile
care se ridicau în apǎrarea reginei. Bârfele se extindeau cu repeziciune şi toţi erau de pǎrere cǎ
prin atitudinea ei, Elisabeta se discredita în ochii supuşilor şi îşi pierdea respectul datorat unei
regine.
La scurtǎ vreme dupǎ ce a urcat pe tron, Elisabeta i-a mǎrturisit unui diplomat strǎin cǎ
primeşte în fiecare zi petiţii de la supuşii ei, prin care este rugatǎ ca „de dragul onoarei şi pentru
binele regatului sǎ renunţe la celibat şi sǎ punǎ capǎt tuturor acestor zvonuri compromiţǎtoare”.
Unii optau pentru un mariaj cu un prinţ strǎin, alţii ar fi preferat un englez, iar cei mai mulţi
doreau sǎ fie oricine altcineva în afarǎ de contele Leicester. În realitate, toatǎ aceastǎ agitaţie
diplomaticǎ în jurul cǎsǎtoriei reginei cu un prinţ austriac, suedez, italian, scoţian, spaniol,
german sau chiar francez, conta mai puţin decât agitaţia, transformatǎ rapid în scandal, provocatǎ
de relaţia ei cu “Lordul Robin”.
Datoritǎ atenţiei speciale pe care o primea din partea reginei, Robert Dudley devenise
într-un timp foarte scurt o figurǎ politicǎ extrem de nepopularǎ. Principalul sǎu adversar era
baronul de Burghley, William Cecil, preşedintele Consiliului Privat. Atât Robert Dudley, cât şi
William Cecil erau liderii unor mari grupuri rivale de nobili influenţi şi bogaţi, care se întreceau
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între ele pentru a obţine cât mai multe favoruri şi recompense din partea reginei, acest lucru fiind
suficient pentru ca cei doi sǎ se urascǎ. În memoriile lui Cecil se regǎsesc pagini întregi dedicate
relaţiei dintre contele Leicester şi Elisabeta, primul ministru arându-se foarte îngrijorat de
posibilitatea ca Dudley sǎ ajungǎ pe tronul ţǎrii. În concepţia preşedintelui Consiliului Privat,
contele nu întrunea nici o calitate pentru a deveni rege, era fiul unui trǎdǎtor, era cǎsǎtorit şi
îngropat în datorii, şi pe deasupra era urât de toatǎ lumea. Însǎ, atitudinea Elisabetei de a refuza
toţi pretendenţii care-i ceruserǎ mâna (cei mai mulţi dintre ei fiind prinţi ai marilor curţi
europene) nu a fǎcut altceva decât sǎ întǎreascǎ ideea cǎ viitorul rege al Angliei va fi contele
Leicester. “─ Nici un om din regat nu se poate împǎca cu ideea cǎ individul acesta ar putea
deveni într-o zi rege”, ar fi comentat Cecil, iar ducele de Norfolk, pe de altǎ parte, nu prea se
ferea sǎ spunǎ cǎ “favoritul reginei nu va muri în patul lui”.
Contele Leicester ar fi ajuns probabil rege-consort al Angliei, dacǎ în anul 1560 nu ar fi
intervenit moartea frumoasei sale soţii, în împrejurǎri misterioase. În ziua de 8 septembrie 1560,
Amy Robsart a fost gǎsitǎ moartǎ, cu gâtul rupt, la baza unei scǎri de piatrǎ, în reşedinţa sa de la
Cumnor. Robert se cǎsǎtorise cu Amy Robsart, unica fiicǎ a unui gentilom din comitatul
Norfolk, în anul 1551, la vârsta de şaptesprezece ani.
Nu se cunosc, însǎ prea multe detalii despre relaţia dintre cei doi soţi şi nici motivele
pentru care Amy nu a preluat niciodatǎ numele soţului ei. Tot ce se ştie este cǎ ea a trǎit departe
de el, izolatǎ la ţarǎ, într-o fostǎ bisericǎ.
Moartea misterioasǎ a castelanei de la Cumnor, a stârnit o serie de comentarii rǎutǎcioase
şi acuzaţii clare la adresa Elisabetei. În întreg regatul s-a rǎspândit cu rapiditate teoria conform
cǎruia, Robert Dudley, avid de putere şi de onorurile regale, a ucis-o pe soţia sa, care era singurul
obstacol în calea sa spre tron. Tânǎrul nobil fiind de acum un bǎrbat liber şi se putea cǎsǎtori cu
regina. Au existat numeroase voci care au susţinut cǎ cei doi amanţi au plǎnuit sǎ scape de soţia
care stǎtea în calea fericirii lor, iar dupǎ toate probabilitǎţile, Dudley în complicitate cu Elisabeta
îşi omorâse soţia, fie cu propriile mâini, fie cu ajutorul unui asasin plǎtit. Nu existǎ, însǎ, dovezi
clare care sǎ confirme ipoteza cǎ regina Angliei ar fi fost implicatǎ în aceastǎ poveste sordidǎ.
Adversarii contelui au profitat de acest eveniment tragic pentru a-l denigra şi pentru a încerca sǎl îndepǎrteze de la Curte. Secretarul regal, cel mai aprig duşman al lui Dudley, susţinea cǎ
“regina a abandonat în totalitate treburile guvernǎrii, lǎsându-le în seama iubitului ei,
consecinţele acestei atitudini fiind dezastruoase, ţinându-se seama de lǎcomia acestuia, de lipsa
de experienţǎ şi de ura violentǎ pe care contele o inspirase tuturor oamenilor importanţi din
regat”. În acelaşi timp, Maria Stuart, ar fi putut sǎ se folosescǎ de acest scandal pentru a o
detrona pe Elisabeta.
Scandalul iscat de moartea suspectǎ a soţiei lui Dudley, ar fi putut sǎ o compromitǎ pe
reginǎ definitiv. Curtenii au cerut ca ea sǎ fie închisǎ împreunǎ cu iubitul ei şi ca tronul Angliei
sǎ nu mai fie niciodatǎ oferit unei femei.
Cu toate cǎ, Cecil s-a folosit iniţial de scandalul iscat în jurul presupusei idile dintre
stǎpâna sa şi Maestrul ei de Cǎlǎrie, pentru a-l exclude pe acesta din urmǎ din viaţa politicǎ
englezǎ, ulterior Baronul de Burghley a fǎcut tot posibilul pentru a ascunde orice dovadǎ
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compromiţǎtoare, care ar fi putut sǎ punǎ în pericol domnia Elisabetei, devenindu-i astfel
complice. Regina, la rugǎminţile insistente ale lui Cecil ─ îngrijorat de zvonurile acuzatoare care
circulau prin tot regatul ─ a acceptat declanşarea unei investigaţii oficiale, cu scopul de a se afla
adevǎrul. Contele Leicester a fost exilat în casa sa de la Kiew, unde a aşteptat sǎ i se decidǎ
soarta. Verdictul nu a surprins pe nimeni: Amy Robsart, victima unui cancer la sân, suferise o
fracturǎ spontanǎ a coloanei vertebrale înainte de a cǎdea pe scǎri, accidentându-se mortal.
Situaţia în care se aflase Elisabeta, în primii ani ai domniei sale, începuse sǎ semene tot
mai mult cu cea a surorii sale, Maria I, care fǎcuse greşeala de a a aduce pe tronul Angliei un
prinţ catolic, extrem de nepopular în regat, acest lucru fǎcând-o sǎ fie urâtǎ de toatǎ lumea.
Probabil acesta a fost momentul în care regina a decis sǎ rǎmânǎ celibatarǎ pentru totdeauna.
