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INSULA. ORIZONTURI MITOLOGICE ªI
ITINERARIU ISTORIC
ANDREI PIPPIDI
Dintotdeauna am ºtiut cã vin dintr-o insulã. Strãmoºii mei paterni,
de neam ionian, erau nãscuþi în Chios, în apropiere de þãrmul Asiei
Mici. Dintre cei 128 500 de paºi necesari, dupã pãrerea geografului
Ptolemeu, pentru a-i da ocol insulei, nu l-am fãcut nici pe primul.
Totuºi, deºi n-am pus încã piciorul acolo, am aflat cã satul nostru de
baºtinã, Mesta, în partea de sud-vest a insulei, e cea mai veche aºezare
din acea regiune, zisã Mastichochora, deoarece produce un fel de
rãºinã din care se face vestita bãuturã, ºi cã pe dealurile din jur s-au
gãsit urme elenistice ºi romane, dacã nu chiar din epoca bronzului1.
Satul însuºi, deºi strîns între zidurile fortificaþiei genoveze care-l apãrã,
e un sat mare, cu unsprezece biserici. Într-una din ele, a Sfinþilor
Arhangheli, clãditã în 1412, se pãstreazã o icoanã dãruitã de Hagi
Nikolaos, bunicul strãbunicului meu2. Va fi fiind deci cumva mai
nouã decît aceea pe care, în 1776 o închina Maicii Domnului
strãbunicul altui strãbunic, de astã datã matern, “galeongiul” ajuns
la Botoºani. Galeongiu înseamnã marinar în flota sultanului ºi aceºtia
erau de obicei greci din Arhipelag3. Prin urmare, din amîndouã pãrþile,
1

2
3

E. Yalouris, „Notes on the Topography of Chios“, în vol. Chios. A Conference
at the Homereion, ed. John Boardman ºi C. E. Vaphopoulou- Richardson,
Oxford, 1986, p. 149, 162-167.
Enkainia odou Chios – Meston – Passalimaniou, Alexandreia, 1938; Ioannou
Mih. Nkiala, Ta Mesta tis Chios, Athinai, 1972.
Barbu Theodorescu, Contribuþiuni la cunoaºterea strãmoºilor lui Nicolae
Iorga, Bucureºti, 1948, p. 6-14.
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firul filiaþiei duce drept spre oameni care au trãit cu marea în faþã, cu
ochii obosiþi de neastîmpãrul valurilor, nu de buchiseala îndelungatã.
Ca ºi cum n-ar fi fost de ajuns aceastã legendã a originilor care
mã duce cu gîndul la insule inaccesibile, am avut ºi eu în copilãrie
cãrþi din care îmi apãrea viziunea unui spaþiu de binefãcãtoare izolare,
menit unei descoperiri treptate: mai întîi Robinson Crusoe - cine n-a
pronunþat aºa, cu diftongul final, ciudatul nume? -, apoi Insula
Misterioasã. De ce voiau eroii acelor minunate întîmplãri sã se întoarcã
acasã? Mie mi se pãrea cã fericirea absolutã era pe insulã. Singurãtatea
lui Robinson nu mã speria; cu atît mai puþin camaraderia exclusiv
masculinã a echipei de americani aruncaþi din vãzduh pe un tãrîm
cãruia nu-i trebuiau ca sã devinã roditor decît o mînã de seminþe
uitate în buzunar.
De fapt, ispita de a-mi reaminti aici lecturile de copilãrie ºi de
a-mi evoca chiar strãmoºii necunoscuþi într-o insulã necunoscutã nu
e altceva decît o formã a aceleaºi tendinþe fireºti care, multã vreme,
a populat insulele cu mituri, fãcînd din aceste teritorii circumscrise ºi
unice un domeniu rezervat visãrii. Insula se sustrage legilor realitãþii.
Navigatorul îndrãzneþ care o exploreazã este, fãrã s-o ºtie, în cãutarea
propriului sãu trecut. Fiindcã va gãsi acolo – sau mãcar se aºteaptã
artiºtii sã gãseascã – fie vestigiile unei istorii strãvechi ºi obscure, fie
chiar fiinþele rãmase într-o fabuloasã Vîrstã de Aur care, în lumea din
care vine el, mai existã doar în mintea cãrturarilor. În orice caz,
strãbaterea de cãtre corãbier a unor spaþii nesfîrºite ºi primejdioase
constituie o încercare, o probã de iniþiere. Cel care o înfruntã este
mînat de nostalgie sau, poate, stãpînit de nãdejdea de a descoperi
însuºi punctul de plecare al omenirii, acel hortus conclusus al
Edenului, mereu ascuns cu obstinaþie.
Ne putem închipui impresia pe care o fãcea cãlãtorilor, care o
vedeau de departe, decapitatã, colosala statuie de marmurã albã,
reprezentînd-o probabil pe Artemis, aflatã încã, într-a doua jumãtate
a veacului al XV-lea, în insula Delos. Ernest Langlois, catalogînd
manuscrisele franceze ºi provensale din colecþiile Romei, a publicat
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aceastã însemnare: “Blanchart le noble, natif de Chaalons, qui fut
fondeur d’ artillerie du grant turc Mahomet Ottoman, et après des
Vénitiens, et despuis orfevre de Madame Marguerite de Flandres,
veit en Lediles, isle de l’Archipel, le colosse de Helaine, de marbre
blanc, qui estoit de la haulteur de cinq femmes modernes, lequel
estoit enterré jusques au nombril et sans teste, la luy ayant ostée ung
Genevois, pour la donner au sieur Virgille Ursin, gentilhomme
romain”4. Chiar în aceste cîteva cuvinte trebuie notatã opoziþia dintre
antic ºi modern, prezentã în sugestia cã Elena ºi contemporanii ei,
personajele homerice, ar fi aparþinut unei rase de uriaºi. Ideea unei
alte omeniri, care s-ar fi stins înainte de începutul erei creºtine, era
sugeratã de legenda Potopului, prin care se atesta ºi existenþa unei
prime specii umane, anterioarã istoriei chiar.
În secolul al XV-lea, oamenii aveau conºtiinþa împletirii existenþei
lor pãmînteºti cu viaþa veºnicã a unor fãpturi imateriale – unele de
caracter creºtin, altele din mitologia pãgînã. Unul din documentele
cele mai semnificative pentru imaginarul Renaºterii italiene este scena
Sfîntului Nicolae domolind furtuna, pe care o cunoaºtem în douã
variante: un poliptic florentin pictat în 1425 de cãtre Gentile da
Fabriano ºi un mic tablou de la Ashmolean, din aceeaºi vreme, dar
atribuit lui Bicci de Lorenzo. Au pictat o corabie cu pînze, tehnic
vorbind: o caravelã, pe care marea învolburatã o zguduie, în timp
ce, chemat de gestul rugãtor al unui pasager de pe punte, pe cînd
ceilalþi trag velele sau aruncã lest, sfîntul se apropie în zbor,
binecuvîntînd (fig. 1). Totodatã vedem prin transparenþa verzuie a
valurilor cum se ascunde în adînc o sirenã grãsuþã. De fapt, sfîntul
exorcizeazã oceanul furios, iar durdulia creaturã marinã, cu tot
aspectul ei agreabil, este o personificare a furtunii.
4
5

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres
bibliothèques, XXXIII, 2, Paris, 1889, p. 168.
Jean Delumeau, La Peur en Occident, XIVe – XVIIIe siècles, Paris, 1978,
p. 40.
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Fig. 1

Sirenele aveau acelaºi drept la istoricitate ca ºi sfinþii. Problema
care se pune nu este a “supravieþuirii divinitãþilor antice” (Jean Seznec),
ci a continuitãþii care leagã prezentul lui Petrarca ori Boccaccio de
un trecut în care au existat ºi Hercule, desãvîrºitul cavaler rãtãcitor,
ºi eroii rãzboiului troian ºi centaurii sau amazoanele6. Diferenþa dintre
un timp ºi celãlalt nu era mai mare decît aceea pe care cineva o
constata trecînd dintr-o þarã în alta7. De aceea, mitologia se confunda
cu antichitatea, iar întîlnirea cu ele era perfect posibilã, cu condiþia
sã aibã loc pe un þãrm îndepãrtat ºi izolat de restul lumii.
Aceastã absenþã a simþului istoric se manifestã ºi la descoperitorii
insulelor Canare în anii 1341-1344: natura sãlbaticã dar dãruitã de
zei, a arhipelagului i-a îndemnat sã-l boteze “Insulele Fericiþilor”, cu
aluzie savantã la Epoda a XVI-a a lui Horaþiu care descria miracolul
6
7