Teama pierderii prestigiului a împiedicat-o pe Elisabeta sǎ dea frâu liber inimii sale, cu atât mai
mult cu cât ea respinsese deja numeroşi pretendenţi, care veniserǎ la curte sǎ-i ceara mâna din
toate colţurile Europei.
În luna noiembrie 1560, s-a lansat la Curte un zvon şi mai compromiţǎtor, potrivit cǎruia
Dudley se cǎsǎtorise în secret cu regina. Se vorbea în acelaşi timp de o sarcina a Elisabetei şi
chiar de o naştere clandestinǎ. Pentru fiica lui Anne Boleyn, o asemenea reputaţie putea sǎ-i fie
fatalǎ, însǎ ipoteza apariţiei unui copil, a fost înlǎturatǎ imediat, în momentul în care o reginǎ
naşte, acest eveniment nu poate trece neobservat de sutele de curteni şi doamne de onoare, care
stǎteau mereu la pândǎ.
Afirmându-şi rǎspicat preferinţa pentru celibat, dar mai ales afişându-se fǎrǎ reţinere cu
un bǎrbat atât de nepotrivit pentru a deveni rege, Elisabeta ajunsese sǎ se comporte exact ca tatǎl
ei: câştigase controlul absolut al vieţii intime în detrimentul celei politice. O diferenţǎ majorǎ
între ea şi Henric al VIII-lea, era cǎ ultima dintre Tudori nu-şi condamna amanţii la moarte prin
ghilotinare, dar nu avea nici o problemǎ în a-i trimite pe unii dintre ei în Turnul Londrei.
Cele mai negre coşmaruri ale lui Cecil, au fost aproape de a se transforma în realitate, în 1562,
când regina s-a îmbolnǎvit. Încǎ de la începutul domniei, Elisabetei i se prezisese cǎ va muri de
tânǎrǎ, iar acum avea douǎzeci şi nouǎ de ani şi domnea de aproape patru ani. În aceste condiţii,
era vremea ca prezicerile şi calculele astrologice sǎ se împlineascǎ.
Consiliul s-a trezit obligat, ca în cazul morţii reginei, sǎ gǎseascǎ urgent un succesor la
tron. Excluzând candidaţii lipsiţi de importanţǎ, rǎmâneau în competiţia pentru Coroanǎ, douǎ
linii genealogice: linia Stuart şi linia Suffolk. La prima vedere linia Stuart pǎrea mai puternicǎ, în
special datoritǎ vârstei mai înaintate a Margaretei Tudor, dar candidata lor, Maria Stuart nu se
nǎscuse în Anglia, iar din punct de vedere legal acesta nu putea sǎ moştenescǎ proprietǎţi în
regat. Pe de altǎ parte, candidata principalǎ a ramurii Suffolk se afla în Turn împreunǎ cu
singurul ei urmaş.
Tocmai în momentul în care discuţiile intraserǎ în impas, pe neaşteptate, regina şi-a
revenit. I-a chemat pe toţi lângǎ patul sǎu şi le-a spus cǎ are un plan pentru succesiunea la tron.
Cel care urma sǎ conducǎ ţara era iubitul ei Robert Dudley, pe care Elisabeta îl considera cel mai
capabil dintre toţi posibilii succesori, astfel încât îi lǎsa moştenire proprietatea sa cea mai
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preţioasǎ ─ Anglia. Nici unul dintre consilierii sǎi, nici mǎcar William Cecil, nu a avut curajul
sǎ-i contrazicǎ dispoziţiile şi au asigurat-o cǎ ceea ce ea hotǎrâse va fi îndeplinit întocmai.
Dupǎ acest eveniment, Dudley a devenit un personaj şi mai influent la Curte. A fost
numit Lord Protector (un înalt titlu nobiliar), a primit un venit lunar de 20000 de lire şi o armatǎ
puternicǎ şi bine organizatǎ. Oricine ar fi încercat acum sǎ-l înfrunte şi-ar fi amintit de cei şase
mii de soldaţi pe care-i care-i comnanda şi ar fi renunţat imediat. Mai mult decât atât, în 1564
Elisabeta a susţinut candidatura lui Dudley la mâna verişoarei sale, Maria Stuart, dar aceasta a
refuzat propunerea Elisabetei, nedorind sǎ-l aşeze pe tronul Scoţiei pe amantul rivalei sale.
Deşi, lordul Dudley cǎpǎtase pe zi ce trece tot mai multǎ putere asupra reginei, mulţi ani
de zile aceasta a refuzat sǎ-i ofere comanda militarǎ a trupelor engleze. Este posibil ca Elisabeta
sǎ se fi temut sǎ-i acorde preferatului ei o libertate şi mai mare în politica externǎ a regatului
decât avea în acel moment, sau poate, pur şi simplu, nu suporta sǎ stea departe de el. Ultima
variantǎ este susţinutǎ de ambasadorul Spaniei la Curtea Angliei, care povestea cǎ regina era
dependentǎ de prezenţa tânǎrului ei consilier şi ori de câte ori acesta lipsea de la Curte, chiar şi
pentru scurt timp, aceasta îi trimitea câte o scrisoare.
Dintre toate scrisorile pe care regina i le-a expediat favoritului ei, nu a s-a pǎstrat decât
una singurǎ. Toate celelalte au fost distruse, probabil de cǎtre William Cecil, pentru a nu
compromite şi mai mult imaginea Casei Regale. Scrisoarea dateazǎ 19 iulie 1586 şi i-a fost
trimisǎ contelui pe când se aflǎ în Ţǎrile de Jos, la comanda trupelor engleze. Pluralul de politeţe
este abandonat, iar masca regalitǎţii este aruncatǎ.
Robert Dudley şi-a arǎtat adevǎrata faţǎ, în momentul în care a scǎpat de “sub fustele”
reginei, între anii 1585-1586, perioadǎ în care a condus armata englezǎ staţionatǎ în Ţǎrile de
Jos. Dupǎ ce s-a decis intervenţia în Ţǎrile de Jos, mai rǎmânea sǎ fie numit şeful expediţiei.
Regina, la propunerea lui Walsingham, a acceptat sǎ-l numeascǎ pe contele Leicester. La scurt
timp, dupǎ ce Robert Dudley a fost numit şef al corpului expediţionar, Elisabeta i-a restrâns
puterea şi i-a reamintit limitele rsponsabilitǎţilor lui. Acesta nu tebuia sǎ se amestece în politica
internǎ olandezǎ şi nici sǎ ia hotǎrâri strategice, fǎrǎ avizul Londrei. La doar câteva zile dupǎ ce
Leicester s-a instalat în oraşul Haga, a fost numit “guvernator şi cǎpitan al Provinciilor Unite, cu
dreptul de a executa conducerea supremǎ, cu respectarea libertǎţilor şi privilegilor din aceastǎ
ţarǎ”. Nu numai cǎ s-a comportat ca o primadonǎ rǎsfǎţatǎ, dar a ignorat fǎţiş instrucţiunile
explicite date de reginǎ. Necugetat, el a transmis mesajul cǎ ştie mai bine decât o “simplǎ
femeie” ce trebuie fǎcut. Regatul Ţǎrilor de Jos nu erau parc de vânǎtoare pentru cei care-şi
datorau poziţia slǎbiciunilor reginei.
Dudley trebuie sǎ fi fost prea sigur de prietenia Elisabetei, ca sǎ fi îndrǎznit sǎ se punǎ
într-o asemenea situaţie periculoasǎ. Pentru acţiuni necugetate cu consecinţe mai puţin
importante, alţi oameni politici aflaţi în slujba reginei au fost închişi în Turn sau chiar executaţi.
Dar afecţiunea Elisabetei pentru generalul sǎu era cu siguranţǎ, una specialǎ.