Cf. Juan Fernandez de Heredia, La Grant Cronica de Espanya, libros I-II, ed.
Regina af Geijerstam, Uppsala, 1964, passim.
Peter Burke, The Renaissance Sense of the Past, London, 1969, p. 6.
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unei fertilitãþi fãrã de muncã omeneascã 8 . Cronicile vremii
înregistreazã succesul acestor expediþii ºi integrarea noului pãmînt
abia trecut pe hartã în ordinea politicã europeanã, ca principat pentru
familia de La Cerda, foarte activã pe atunci la curþile Castiliei ºi Franþei.
Un secol mai tîrziu, e rîndul infantelui portughez Henrique
Navigatorul sã caute sã dea Canarelor ºi Azorelor statutul unui apanaj
princiar pentru el ºi urmaºii sãi, iar prezenþa fratelui sãu, Dom Pedro,
cruciatul din Transilvania ºi Þara Româneascã, drept senior al uneia
dintre Azore, ne atrage atenþia cã luarea în stãpînire a Atlanticului
s-a fãcut ºi cu stimulul propagãrii creºtinismului între “sãlbatici” 9. Cît
priveºte al doilea aspect al expansiunii portugheze, cel comercial, el
ne intereseazã, deºi indirect, fiindcã deschiderea Gdanskului pentru
importul de mirodenii, fructe sudice ºi zahãr, fie de la Lisabona, fie
prin Anvers, explicã dezinteresul Poloniei faþã de ocuparea de cãtre
turci a porturilor Mãrii Negre10.
De la colonizarea Canarelor, al cãrei istoric modern este distinsul
nostru compatriot, domnul Alexandru Ciorãnescu11, sã trecem la altã
8

9

10

11

Pierre Chaunu, L’expansion européenne du XIIIe au XVe siécle, Paris, 1983,
p. 120-123; Jean Delumeau, Grãdina desfãtãrilor. O istorie a paradisului,
Bucureºti, 1997, p. 12. Cf. Alejandro Cioranescu, Dos documentos de Juan
de Bethencourt, in Homenaje a Elias Seea Rafols, II, La Laguna, 1970, p.
73-85; Franco Cardini, El mundo mediterraneo en la época del
descubrimiento, in Congrés Internacional d’Estudis Histórics “Les Illes Balears
I América”, I, Palma, 1992, p. 11-16.
P. Chaunu, op. cit., p. 127-128, 363-364; Charles Verlinden, Henri le
Navigateur songea-t-il à créer un “État” insulaire?, Revista Portuguesa de
História, XII, Coimbra, 1969, p. 281-292. Cf. N. Iorga, Les découvertes
portugaises et la croisade, in Congresso do mundo portugues, I, Lisboa, 1940,
p. 49-53.
M. Malowist, Les routes du commerce et les marchandises du Levant dans la
vie de la Pologne au Bas Moyen Îge et au début de l’époque moderne, in
Méditerranée et Océan Indien, Paris, 1970, p. 168-170.
Alexandru Ciorãnescu, L’homme et l’oeuvre, Madrid, 1991, p. 133-152
(secþia”canarianã” din aceastã masivã bibliografie e semnatã de Andres
Sanchez Robayna).
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insulã ºi la altã epocã. Andros, una dintre Ciclade, a fãcut parte,
dupã Cruciada a IV-a, din domeniul insular al familiei veneþiene
Sanudo, ca sã treacã apoi, dupã uzurparea sîngeroasã din 1372, în
posesia lui Francesco Crispo ºi a descendenþilor lui, vasali ai Porþii
din 1537 ºi izgoniþi de turci în 156612. Diverºi protejaþi ai sultanului
au fost încã multã vreme dupã aceea duci nominali ai Mãrii Egee13.
Paradoxul este cã, în timp ce locuitorii insulei trãiau sub stãpînire
otomanã, ceea ce era de obicei prilej pentru exclamaþii de
compãtimire din partea autorilor occidentali, în acest caz, andrienii
au devenit pretextul unei imagini laice a grãdinii desfãtãrilor.
Tiþian, urmat de Rubens ºi de Van Dyck, a ilustrat un mit antic,
aºa cum se gãsea el povestit de un retor grec din secolul II, Philostratos,
text pe care ediþia aldinã din 1503 îl pusese în circulaþie. Povestea
insulei lui Dionysos, unde curge neîntrerupt un izvor din vinul cel
mai curat, i-a inspirat pictorului veneþian o scenã de o senzualitate
stãpînitã, care e totodatã o reconstituire arheologicã, deoarece
împrumutã sau imitã figuri din arta anticã. Un spirit clasic înnobileazã
aceastã petrecere cîmpeneascã14. Dar tabloul de la Prado se va
transforma, sub penelul lui Rubens, într-o vulgarã bacanalã, în care
satirii ºi nimfele dolofane au o truculenþã flamandã. Lãcomia eroticã
izbucneºte, în pofida eleganþei manieriste, chiar la Van Dyck, într-o
compoziþie care ar pãrea sã plaseze aceste galanterii travestite
mitologic în desiºurile unui parc regal, dîndu-le dimensiunile unui
episod din memoriile lui Hamilton.
Fritz Saxl, care a comentat admirabil aceastã serie de picturi, pe
care o continua, prin Watteau, pînã la Cézanne, identifica aici “un
tãrîm al visãrii umaniste”. Totuºi, chiar intelectualizatã de Tiþian, care
12
13