În ziua de 4 septembrie 1588, contele Leicester moare de o rǎcealǎ, contractatǎ probabil
în tabǎra de la Tilbury. Aceastǎ veste a întristat-o pe reginǎ peste mǎsurǎ, lucru pe care nu a
încercat sǎ-l ascundǎ. Ultima scrisoare a contelui, trimisǎ doar cu câteva zile înainte de moartea
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lui, a devenit pentru Elisabeta o relicvǎ, a pus-o lângǎ patul sǎu, într-o casetǎ pe care a scris cu
mâna ei urmǎtoarele cuvinte: “Ultima lui scrisoare”. Cu toate defectele lui, Robert Dudley
fusese pentru ea un tovarǎş fidel şi un prieten apropiat timp de treizeci de ani.
Subiectul naturii relaţiei dintre regina Angliei şi contele Leicester, a fost dezbǎtut pe larg
de cǎtre cercetǎtori. Toate mǎrturiile ambasadorilor marilor curţi europene prezenţi în capitala
regatului, dar şi cele ale consilierilor englezi, susţin ipoteza conform cǎreia Robert Dudley i-a
fost reginei mai mult decât un prieten sau un frate. Opinia generalǎ este cǎ cei doi au fost iubiţi în
adevǎratul sens al cuvântului şi dacǎ Elisabeta nu s-ar fi temut cǎ odatǎ cu mariajul sǎu cu
„lordul Robin” va pierde respectul şi susţinerea poporului şi a consilierilor ei, Dudley ar fi ajuns
cu siguranţǎ pe tronul Angliei.
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Bogomilismul a fost o erezie care și-a făcut apariția în Bulgaria în secolul al Xlea. S-a răspândit apoi cu repeziciune în Imperiul Bizantin, focare eretice ivindu-se în
Asia Mică, la Constantinopol și în întreaga Peninsulă Balcanică. Înaintând spre Apusul
Europei s-a transformat în catharism iar spre Nord a ajuns pe teritoriile ce aparțin astăzi
României și Ungariei. Din punctul de vedere al dogmei, bogomilii erau gnostici dualiști. Ei
respingeau ierarhia și sfintele taine ale Bisericii, erau iconoclaști, vegetarieni, condamnau
căsătoria și procrearea, credeau în transmigrația sufletelor, spuneau că lumea este rea fiind
creația Diavolului, acesta stăpânind lumea materială. Bogomilii nu recunoșteau Crucea drept
un simbol creștin, erau docetiști (susțineau că Iisus Hristos a avut o naștere auriculară, prin
urechea Mariei) și ”fantaziaști” (după ei Iisus nu a avut un corp real, el fiind doar o
fantasmă, astfel nu a suferit și nu a murit pe cruce).
Erezia a fost aspru combătută de către Biserică și Stat peste tot pe unde și-a
făcut apariția: în Bizanț, în Bulgaria ori în Serbia. Mișcarea bogomilă este lichidată în
mare parte în secolele XII-XIII. Mai rămân adepți ai ereziei în Balcani, care vor dispărea
odată cu apariția în zonă a musulmanilor. Când aceștia cuceresc Bosnia și Herțegovina
(spre sfârșitul secolului al XV-lea) bogomilii se amestecaseră deja cu adepții altor mișcări
eretice (paulicieni, patarini, etc.) rezultând o erezie sincretică în care se regăseau elemente
din creștinism, maniheism și păgânism (cum ar fi urme ale cultului lui Mithra). Nu se știe
cu certitudine unde au dispărut bogomilii. Teza cea mai susținută de către cercetători este
aceea că ei au fost absorbiți de Islam. Totodată, este foarte plauzibil faptul că o parte
dintre eretici s-au refugiat la Nord de Dunăre, pe teritoriul românesc și maghiar de astăzi.
Bogomilii nu au lăsat multe urme în cultura popoarelor balcanice.Domeniul în care
ei și-au pus cel mai pregnant amprenta este cel al folclorului, existând numeroase legende
și basme cu substrat bogomilic. De la bogomili nu au rămas scrieri importante. Există doar
două documente originare bogomile: ”Interrogatio Johannes” (“Întrebările lui Ioan“) și o
“Carte de taină”, restul surselor despre bogomili fiind scrieri antieretice. Fiind iconoclaști
și respingând Biserica, bogomilii nu au construit lăcașe de cult, lipsind deci posteritatea
de un aport al lor în pictură ori arhitectură religioasă. Singurele dovezi solide, palpabile,
ale existenței lor sunt “stecci” (“stecak” în limba sârbo-croată), monumente funerare
prezente în număr mare în Bosnia (circa 50.000), dar și în alte locuri din Balcani
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(Serbia, Croația și Muntenegru, în total cam 10.000 în aceste trei țări).Nu toate aceste
monumente funerare au fost create de bogomili. Se crede că ele aparțin și unor patarini,
catolici sau ortodocși. Majoritatea acestor “ stecci” au fost construite în secolele al XIV-lea
și al XV-lea.( primele datând din secolul al XI-lea). Ele apar sub formă de lespezi
verticale, de sarcofage sau de lăzi, fiind decorate cu diverse modele sculptate în piatră:
simboluri solare,semilune, rozete, svastici, stele în cinci colțuri sau chiar cruci, împreună cu
reprezentări figurative ale unor scene de vânătoare, de dans sau de turnir. Prezența unor
elemente atât de diferite pe monumente, i-a pus în dificultate pe cercetători. Se crede că,
sub masca scenelor de vânătoare și de turnir cavaleresc se păstrează modele simbolice
aparținând unor culte vechi, din antichitate. 49 Legătura cu bogomilii o realizează acuzațiile
de practici misterice de tipul ”ritualurilor grecești ” care le-au fost aduse ereticilor la
începutul secolului al XIII-lea. În următoarele două secole, perioadă care coincide și cu
apariția în număr mare a “stecci”-lor în Bosnia, printre supraviețuitorii bogomili a apărut
un melanj de doctrine dualiste, combinate cu elemente de magie și demonologie,provocând
o degradare accentuată a mesajului inițial eretic. S-a produs o simbioză între credințele
păgâne tradiționale și cele dualiste, în mai multe părți ale Balcanilor.”Nici în cazul
gravurilor de pe << stecci>> nu poate fi exclusă eventualitatea unei astfel de sinteze
dualism-păgânism, mai ales în situațiile în care simbolismul păgân și străvechi permite o
interpretare în cheie dualistă. Așa se pare că stau lucrurile cu un motiv des întâlnit pe <<
stecci >>: doi călăreți înfruntându-se, motiv considerat a fi o rămășită a temei clasice a
Dioscurilor.”50
Chiar dacă nu putem ști cu exactitate care dintre “stecci” sunt opera bogomililor
și nici desluși pe de-a întregul legăturile lor cu vechile culte păgîne, aceste pietre
funerare sunt printre puținele mărturii concrete care ne-au fost lăsate de eretici.
Există și în spațiul românesc urme ale viețuirii bogomililor pe aceste meleaguri.
Nu vom aborda aici problema influențelor bogomile asupra folclorului românesc ori
circulația apocrifelor de sorginte bogomilă în Țările Române. Ne vom referi la existența
unor morminte de proveniență certă bogomilă și la posibila simbolică a acestora. În
regiunea Banatului au fost descoperite în deceniile trecute 81 de morminte cu
caracteristici bogomile, răspândite în diferite neecropole. Se poate stabili o periodizare a
acestor morminte, unele datând din secolele XII-XIII , altele fiind din secolele XIV-XV.
Toate mormintele bogomile descoperite prezintă o caracteristică ce individualizează
scheletele defuncților eretici de cele ale ortodocșilor: îndoirea unuia sau a ambelor
antebrațe în așa fel încât palma deschisă spre interior să atingă clavicula . Mormintele din
secolele XII-XIII (descoperite la Caransebeș, Voilovica, Șopotu Vechi, Șvința, Gornea, Ilidia)
sunt raspândite pe o arie largă, nefiind dispuse în jurul vreunui lăcaș de cult (cu excepția
49
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celor de la Ilidia). Cele din perioada ulterioară (secolele XIV-XV) descoperite în Cârnecea,
Berzovia, Ciclova Română, Reșița, Obreja) sunt grupate în jurul unei biserici sau chiar în
interiorul acesteia. Trebuie să remarcăm faptul că mormintele au fost descoperite atât în
sate cât și în orașe (Caransebeș, Reșița). Prezența unor morminte bogomile în incinta unor
biserici denotă faptul că au existat comunități eretice care, aparent, s-au integrat majorității
ortodoxe , diferențierea făcându-se totuși după deces. Un lucru interesant este că toate
scheletele copiilor, indiferent de perioada căreia îi aparțin, au ambele brațe aduse spre
claviculă. Având în vedere faptul că primirea în secta bogomilă se făcea prin inițiere, iar
una dintre etapele inițierii era botezul pe care ereticii nu îl permiteau decât persoanelor
adulte,s-a avansat ipoteza că diferența dintre pozițiile antebrațelor este un semn pe care
defunctul îl ocupa în ierarhia inițiaților.51 Cei care aveau antebrațele îndoite mai mult se
aflau într-o poziție inferioară, iar copii nefiind probabil decât ”ascultători” (“auditores”),
aflându-se la primul nivel de pregătire pentru inițierea la care nu aveau acces decât la
maturitate. Aceasta ar fi o explicație plauzibilă pentru poziția antebrațelor. Bogomilii nu
credeau în învierea trupurilor, dar doreau probabil să îi diferențieze pe cei din sectă
atunci când îi înhumau.
La unele dintre scheletele ce datează din perioada timpurie (secolele XII-XIII)
întâlnim un lucru bizar: amputarea palmei, a antebrațului, sau a întregului braț înaintea
înhumării. În secolele următoare s-a renunțat la această metodă radicală de diferențiere,
optându-se pentru îndoirea antebrațului într-o măsură mai mică sau mai mare.
Este posibil să asistăm la un întreg simbolism al mâinii în arta de origine
bogomilică .Întâlnim astfel pe ”stecci” imagini ale luptătorului (sau ale vânătorului)
reprezentat de multe ori cu palma dreaptă deschisă spre privitor.Putem adăuga imprimarea
palmei lui Adam pe zapisul semnat de acesta în fața Diavolului, temă bogomilă pe care
o găsim în legende apocrife , dar și reprezentată în mănăstirile de la Moldovița (pe stâlpii
pridvorului dinspre vest, douăsprezece scene), Voroneț (pe latura nordică, un ciclu de
paisprezece scene), Sucevița (tot pe latura nordică, optsprezece scene),sau la Arbore (aici pe
latura vestică, șapte scene).52 În mănăstiri întâlnim transformarea acestei teme eretice ,
prelucrarea ei într-o formă estetică spiritualizată.
Această temă, reprezentată în forma ei inițială , se poate încadra în simbolica
mâinii la bogomili, alături de poziția îndoită a antebrațului și de amputarea diferențiată a
mâinilor la defuncți sau de mâinile puse de părintele eretic pe capul adeptului care i se
spovedește. Credem că toate aceste prezențe ale mâinii (pe „stecci”, în morminte, în
legenda contractului lui Adam cu Diavolul, în spovedania ereticilor) în urmele pe care le51
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au lăsat bogomilii pot
reprezentativ al acestora.

dovedi existența unei

simbolistici a mâinii

în universul
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Menționăm că imaginile următoare au fost preluate de pe site-ul :
http://www.bosniafacts.info/web/Bosnian_Stecci.php

Fig.1 STECCI reprezentând un luptător (sau vânător, obsevăm prezența arcului cu săgeată,
dreapta sus) cu mâna dreaptă îndreptată spre privitor.Se află la Radimlja, Herțegovina.
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Fig. 2 STECCI reprezentând motive vegetale și animaliere (copaci, cai), Muzeul din Sarajevo

Fig. 3 STECCI, cu o scenă de dans. Se alfă în Cisla Provo, Croația.
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Verweile doch, du bist so schön!
Introducere
Acest eseu s-ar putea la fel de bine intitula „spiritul mefistofelic”, endoscopia
personajelor fiind elocventă în acest sens: Faust, nu doar că e constituţional nefilosofic, 53 aşa
cum îl numeşte Noica, ci lipsit de contrapartidă, adică de Mephisto, rămâne pasiv şi neinteresant.
Cei doi protagonişti, de altfel, se întregesc unul pe celălalt, motiv pentru care alternativa nu oferă
o perspectivă radical nouă. Am preferat totuşi eroul uman, intuind că deznodământul pe care îl
propune opera în întregul ei merită reţinut – el este cel care rămâne în faţa unui dublu orizont –
trupul, pe de o parte, se prăbuşeşte în cavou, spiritul – se înalţă la cer. Privilegiul de a fi
responsabil pentru realizarea uneia din posibilităţi aparţine tocmai sufletului raţional, doar el
având libertatea de a-şi determina, fie şi într-un mod dramatic de finit, soarta.
În urma unor exhaustive exerciţii de hermeneutică este aproape un loc comun faptul că
mitul faustic vorbeşte despre anatomia spiritului modern, ba mai mult – despre o simptomatică
(deci – maladie) a acestuia. De aceea, a reveni asupra lui înseamnă a-şi asuma un act necesar de
reflecţie introspectivă şi a ne pune serios tocmai problema finalităţii. Căci, fiind ea însăşi o
creaţie modernă în plin Sturm und Drang, drama lui Goethe, în mod surprinzător, are toate
ingredientele unui manifest reacţionar. Nu întâmplător, chipul modernităţii este înţepenit în
contururi mefistofelice.
Dar înainte de toate, ce înseamnă să fii modern? Romano Guardini ne indică trei
dimensiuni definitorii: conceptul de natură, ridicat la nivelul divinităţii, subiectivitatea umană, ca
expresie a eliberării faţă de autoritate şi cultura – suprapunându-se peste cele două elemente şi
fundamentând ştiinţa modernă şi implicit - tehnica. Puterea economică a individului, reprezentată
prin apariţia hârtiilor de valoare, puterea ştiinţei şi cea politică, în fine, sunt expresia aceleiaşi
mutaţii, prin care câştigând autonomie, omul s-a situat în centrul lumii, luând locul divinităţii. În
fiecare din cazuri, Faust este generos în exemple, având poate, o viziune profetică. Voi încerca,
de aceea, să interpretez facticitatea contemporană, citind-o dinspre mitul faustic, căci, dacă
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„nimic esenţial lumii noastre nu e străin de Faust II”54, după cum spune Noica, atunci trebuie să
revenim asupra lui, pentru a ne înţelege mai bine pe noi înşine.