14

J.A.C. Buchon, Recherches et matériaux pour servir à une histoire de la
domination française en Orient, I, Paris, 1811, p. 352-368.
N. Iorga, Byzance aprés Byzance, Bucurest, 1971, p. 64-68, 125. Cf. Jean
Longnon, L’Empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, Paris,
1949, p. 356-358.
Fritz Saxl, A Heritage of Images, London, 1970, p. 89-104.
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Fig. 2

a tradus-o într-un limbaj mai delicat ºi mai subtil, tema este de o
ambiguitate care l-a înºelat ºi pe un exeget atît de versat ca
întemeietorul Institutului Warburg. Intenþia lui Tiþian a fost de a evoca,
prin aceastã hîrjoanã de tineri, bãrbaþi ºi femei, care se înlãnþuie,
bînd, cîntînd ºi dansînd, Fîntîna tinereþii (fig. 2). E vin oare bãutura
miraculoasã pe care o soarbe cu nesaþ un personaj, pe care altul o
toarnã în cupe ºi pe care al treilea o contemplã în extaz, ridicînd
ulciorul pe jumãtate plin deasupra capului? Femeia goalã din primul
plan, dreapta, se întinde voluptuos, ca ºi cum abia s-ar fi trezit dintr-un
somn adînc. Dar moºneagul, gol ºi el, tolãnit la soare ºi strîngînd în
mînã un ciorchine de struguri, ce vrea el sã însemne? Pentru Saxl,
vãdit nedumerit de aceastã “not very dignified pose” sau, cum spune
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el, “unusual manner of sunbathing”, era vorba de un zeu al rîului. În
realitate, bãtrînul, cu privirea aþintitã asupra perechilor care petrec
aºteaptã sã fie întinerit ºi el prin aceeaºi magie care a operat asupra
celorlalþi. Nu e imposibil ca longevivul artist sã fi fãcut aluzie la sine
însuºi, înainte de a-ºi pune semnãtura pe un sîn opulent. Hortus
conclusus laicizat, paradis terestru prefãcut într-o þarã a belºugului ºi
a veºnicei tinereþi, deci a unei nelimitate disponibilitãþi erotice, iatã
ce a devenit insula acum, la sfîrºitul Renaºterii. Ca o confirmare a
interpretãrii noastre, în acelaºi muzeu Prado, un triptic de Hieronymus
Bosch reprezintã Grãdina desfãtãrilor lumeºti, avînd în centru “fîntîna
tinereþii”15. Acolo ca ºi în tabloul lui Tiþian, prezenþa neliniºtitoare a
unei bufniþe uriaºe avertizeazã cã totul e o vrãjitorie. Mitul e denunþat
ca mit. Insulele sînt spaþii ale aparenþei, ale artificiosului, dupã cum
ºtia ºi Shakespeare.
Cãci, în Furtuna, actul III, sc. 3, sîntem îndemnaþi sã nu luãm în
serios o naturã necontrolatã, derutantã, iraþionalã: “When we were boys,
/Who would believe that there were mountaineers/ Dew-lapp’d like
bulls, whose throats had hanging at’em / Wallets of flesh? Or that there
were such men / Whose heads stood in their breasts? Which now we
find”. De la înãlþimea autoritãþii cîºtigate prin experienþã, Gonzalo ne
învaþã cã legendele medievale au fost puse la încercare ºi ºi-au revelat
sîmburele de adevãr pentru exploratori16. “Muntenii cu grumaz vînjos
de taur” sînt probabil guºaþii din vãile elveþiene ale Alpilor. Dar unde
s-au vãzut creaturi fãrã cap, cu ochii pe umeri, nasul ºi gura fiind douã
gãuri în piept, fiinþe pãroase ca fiarele, trãind numai din mirosul unor
fructe? Asemenea monºtri apar doar în Imago Mundi, opera lui Honorius
Augustodunensis de la începutul secolului XII17. A-i introduce, cu
excesivã grabã, în ordinea naturalã garantatã de marile descoperiri
15
16
17

J. Delumeau, Grãdina desfãtãrilor, p. 103-120.
Rudolf Wittkower, Marvels of the East. A Study in the History of Monsters,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, V, 1942, p. 159-197.
Marie-Odile Garrigues, Qui était Honorius Augustodunensis? Angelicum, L,
1973, p. 20-49.
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geografice reprezintã un caz extrem al acelei cenzuri a imaginarului
care a însoþit ºi urmat Reforma. Ca un anacronism, este semnalat un
tablou din colecþia Isabella Stewart Gardner de la Boston, înfãþiºînd
pãmîntul ca o insulã înconjuratã de un canal pe care plutesc corãbii,
pe cînd Dumnezeu Tatãl, cu un cor de îngeri, îl binecuvînteazã din
înaltul cerului. Pictorul este Pesenello, care a trãit în anii 1522 - 1557.
Pentru a recunoaºte progresele intelectuale ale Renaºterii, sã
schimbãm din nou peisajul. Dacã ne întoarcem la Chios, trebuie
remarcatã diferenþa dintre douã descrieri, deºi numai cîþiva ani despart
între ele cãlãtoriile care le-am prilejuit. În 1551, Nicolas de Nicolay,
gentilom din suita ambasadorului Franþei la Constantinopol, face un
popas de douã sãptãmîni în insulã. Acesteia-i acordã patru capitole
din relatarea sa, care e, în primul rînd, reflecþie politicã, dupã cum
era firesc din partea unui personaj care îndeplinise cîteva misiuni de
spionaj, dar care, în acelaºi timp, face sã intervinã istoria ºi detaliul
de culoare localã, fãrã sã rãmînã insensibil la atracþia unor moravuri
extrem de libere. Astfel, cititorii vor fi informaþi despre topografia
insulei, monumentele ei (mormîntul lui Homer, mãnãstirea bizantinã
Nea Moni), cultura viþei de vie, a smochinilor ºi a arbuºtilor de masticã,
viaþa urbanã de stil italian, concentratã în jurul unui “Palazzo della
Signoria” ºi al unei “Loggia dei Mercanti”, unde activitatea comercialã
nu e mai puþin intensã decît la Lyon sau la bursa din Anvers. Însã, pe
de o parte, autorul insistã cu un evident entuziasm asupra calitãþilor
populaþiei feminine (“nimfe sau zeiþe”, frumoase, elegante ºi
prietenoase), pe de altã parte sînt introduse elemente fabuloase:
cîrdurile de prepeliþe domesticite ca gãinile sau fîntînile amintite
imediat dupã un elogiu al vinului de Chios, fîntîni a cãror apã ucide
sau face sã-ºi piardã minþile pe aceia care o beau. Pe scurt, insula
fãgãduieºte evaziune, însã ascunde misterioase primejdii18.
18

Nicolas de Nicolay, Dans l’Empire de Soliman le Magnifique, ed.
Marie-Christine Gomez-Géraud ºi Stéphane Yérasimos, Paris, 1989, p.
104-114. În afarã de lucrarea clasicã a lui Roberto Lopez, Storia delle colonie
genovesi nel Mediterraneo, Bologna, 1938, vezi Geo Pistarino, Chio dei
Genovesi, extras din A Giuseppe Ermini, Spoleto, 1970, p. 1-68.
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Numai cã, alãturînd acestui text scrisoarea din 1569 a unui negustor
englez, Jasper Campion, apare o semnificativã diferenþã de perspectivã.
Deºi Compania Levantului nu se înfiinþase încã, Anglia elisabetanã
cãuta sã stabileascã legãturi comerciale cu Mediterana orientalã. Acest
agent al unei firme din Londra fãcea negoþ de 30 de ani cu Chios, unde
era ºi cãsãtorit cu o localnicã. Dupã izgonirea genovezilor din insulã
de cãtre turci în 1566, se ivea ocazia pentru comercianþii englezi sã le
ia locul. Argumentarea lui Campion începe, tipic, prin asigurarea
mãrinimoasã cã afacerea ar constitui un avantaj pentru locuitorii insulei,
ca apoi sã-i invite pe patronii sãi sã aibã curajul de a investi în ceea ce
el numeºte “un negoþ fãrã seamãn în toatã creºtinãtatea”. Cu cheltuiala
necesarã pentru a obþine un salv-conduct de la Poartã, deci
consimþãmîntul guvernatorului otoman ºi al persoanei care deþine în
arendã vãmile din Chios, negustorii englezi ºi-ar desface acolo
produsele ºi ar cumpãra untdelemn (în loc sã-l aducã din Spania). În
laconismul ei pragmatic, scrisoarea nu mai menþioneazã legende, nici
nu mai descrie peisaje, ci enumerã mãrfuri: bumbac, piei, cearã, mãtase,
lînã19. Aceastã sobrã acumulare înseamnã raþionalitate ºi refuzã orice
comunicare cu natura.
Ar fi interesant de urmãrit cum era, în aceeaºi vreme, perceputã
Anglia, o insulã ºi ea, de cãtre observatorii veniþi din lumea bizantinã
ºi post-bizantinã. Nu e aici locul de a examina dacã nu cumva
consideraþiile lui Chalkokondyl cu privire la flux ºi reflux îºi au originea
într-o lucrare latinã a unui învãþat episcop englez din veacul al XIII-lea,
ceea ce ne rãmîne de fãcut cu alt prilej. Dar la Chalkokondyl, umanist
prin cultura lui, deºi cu suflet bizantin, “insula britanicã” conteazã
mai cu seamã ca organism politic: “E locuitã de un neam numeros ºi
viteaz ºi se aflã într-însa oraºe mari ºi bogate ºi sate foarte multe. ªi
au un împãrat ºi o capitalã, Londra, unde e ºi reºedinþa împãratului.
ªi sub ascultarea lui sînt în insula aceasta nu puþine principate, rînduite
sub împãratul lor în acelaºi fel ca ºi la celþi (francezi); cãci împãratul
n-ar putea lua uºor cuiva dintre aceºtia principatul, nici nu li se cere
19