Context istoric şi exegeză
Având problema modernităţii în minte, sugestia de a-l citi pe Faust în lumina revoluţiilor
din economie, tehnologie, politică 55 este revelatoare. Drama, în întregul ei, a fost scrisă pe
parcursul a şaizeci de ani, din 1772 până în 1832, timp în care s-au realizat (sau cel puţin au
început să-şi ia avântul) atât revoluţiile intelectuale cât şi cele politico-industriale, inclusiv
Revoluţia Franceză (criticată acerb de către Goethe, probabil inclusiv prin drama asupra căreia
de îndreptăm atenţia), motiv pentru care, tocmai pe parcursul acestor ani, faţa Europei s-a
schimbat în mod radical (iar în 1848 va suferi schimbări şi mai adânci). Urmărind acest
sincronism, exegeţii operei lui Goethe, printre care şi o seamă de filosofi, n-au ezitat să proclame
aspiraţiile novatoare drept „faustice”. Protagonistul dramei este revoluţionarul în sens larg, eroul
civilizator, „exponentul istoriei europene”, Hanz Schulte marcând faptul că „his seemingly
private experiences are an allegory of what were, in Goethe’s interpretation, the crucial
developments in general history.”56 Dar nu numai atât, extrapolând, eroul lui Goethe devine
simbolul unei atitudini existenţiale, prin care, descoperind, cercetând şi inventând, omul se
înstăpâneşte asupra lumii, aservindu-şi orice forţă ce poate fi exploatată. Observaţia lui Spengler
este revelatoare:
Der faustische Erfinder und Entdecker ist etwas Einziges. Die Urgewalt seines Wollens,
die Leuchtkraft seiner Visionen, die stählerne Energie seines praktischen Nachdenkens müssen
jedem, der aus fremden Kulturen herüberblickt, unheimlich und unverständlich sein, aber sie
liegen uns allen im Blute. Unsre ganze Kultur hat eine Entdeckerseele.57
Spiritul novator, interpretat şi criticat de mai mulţi exegeţi, este prin urmare încă actual
şi reprezintă chiar omul contemporan, căci omul care creează, cutează şi acţionează suveran este
un produs al modernităţii şi după Guardini, iar personajul nostru pare a fi întruchiparea acestuia.
Dar filosoful italian observă că „omul îşi pierde tocmai poziţia obiectivă pe care existenţa sa o
avea în vechea imagine despre lume şi un sentiment al abandonului, ba chiar al ameninţării, se
instalează din experienţa mereu reînnoită că lumea nu-i oferă nici un loc al fiinţării care să fie
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convingător pentru nevoia de sens.” 58 De aici provine avântul disperat de a „civiliza” lumea, de a
se instaura în locul de unde sensul a fost destituit, adică pactul mefistofelic. Această ordine de
idei explică poziţia pe care o ia Noica, şi anume aceea că faustică nu e decât înflăcărarea pentru
un ideal, „restul, deschiderea de noi spaţii, sensul exterior al libertăţii şi raţiunii, sau imaginea
aceea a turmei umane, fie chiar triumfătoare asupra materiei, în locul persoanei umane – toate
poartă pecetea diavolului.”59 Dar cele două personaje, aşa cum vom vedea, se susţin într-o
simbioză inalterabilă, astfel încât acele idealuri umaniste degenerează într-o bogată gamă de
fapte malefice.
În fine, interesul filosofic pe care l-a suscitat (şi cu care mai poate fi onorată) opera nu
este întâmplător, Goethe scriind-o în perioada în care Jena (unde a petrecut câteva luni din
fiecare an şi unde a purtat discuţii cu Hegel) era centrul filosofiei germane. Sfidând impresia de
epopeic sau prozaic, avem toate motivele să credem că Faust este un text reprezentativ al
idealismului german60 dar (grosso modo) şi al romantismului aşa cum este conturat de către
Safranski61 drept năzuinţă către nemărginire, ceea ce justifică o hermeneutică mai largă.
Putere şi rău
Homo versus natura
În actul IV din Faust II, după ce Mephisto îi spune că „Suntem făcuţi pentru izbîndă —
iată-ndemnul!/ Tumultul, silnicia, şi nonsensul, ne dau semnul!” 62, descriindu-i viaţa unei
capitale mustind de asemenea vanităţi (apropo de revoluţiile burgheze), eroul îi aruncă o replică
esenţială: „Rău şi modern! Sardanapal!” 63 Într-un mod deconcertant de explicit, Goethe alătură
cele două concepte: răul şi modernitatea, fără a escamota însă trimiterea la depravarea legendară
a unui antic. Există o „banalitate a răului” în acest sens, dar scena permite să ne adâncim în
fenomenologia răului modern, care, aşa cum spune Janz, este inepuizabilă: „If we compare
Mephistopheles with the traditional picture of the devil, it is quite clear that he has become more
complex – and more ambivalent.”64 Mephisto nu este răul creştin personificat, ci mai curând un
indicator al viziunii lui Goethe asupra filosofiei naturii într-o perspectivă panteistă, în care cele
două principii contrare coexistă. 65 Firea contradictorie a maleficului se lasă introdusă prin
propriile-i cuvinte:
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O parte sunt dintru acea putere
Ce numai răul îl voieşte,
Însă mereu creează numai bine.66
Totuşi, Mephisto este mai mult decât atât: e spiritul ce totul neagă, e distrugerea. 67 De
aceea, dincolo de orice implicaţii de natură morală, acest rău atacă de fapt rădăcina fiinţei, este
un rău ontologic, un principiu al desfiinţării. Personajul fatal apare într-un moment de maximă
intensitate: iminenţa sinuciderii lui Faust. Or, înrâurirea celor doi nu este întâmplătoare. Janz
face o observaţie sugestivă: „The qualities, however, that the drama ascribes to Mephistopheles
cannot be isolated from those given to Faust. While playing the role of Faust’s counterpart,
Mephistopheles at the same time is designed as Faust’s alter ego. To be more precise,
Mephistopheles nourishes and provokes the evil that is part of Faust’s character. He
demonstrates Faust’s own ambivalence.”68 De altfel, confirmarea acestei reflecţii mutuale stă
tocmai în finalul epopeii, unde vedem că spiritul malefic nu face decât să asiste la degradarea
umanului printr-o putere a posesiunii, care se dovedeşte a fi înşelătoare. Distrugerea se realizează
tocmai printr-un lanţ de actualizări, prin abilitatea de a stăpâni forţele creatoare. Brown admite că
în partea a doua a dramei toată puterea, fie financiară, militară sau politică depinde de
capacitatea de a crea iluzii,69 jocul devine unul dintre posibil şi actual, Mephisto transformânduse într-un „magician”, sau, în termeni moderni, într-un tehnician aservit lui Faust. Puterea este
una de ordin tehnic, căci el nu are altă menire decât să transforme aspiraţiile contrapartidei sale
în realitate, sau, mai bine zis, în aparenţă 70. De aceea, răul produs nu este o creaţie pur
mefistofelică ci, din nou, este semnul conlucrării dintre cei doi. Tragedia ia naştere în momentul
când Faust realizează că nu se poate lipsi de „tehnician”. 71 Fragmentul face parte din Pădure şi
Peşteră (actul IV, Faust II) şi este cât de poate de concludent:
Acestei voluptăţi care mă face
Vecin cu zeii, tu-i adaugi un rău însoţitor
De care nu mă pot desface,
Cu toate că, obraznic, rece, şi pe orice cale,
In faţa mea mă umileşte,
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Cu toate că-n nimic preface
C-o simplă vorbă darurile tale.72
Se înţelege: Mephisto este „răul însoţitor”, de care protagonistul nu se poate separa,
„Faust understands that he becomes more and more dependent on that hateful cynic who
constantly debases him and his ideal feelings.”73 Dacă ne-am imagina pentru o clipă lumea
contemporană lipsită de maşinării, am surprinde-o tocmai într-o disperare asemănătoare cu cea
din fragmentul citat. Pentru noi versurile nu pot suna decât familiar, amintind supunerea pe care
o manifestăm faţă de propriile posesiuni, „it is this growing autonomy of the instrument, the
irresistible magic of technology, commodities and wealth that can be termed temptation and evil
for modern man.”74 Să reţinem totuşi faptul că Mephisto e cel care voieşte răul, însă creează
numai bine75. Aparenta opoziţie nu poate decât să pună în valoare o altă distincţie a maleficului
şi anume aceea că este înşelător, că este voalat şi de aceea reuşeşte să se înstăpânească tocmai
prin adicţia pe care omul o dezvoltă în relaţie cu aşa-zisa senzaţie de „bine”, de comoditate şi, de
ce nu? – impresia unui progres. Altfel omul s-ar putea lipsi de Mephisto.