Richard Hakluyt, I viaggi inglesi, 1494-1600, Milano, 1966, p. 358-362.
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sã asculte de împãrat decît dupã obiceiurile lor”20. Pentru a defini
aceastã situaþie, care-l surprinde, autorul ar fi avut nevoie de cuvîntul
feudalism. De altfel, din aluziile sale se înþelege cã era informat despre
frecventele conflicte dintre monarh ºi vasalii sãi: poate criza din
vremea lui Richard al II-lea sau chiar începutul rãzboiului celor Douã
Roze. Privirea martorului recunoaºte ritmul rapid al dezvoltãrii
economice, însã prejudecãþile unei educaþii rãsãritene îl fac sã se
scandalizeze cã oaspetelui i se îngãduie sã o sãrute pe nevasta gazdei,
ca gest obiºnuit între prieteni.
Amuzant este cã ºi Nikandros Noukios, vizitînd Anglia dupã un
secol, în 1545, va avea aceeaºi reacþie faþã de tolerarea acestei
familiaritãþi21. Ceea ce-l caracterizeazã totuºi pe cãlãtorul nostru este
atenþia cu care înregistreazã semnele bunãstãrii, belºugul de mãrfuri,
utilizarea scrisorii de schimb, etc. Cu severitate criticã respinge el
tradiþia puþului Sf. Patrick, socotit o cale de comunicare cu iadul, sau
alte legende produse de imaginaþia popularã irlandezã, despre
izvoarele de mir ºi de lapte, imitînd deci scepticismul declarat faþã
de supranatural de cãtre deþinãtorii culturii occidentale, de
superioritatea cãreia Noukios este convins. Fãrã sã fie la el acasã în
Apus, acest grec adoptã perspectiva îndreptatã pînã atunci cãtre el ºi
cei de o seamã cu el. Originar din Corfu, Nikandros nu s-a mutat
numai dintr-o insulã într-alta, ci ºi-a schimbat chiar punctul de vedere.
Nu-l putem pãrãsi fãrã a adãuga cã paginile din relatarea sa consacrate
Reformei, printre care un lung discurs atribuit lui Henric al VIII-lea,
sînt dovada unui viu interes faþã de problema politicã ºi religioasã.
Violentele acuzaþii la adresa cãlugãrilor ºi cãlugãriþelor îndeosebi
sînt ecoul controverselor la care a asistat sau, poate, expresia unui
resentiment adus din Europa ortodoxã. Cel puþin unele pasaje din
aceastã diatribã au un rãsunet erasmian. Aºadar, Anglia lui Morus
20
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Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, trad. Vasile Grecu, Bucureºti, 1958,
p. 71.
The Second Book of the Travels of Nicander Nucius, of Corcyra, ed. J. A.
Cramer, London, 1841, p. 10, 25.
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n-a fost supusã numai în Utopia unei inspecþii care simuleazã ironic
distanþarea, ci i s-au aplicat, chiar în epocã, criteriile judecãþii unui
“utopian”, deºi dispus sã se converteascã la logica occidentalã.
De aici înainte, deci din preajma anului 1600, destinul insulei în
sensibilitatea ºi în cultura europeanã se întrevede mai clar, în linii
mari. Barocul refuzã raþionalizarea ºi pretinde sã se întoarcã în insula
magicã. E doar o convenþie, admisã ca atare. De la Ariosto ºi Tasso la
Cocteau, grãdina Armidei este o temã necontenit reluatã. Dar Armida
nu e decît alt nume pentru Circe, vrãjitoarea pictatã de Dosso Dossi
pentru ducele Ferrarei, acelaºi Alfonso d’Este care a fost patronul lui
Ariosto. Ea întruchipeazã lumea formelor în miºcare, a identitãþilor
instabile, într-un univers în metamorfozã, conceput dupã chipul
omului poliform. Circe, fiind subiectul cel mai deseori ales de baletul
de curte în prima jumãtate a secolului al XVII-lea, repetã obsedant
un mesaj, cã totul e mobilitate, nestatornicie ºi iluzie22. Romanul cel
mai caracteristic baroc, El Criticón al lui Gracián îºi aduce eroul dintr-o
insulã pustie, din mijlocul naturii sãlbatice, ca sã-l proiecteze într-un
spaþiu al travestirii ºi al aparenþelor înºelãtoare. Monºtrii, himerele,
figurile groteºti nu mai populeazã stîncãriile unui þãrm de mare, ci
palatele construite ca un decor de teatru, sau parcurile care, ca un
abuz de pitoresc, imitã solitudinea naturii insulare 23 . Treptat,
Occidentul va deveni conºtient de tot ce e sumbru ºi respingãtor în