Dar scena mai pune în lumină un aspect semnalat în mod recurent în filosofia
contemporană: între om şi natură se interpune cultul maşinăriei. Interpretat de către Ulrich Gaier,
monologul are o semnificaţie plurivocă: „Nature harnessed by technology, machines, electricity,
chemical plants and artificial breeding suddenly presents destructive consequences. But above
all, it makes individuals and societies dependent, creates coercions, channels human activity,
deprives man of free decisions.”76
Prin invocaţia naturii Faust se plânge că nu poate face nimic fără Mefisto, care, în timp
ce îi procură comodităţi şi plăceri, îl diminuează continuu şi reduce la mecanici ieftine ceea ce a
îmbrăţişat drept daruri ale marelui spirit, pentru care vrea să simtă recunoştinţă. Interpretarea
este, bineînţeles, uşor hiperbolică, alimentată fiind de analogiile cu lumea contemporană, însă, o
incursiune mai detaliată în versurile din Pădure şi Peşteră excavează o atitudine faţă de natură
de care suntem cu totul străini. „Nu sunt aici doar oaspete mirat şi rece./În adâncimea ei, eu văd
ca-n pieptul unui prieten.”77 spune Faust, iar asta îl distanţează, ca arhetip, de civilizaţia noastră.
Romano Guardini va depista expresia aceleiaşi aderenţe într-o însemnare de jurnal a lui Goethe,
din 1782: “Natura! Suntem înconjuraţi de ea — neputincioşi să ieşim din ea şi neputincioşi să
pătrundem în ea mai adânc.” 78 Altfel spus, omul resimţea veneraţie în faţa unui colos de
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nepătruns, „natura purta caracterul tainic al cauzei primordiale şi al scopului final. Era o „naturădumnezeu” şi obiect al unei veneraţii religioase. Era preamărită drept creatoare, înţeleaptă şi
bună.”79 În contrapoziţie azi se poate afirma doar atât: natura nu mai există, iar dacă îşi păstrează
fiinţa la adăpost faţă de homo urbanus, ea cade în dizgraţie ca putere şi sursă unică de întreţinere
a umanului.80
Goethe nu uită însă avântul sfredelitor al ştiinţei, chiar în miezul unei reprezentări de
apoteoză a naturii. Actul II din Faust II oferă, dacă putem spune aşa, legitimaţia acestui fapt şi
aduce în faţă o problemă deosebit de familiară 81: creaţia omului în eprubetă. Mephisto, în mantia
veche de erudit a lui Faust intră în laboratorul lui Wagner, unde este întâmpinat printr-un discurs
misterios: „Bine-aţi venit sub steaua orei./Dar să vă ţineţi răsuflarea-n gură./Măreaţă operă îndată
isprăvim.”82 ca să-i dezvăluie mai apoi că „Facem un om!” 83 Utopii aproape hilare pentru secolul
al XVIII-lea, s-ar spune, alimentate mai ales de visurile alchimiştilor pansofişti. Goethe însuşi
imprimă experimentului o alură de eşec: legendarul homunculus84 este adus la fiinţă, dar numai
pe jumătate: pentru a părăsi fiola el trebuie, inevitabil, să atingă sursa vieţii, adică apa mării. 85
Ritualul metamorfozei nu este tocmai lipsit de semnificaţie, supravieţuind eroziunii prin
timp şi iată, după 200 de ani, în 2010 Craig Venter anunţa că a reuşit să creeze, împreună cu alţi
savanţi, o celulă sintetică. Adevărul este că numai genomul acesteia este artificial. Pentru a-l
pune în funcţiune i-a fost necesară transmutarea într-o celulă vie, dovadă că puterea omului
asupra naturii, sau, mai exact, asupra vieţii nu este desăvârşită. E limpede că omul nu corespunde
întru totul locului pe care şi l-a asumat cu veleitate, de stăpân şi arhitect al lumii. Îi scapă tocmai
esenţialul, lipsindu-i putinţa indispensabilă a demiurgului de a da suflu vital nemijlocit.
Homunculus-ul reprezintă simbolul cunoaşterii desăvârşite, aceasta rămânând însă ostatica unor
limitări insurmontabile, pentru ca într-un sfârşit să fie compromisă.86
Parabola implică o ironie aproape socratică, marcând nevoia unei conştiinţe a finitudinii.
Omul contemporan ar trebui să recunoască, fie şi mimând înţelepciunea antică: „ştiu că nu ştiu
nimic”, adică să exprime o umilinţă cel puţin epistemică, dacă nu, in extremo, să accepte
imposibilitatea transcenderii pe care o implică propria condiţie.
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Plaga virtualizării
Primul act al capodoperei goetheene merită o erminie particulară: ajuns la Palatul
Imperial împreună cu Faust, Mephisto îşi manifestă în mod antologic talentul de scamator. El
spune că „Lipseşte pretutindeni, una alta, iar aici/Lipseşte banul.” 87, propunând o unică soluţie
pentru orice neajunsuri. Mai mult decât atât, „În vîna munţilor şi prin firidele de ziduri/ E aur
berechet, cu zimţi şi fără zimţi”, 88 nu rămâne decât să-i fie încredinţată misiunea de-al descoperi
unui om „năzdrăvan prin fire şi prin spirit”, 89 ceea ce se opune tocmai politicii imperiale. 90
Referinţa la evenimentul istoric propriu-zis este explicită: apare statul modern, cu o nouă ordine
economică, marcată de virtualitate. Reproşul mefistofelic se adresează statului clerical şi unei
economii tangibile:
Ce nu se pipăie, vă este foarte depărtat.
Ce nu cuprindeţi, vă lipseşte chiar cu totul.
Ce-n calcule nu intră, nu-i adevărat.
Ce voi nu cîntăriţi, e fără greutate.
Moneda, care voi n-o bateţi, n-are preţ.91
El propune, prin urmare, substituţia aurului real prin bancnote, chiar dacă nu se poate
estima o echivalenţă precisă; de altfel, această valoare nu-şi are rostul, fiind dictată de autoritate.
Goethe pare să denunţe înşelătoria şi mai ales o lipsă de umanitate din acest regim.92
Dar dacă „Jedes Wirtschaftsleben ist Ausdruck eines Seelenlebens”,93 aşa cum spune
Spengler, atunci transformarea dobândeşte semnificaţii mai subtile. Virtualizarea banului nu este
întâmplătoare, ci aparţine unui larg spectru de modificări, ce pornesc din interiorul uman.