normalitatea lui. Fãrã teamã de anacronism, am putea spune cã un
descendent autentic al personajului lui Gracián este, cu ingenuitatea
lui fals inofensivã, huronul lui Voltaire.
Însã, între timp, insulele, nemaiputînd fi nici utopii, nici “þãri unde
curge lapte ºi miere”24, au recãzut în geografie. Bougainville, cel
22
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Jean Rousset, La littérature de l’îge baroque en France. Circé et le Paon,
Paris, 1954.
Vezi René Bouvier, Le courtisan, l’honnête homme, le héros, Paris, 1937;
Baltasar Gracián, Cãrþile omului desãvîrºit, trad. Sorin Mãrculescu, Bucureºti,
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care-l va introduce pe primul tahitian la Paris dupã publicarea
povestirii lui Voltaire, cãci ficþiunea anticipeazã uneori realitatea,
ajunge în 1769 în apele arhipelagului Samoa, ocoleºte coastele înalte
ºi abrupte ale acestor insule ºi noteazã: “14 grade ºi 11 minute
latitudine australã, 170 grade ºi 59 minute longitudine la vest de
Paris”25. Aºa se terminã povestea.
Nu ne-am propus sã înfãþiºãm aici decît unele tipuri de atitudine
care se înscriu într-o evoluþie a mentalitãþilor. Ele au fost determinate
în bazinul Mediteranei ºi în raport cu oceanele, aºa încît o ultimã
paginã, de istorie româneascã, are numai scopul de a fixa anumite
documente acolo unde li-e locul. Insula nu e un mediu specific
românesc; sentimentul nemãrginirii îl va fi avut strãmoºul primordial
privind zarea Bãrãganului, dupã cum impresia de îngrãdire, de limitã,
îi va fi fost datã de poianã, de luminiºul din pãdure. Cînd, cu toate
acestea, termenul ostrov apare în vechile texte româneºti, el nu se
referã nici la insulele (grindurile) de pe Dunãre, nici la experienþa
noastrã de navigatori, redusã la apele Mãrii Negre, ci la o lume foarte
îndepãrtatã sau chiar imaginarã. ªtefan cel Mare a avut flotã, pentru
faþada maritimã a Moldovei, precum ºi pentru legãturile cu Crimeea
ºi cu Constantinopolul. În 1462, “la nave del Vlacho” se gãsea printre
altele reþinute în portul capitalei otomane, dupã cum rectorul din
Candia îi raporta dogelui26. Dar, în aceeaºi vreme, printre lecturile a
cãror prezenþã e atestatã în Moldova este Topografia creºtinã, opera
lui Cosmas Indikopleustes – o descriere a lumii din secolul VI. Nu
vom fi de acord cu Dan Horia Mazilu, care socotea cã circulaþia
acestei venerabile scrieri în veacul al XV-lea dovedeºte “spiritul
iscoditor specific umanismului prerenascentist rãsãritean” 27. Ba,
25
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L. A. de Bougainville, Voyage autour du monde, Paris, 1989, p. 161-163,
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cumva, dimpotrivã. Ea constituie totuºi o informaþie preþioasã pentru
evaluarea utilajului mental al românilor contemporani. Universul lui
Cosmas avea forma unei construcþii paralelipipedice acoperite de o
boltã semicilindricã. Popularitatea acestei concepþii se datoreazã
simbolismului arhitecturii religioase, care dã bisericii forma sistemului
cosmic imaginat de autorul bizantin. Pãmîntul, înconjurat de ocean,
se ridicã deasupra apelor inferioare ca un muºuroi ºi este scobit de
patru mãri: Mediterana, Caspica, Golful Arabic ºi cel Persic. Are în
centru “þara sfîntã”, fiind împãrþit în trei continente, pe cînd paradisul
terestru, cãruia i se suprapune acelaºi acoperiº al cerului, se aflã
dincolo de ocean28.
În orizontul pseudo-geografic ortodox s-a nãscut legenda
“blajinilor” (“rocmani” sau “rohmani”), a cãror identificare cu
brahmanii a fost stabilitã atît de Cartojan, cît ºi de Bogrea. Deºi nu
mai era nevoie de o confirmare, se poate aduce aici o precizare
suplimentarã, confruntînd textul vechii cronici ruseºti
Povest’vremennîh let din secolul XII cu izvorul bizantin, din veacul
al VI-lea, care a fost utilizat prin intermediul traducerii în slavonã a
cronicii monahului Gheorghe Hamartolos (sec. IX). Un lung pasaj