Urmărind ideea lui Spengler, descoperim că banul modern nu are decât o valoare funcţională 94,
dar vorbeşte, ce-i important, despre modul nostru de a gândi, care este unul „monetar”:
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Damit wird das Gut zur Ware, der Tausch zum Umsatz, und an Stelle des Denkens in
Gütern tritt das Denken in Geld. Damit wird ein rein ausgedehntes Etwas, eine Form der
Grenzsetzung, von den sichtbaren Wirtschaftsdingen abgezogen, ganz wie das mathematische
Denken von der mechanisch aufgefaßten Umwelt etwas abzieht, und das Abstraktum Geld
entspricht durchaus dem Abstraktum Zahl. Beides ist vollkommen anorganisch.95
Se înţelege – organicul este contrapartida funcţiei, reprezentând natura în distincţie faţă
de artificiu, implicit – tradiţia, viaţa legată de pământ în contrapoziţie cu rutina cibernetică
ş.a.m.d. astfel încât viaţa economică devine un exemplu izolat, dar paradigmatic, pentru întregul
lanţ de semnificaţii ale abstractizării. Virtualitatea banului are o putere nebănuită: potenţează mii
de alte virtualităţi şi ne rupe cu totul de ordinea tangibilă a lucrurilor, el are puterea de a modifica
realitatea. Nu întâmplător, într-o interpretare a lui Faust, cu referinţe explicite tocmai la acest act,
Marx va spune:
That which exists for me through the medium of money, that which I can pay for, i.e., that
which money can buy, that am I, the possessor of money. The stronger the power of my money,
the stronger am I. The properties of money are my, the possessor’s, properties and essential
powers. Therefore, what I am and what I can do is by no means determined by my individuality.
[...]As an individual, I am lame,but money procures me 24 legs. Consequently, I am not lame. I
am a wicked, dishonest, unscrupulous and stupid individual, but money is respected, and so also
is its owner. Money is the highest good, and consequently its owner is also good.96
Dar asta înseamnă, mai ales, că individul nu are o valoare proprie, ci îi este dată de o
funcţie. Depersonalizarea începe de la acest aspect esenţial şi inevitabil al vieţii omului civilizat,
ca să infesteze, aşa cum vom vedea, întreaga existenţă. Dacă revenim la problema tehnicii,
observăm o consecvenţă impresionantă a spiritului (monetar): „Die allen andern Kulturen ganz
unbekannte Maschinenindustrie steht in der Mitte, als ob das selbstverständlich wäre, und
beherrscht durchaus die Begriffsbildung und die Ableitung sogenannter Gesetze, ohne daß man
sich dessen bewußt wird.”97 Modul în care ne raportăm la maşinării nu diferă de cel în care ne
raportăm la finanţe. Ambele oferă o putere care-i lipseşte constituţional oricărei fiinţe umane.
Dar această putere este dată tocmai de virtualitate, de posibilitatea de a o însuşi, deşi nu-ţi
aparţine. În acest sens, este înşelătoare. Din nou, faptul că Mefisto este creatorul simbolic al
bancnotei în tragedia lui Goethe nu este întâmplător. 98
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Acest joc al posibilului este semnalat şi de către Noica: ”Este, în sfârşit, banul devenit
spectral, când nu poate fi feeric, şi făcând ca şi vieţile, sensurile, fericirea să fie spectrale.” 99
Întreaga existenţă a omului modern, şi cu atât mai mult a celui postmodern, se mută în planul
virtual, se dezbracă de corpul organic, dar şi de substanţialitate. E o lume a simulacrului, în
sensul lui Baudrillard, în care totul este posibil, dar nimic real, adică actual: „Ce este banul decât
bunul posibil? Este întâiul posibil în ordinea elementară umană - acolo unde ceea ce ai şi nu ceea
ce eşti contează – şi de aceea banul este prin excelenţă lucrul dracului: e primul lucru, prima
lucrare a diavolului.”100 Aşa se destituie organicul, în măsura în care nu mai dăm seama de el,
totul rezistând într-o matrice intangibilă. Şi tocmai pentru că este intangibilă, are o putere de
stăpânire nelimitată, invadând spiritul uman, care nu-i poate rezista. De remarcat este faptul că
banul de hârtie, o ficţiune faustică, a suferit o metamorfoză şi mai adâncă: a devenit ban
electronic. Dacă păstrăm consecvenţa ideilor spengleriene, atunci e de la sine înţeles că odată cu
această nouă transformare am suferit în egală măsură un salt al gândirii spre un mai înalt grad de
abstractizare. Odată cu acest salt apare şi cultul ecranului, al reţelei, al comunicării virtuale,
scoţând individul din joc şi transformându-l într-un conglomerat cibernetic, ce nu corespunde
realităţii actuale, netransmiţând fluide afective şi nici legitimaţia unei existenţe distincte. Există,
în aceată privinţă, chiar şi un cult al anonimităţii, al universalului, tocmai în contrast cu accentul
asupra persoanei, sau, mai bine zis – a personalităţii (a geniului, din punct de vedere romantic).
Guardini explică faptul că subiectul autonom, aşa cum a fost conceput de moderni, drept
personalitate creatoare, ideal al iluminismului, a dispărut prin efectul neutralizant al lumii
cibernetico-mecanice: „Acest lucru devine limpede în antiteza extremă a subiectului autonom, şi
anume în omul masei. Cuvântul nu desemnează aici nimic lipsit de valoare, ci o structură umană
legată de tehnică şi planificare. 101 Ideea aproape banală a criticilor modernităţii îşi revendică pe
deplin validitatea, toţi ca unul, oamenii sunt supuşi maşinăriei şi îi urmează căile, incapabili s-o
înfrunte. Mai exact: „Omul ia obiectele de consum şi formele de viaţă aşa cum îi sunt impuse de
planificarea raţională şi de produsele normate executate de maşini şi, în general, face asta cu
sentimentul că este ceva raţional şi corect.” 102 Preţul comodităţii însă este dispariţia umanităţii,
ca expresie a unei vitalităţi creatoare, ce instaurează valori permanente. Atât suporturile cât şi
conţinutul pe care-l întreţin devin fluide, volatile chiar, oferind sentimentul unei amnezii, care
merită a fi remarcată în mod special.
Amnezia spirituală
În tumultul puterii de posesiune uitarea de care suferă Faust nu pare surpinzătoare: el
pierde din propria identitate, devine sclavul mecanismului, pentru ca într-un final să orbească.
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Este vorba tocmai de acea depersonalizare şi transformare într-o entitate fără conţinut, adică fără
memorie şi axis. Faust este un virtuos al uitării, aşa cum îl numeşte Hartwitch 103, iar asta
înseamnă, în ultimă instanţă că devine un personaj tragic, asemănător lui Oedip, tocmai prin
pierderea văzului.104 Acest abandon al propriei conştiinţei, dacă se poate spune aşa, nu este decât
rezultatul încrederii în progres. Monologul introductiv al dramei este mărturia unei distanţări
esenţiale faţă de viziunile tradiţionale asupra credinţei şi înţelepciunii. De altfel, există câteva
scene ilustrative pentru ideea de uitare: Bucătăria vrăjitoarei, unde Faust, întinerind prin magia
neagră, pierde experienţa anterioară din propria viaţă; Noaptea Valpurgică, în care o dă uitării pe
Margareta; apariţia râului Lethe, în actul I din Faust II, într-o invocaţie a spiritelor 105; şi nu în
ultimul rând – scena din grădina Martei, în care protagonistul nu se poate supune unei viziuni
tradiţionale cu privire la Dumnezeu. Această nesupunere dă cheia exegetică pentru amnezia
faustică, marcându-i caracterul spiritual, căci tocmai în creştinism memoria este un concept
edificator. Hartwitch nuanţează ideea într-un mod pătrunzător, el spune că: „In Christianity there
is no salvation without Christ, but after his ascension Jesus Christ only lives on in Christian acts
of remembrance. Through anamnesis, the remembrance of the congregation, the scene of
the last supper comes back to life, and when the words of the last supper are solemnly spoken,
Jesus is present in the bread and wine. Therefore, there is no salvation without memory.”106
Observaţia este semnificativă, mai ales în raport cu un punct de vedere teologic, întrucât drama
referă continuu la o tradiţie creştină, oarecum respinsă. 107
Amnezia este un însoţitor al răului în multiplele-i forme, al distrugerii fără scrupule. Nu
întâmplător, fraternizând cu Mephisto, teologul trece printr-o serie de crime: de la uciderea
fratelui şi mamei lui Gretchen, până la cea a lui Phileimon şi Baucis. Cel mai cutremurător act
rămâne însă ultimul (actul V din Faust II), în care avântul civilizator al eroului atinge culmile
paroxismului, iar odată cu el se instaurează uitarea definitivă. Proba supremă a acestei rupturi în
constituţia interioară a lui Faust este tocmai asasinarea celebrului cuplu, însoţită, în mod
evocativ, de distrugerea capelei, simbol al credinţei celor doi: „It is the chiming of the bells of
the chapel that enrages Faust. The same cultic signs of memory that he had denied in the first
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part of the tragedy now remind him of the earthly limitations of his new project of colonization
and sovereignty.”108
Actul V pigmentează portretul unui om avid de putere şi proprietate. Dacă e aşa cum
spune Spengler şi „für den Bauern gibt es nur flüchtige, gefühlte Werte in bezug auf ihn, die er
im Tausch von Fall zu Fall geltend macht. Was er nicht braucht oder besitzen will, hat für ihn
„keinen Wert”109 atunci acest om, homo urbanus, este Faust în ultimul act. E lipsit de orice
legătură cu trecutul, al său sau al strămoşilor, relaţia lui cu exteriorul rezumându-se la stăpânire
şi civilizare. Or, între cultură şi civilizaţie, spune filosoful german, există o deosebire esenţială:
civilizaţiei îi lipseşte sentimentul religios şi, prin urmare, memoria. Comentariul lui Berdiaev
surprinde esenţialul: „Всякая культура неизбежно переходит в цивилизацию. Цивилизация
есть судьба, рок культуры. Цивилизация же кончается смертью, она есть уже начало
смерти, истощение творческих сил культуры.” 110
Dar cum se petrece, mai exact, acest salt al culturii în cuvilizaţie? Încă în sec. XVIII-lea
Richard Wagner denunţa triumful spiritului monetar asupra artei, fiind nemulţumit de
transformarea celei din urmă, dintr-o preocupare dezinteresată, într-un circuit comercial.111
Dispariţia gradată a artei, a literaturii şi filosofiei ca scop în sine, ca discipline neinfestate de
spiritul monetar, marchează epoca declinului. Pentru lumea occidentală există două momente
istorice, unul mai intens decât altul, indicând epuizarea forţelor creatoare: Primul şi al Doilea
Război Mondial. Încă în 1912, vizitând Germania, Lordul Haldane rămâne surprins de nepăsarea
cu care sunt tratate monumentele lui Fichte şi Hegel. La observaţiile lui, Kaiser-ul nu are decât
un răspuns: „Ja, in meinem Reiche ist für Kerle wie Hegel und Fichte kein Platz.“112 Or,
respingerea unor asemenea gânditori şi, in extenso, a tuturor activităţilor „neprofitabile“ în
orizontul practic, al vieţii „reale“, adică materiale, n-a rezultat decât într-o serie de calamităţi,
provenind din handicapul interior al umanităţii.
Observaţii generale şi concluzie
Într-un discurs, Karl Jaspers spunea că lumea lui Goethe este sfârşitul mileniului
occidental, ultima realizare deplină, care deja se pierde în depărtări şi amintiri. Aceasta e lumea
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care o generează pe a noastră, dar de care suntem deja atât de departe, încât Goethe pare mai
aproape de Homer decât de noi.113 Ceea ce ne desparte de acea lume este tocmai lipsa puterii de
creaţie, vitalitatea spirituală întemeietoare de valori. Guardini aduce în faţă un contrast revelator,
confruntând trecutul modern, plin de speranţe cu hăul postmodern al disperării, căci în
modernitate, individul era plin de încredere în progres: „Noi, cei de astăzi, nu ne mai aflăm în
această poziţie. Dimpotrivă, recunoaştem tot mai clar că modernitatea s-a înşelat.114 Acest
pesimism existenţial e contemplat şi de către Noica, care admite că am ajuns la un capăt de drum
şi la un eşec.115 Mai mult decât atât, spune el, „Occidentul merită acuza de a fi făcut posibil
Faust II fără a-l fi înţeles la timp.”116 O exegeză a ultimelor gânduri faustice merită adusă în
atenţie, fiind, probabil, cel mai comentat fragment al tragediei, şi cel mai sugestiv, de altfel. S-ar
putea să ne aflăm, la fel ca eroul, la marginea unei gropi, orbi şi neputincioşi. Predicţiile sumbre
asupra viitorului nu se pot explica decât prin acest capăt de drum, prin sfârşitul modernităţii.
Guardini spune că „dacă nu privim procesele din ultimele secole doar ca paşi spre pieire, trebuie
să recunoaştem în ele un sens pozitiv.”117 Or, un sens pozitiv înseamnă în primul rând un sens,
într-un exerciţiu ludic al accentelor, adică un rost. Dar iată, raţiunea (intelectul, imaginaţia) a fost
pierdută din vedere, ca scop în sine, substituită fiind de practicismul îngust, pentru care serveşte
drept mijloc. Studiul fiinţei şi al frumosului e o obsesie perimată în ochii intelectualului,
orizontul căruia e frânt în pragmatism. Dacă lupta pe care o dă ştiinţa şi tehnica este una pentru
comoditate, atunci ratează tocmai nevoia de sens. Dacă lupta e regizată de putere, atunci nu oferă
nici un loc corespunzător pentru individul uman, angrenându-ne într-un circuit al mirajului, fără
conţinut. Berdiaev va spune, pe un ton apocaliptic: „И новое средневековье будет
цивилизованным варварством, варварством среди машин, а не среди лесов и полей.”118
Asta pentru că ne-am instaurat definitiv într-o lume exterioară, inconsistentă şi insuficientă
pentru spiritul uman.
„Наша эпоха имеет черты сходства с эллинистической эпохой”,119 admite Berdiaev,
accentuând faptul că odată cu epoca elenistă s-a încheiat cultura grecească. Analogia sugerează
declinul: pentru cultura noastră şi pentru cea elenistă e caracteristică influenţa reciprocă VestEst, întâlnirea şi apropierea tuturor culturilor şi raselor, sincretismul, universalitatea civilizaţiei,
sentimentul sfârşitului, al apusului. În epoca noastră în mişcările mistice se petrece un amestec
de credinţe şi culturi, există voinţa către unitatea universală prin imperialism : culturile şi
naţionalităţile nu mai sunt închise. Există setea de a crede şi neputinţa de a crede, setea de a crea
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şi neputinţa de a crea. Dar astfel, cultura se mută în altă parte, se interiorizează, îşi pierde
expresia, dacă nu şi miezul. Acesta e motivul pentru care Faust orbeşte: îşi întoarce privirea
înlăuntru.120 Ceea ce am păstrat din spiritul faustic este fraternitatea cu maleficul, amnezia
spirituală corozivă şi de aici – avântul civilizator. Pierzând din vedere idealul, am devenit mai
mult mefistofelici, gata să ironizăm tot ce se rupe de tradiţia uitării şi a puterii comode. Dar abia
acum, când materia nu mai este însufleţită de forme izvorând din impulsul creator dezinteresat,
abia acum am putea înţelege aproape banala frază a lui Dostoevsky : Красота спасёт миp121 –
catastrofa la nivelul omenirii nu e posibilă decât prin eliminarea unei lumi suficiente prin ea
însăşi, prin eliminarea creaţiei (frumosului) şi gândirii (ştiinţei/filosofiei) ca scop în sine, prin
expulzarea jocului122 din orizontul uman.
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