“etnografic” culege informaþii fanteziste sau ciudat deformate despre
mai multe popoare ale antichitãþii – unele, ca babilonienii sau
caldeenii, demult dispãrute – ºi, printre ele, apar bactrienii sau
brahmanii. Compilatorul rus a preluat întocmai acest catalog de
popoare ºi moravuri care figura în textul lui Pseudo-Chesarie, dar a
adãugat un cuvînt: “brahmanei ostrovniþî”29. Interpolarea provine
probabil din asocierea cu “ostroavele blajinilor” din Alexandria
sîrbeascã. Pînã la începutul secolului nostru, informatorii lui Simion
28
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Nicolas Ross, L’image du monde physique en Russie à la fin du XIVe siècle,
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Florea Marian din Suceava, Rãdãuþi, ºi Fundul-Moldovei credea cã
“blajinii trãiesc în ostroavele mãrilor”30.
Ca legenda sã aibã o viaþã atît de îndelungatã a trebuit ca o carte
de cãpãtîi a românilor în Evul Mediu sã fie rãspînditã ºi cunoscutã:
aceasta este Alexandria, al cãrei rol educativ a fost marcat de Iorga ºi
Cartojan. Acolo întîlnim “ostrovul Macaronului”, acelaºi cu “ostrovul
Fericiþilor” din Herodotul de la Coºula, sau “ostrovul Dalfionului”,
Olympia, dupã cum a demonstrat cu mãiastrã ingeniozitate Vasile
Bogrea31. Altã carte popularã, Rãzboiul Troadei, este ºi ea plinã de
insule între care ar fi greu de ghicit cã “ostrovul sitarilor, unde se afla
o capiºte a Afroditei” este Cythera. Concluzia la care a ajuns Bogrea,
pe baza unei amãnunþite analize, îi apãrã pe vechii noºtri cãrturari
de bãnuiala cã ar fi socotit Roma ºi Delphi drept insule. În textele
acestea, termenul “ostrov” indicã uneori oraºe situate în apropierea
mãrii32.
Începusem prin a fãgãdui cã vom încadra aceste viniete filologice
într-o imagine mai cuprinzãtoare. Ele corespund întocmai momentului
din cronologia occidentalã, secolele XIV-XV, ilustrat de noi cu
alãturarea sfîntului ºi a sirenei. Deosebirea este cã, aici, situaþia nu
s-a schimbat pînã în secolul XVIII, cînd compilaþia lui Costea Dascãlul
Braºoveanu,33 cronica expediþiei din Moreea ºi relatarea unei cãlãtorii
în Chios (“ostrovul Sacîzului”) ne încredinþeazã în sfîrºit cã orizontul
mental românesc s-a lãrgit, confruntînd gîndirea medievalã cu o
realitate tangibilã.
30
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Vasile Bogrea, Pagini istorico-filologice, ed. Mircea Borcilã ºi Ion Mãrii, Cluj,
1971, p. 450-451.
Ibidem, p. 354-356.
Ibidem, p. 357-358.
Povestea Þãrilor Asiei. Cosmografie româneascã veche, ed. Cãtãlina
Velculescu ºi V. Guguianu, Bucureºti, 1997. Manuscrisul din jurul anului
1700 cuprinde ºi o referire la “ostroave” locuite de cynocephali, “oameni
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mãgari, etc.”
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Résumé
Au cours de l’itinéraire retracé par l’auteur, une première étape
est celle du Moyen-Âge: les habitans des îles sont souvent vus comme
les derniers survivants d’une race pré-humaine. Ou encore, les îles
sont le refuge d’êtres surnaturels (les sirènes, par exemple). Plus tard,
les navigateurs de l’époque des Grandes Découvertes auront la
révélation des “sauvages”. Les pages suivantes s’occupent d’un
fameux tableau du Titien, en corrigeant l’interprétation de F. Saxl: le
sujet en est la Source de jouvence. Un passage de la Tempête de
Shakespeare inspiré par l’exploration du Nouveau Monde, témoigne
de cette censure de l’imaginaire qui a accompagné la Réforme. On
compare également les impressions des marchands anglais dans le
Levant, pour lesquels les îles n’ont plus leur fascination magique,
avec l’image de l’Angleterre elle même, découverte par un voyageur
grec du XVIe siècle, Nicandre de Corcyre. Les îles ne pouvant plus
être des terres d’utopie ou des pays de cocagne, retombent dans la
géographie.
Pour conclure, on ajoute un bref aperçu de l’horizon
géographique des Roumains, tel qu’il a évolué du XVe au XVIIIe siècle.
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