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GÎNDURI/ RÎNDURI DESPRE EUGEN MUNTEANU
Nu e uºor sã conturezi un portret al lui Eugen Munteanu încercînd sã-i surprinzi, în cîteva accente,
fizionomia spiritualã. Riºti sã te confrunþi cu o serioasã dozã de surprinzãtor sau, dacã vreþi, de imprevizibil.
Dar ai, în schimb, ºansa sã aproximezi profilul unui personaj care s-a instalat, din ce în ce mai confortabil,
în postura unei personalitãþi.
Sã încercãm s-o oglindim, în doi timpi ºi cîteva miºcãri de condei. Aºadar… Primo tempo. Suntem în urmã
cu aproape douã decenii, cînd Eugen Munteanu trãia emoþiile susþinerii doctoratului.

u o anume sfialã m-am
apropiat de rezumatul
tezei de doctorat a lui
Eugen Munteanu, Influenþa modelelor clasice asupra traducerilor
româneºti din secolul al XVII-lea.
Lexicul. Iar dupã o lecturã atentã,
încordatã – „privilegiu” de nespecialist –, am lãsat textul deoparte,
rãmînînd pe gînduri. Nu-mi dau
seama cît risc afirmînd cã presimt în
lucrarea pe care încã n-am avut prilejul sã-o rãsfoiesc o izbîndã din soiul
cel bun. În termeni uzaþi, un studiu de
referinþã (altcineva ar fi zis: „de
excepþie”, dar nu-mi place sintagma
asta de lemn lucios). Rigoare ºi
supleþe, minuþie ºi lãrgime de vederi, o mobilitate
comparatistã susþinînd interpretãri doldora de
erudiþie specificã; ar fi bine ca diletanþii sã se
smereascã aflînd cã lingvistul ieºean a manipulat pe
parcursul elaborãrii tezei circa 7000 de fiºe. Oricum,
la vîrsta lui, care încã þine de tinereþe, fostul meu
coleg de la Institutul „A. Philippide” este – sã nu ne
ferim de cuvinte, tocmai de cuvinte – un sapient.
Nu-i de colo sã te descurci ºi în greacã, ºi în latinã
(cîþi dintre noi cunosc aceste limbi?), sã ai habar de
slavonã sau ebraicã, sã parcurgi cu o rãbdare
nesfîrºitã mii de pagini de scriere chirilicã, pliroforisind concepte peste concepte prin confruntarea
plinã de acribie, în regim intertextual, a atîtor structuri lexicale ºi semantice. ªi sã ai, la capãtul acestor
investigaþii, temeinic argumentate certitudini.
Munteanu Eugen (cel bine-zãmislit) este, fãrã
îndoialã, un cercetãtor fericit.
Pogorînd, fãrã teamã ºi reproº, în hãþiºul tãlmãcirilor religioase din secolul al XVII-lea, el prizeazã
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„interferenþele”
între
limba
românã ºi limbile clasice cu o
fineþe a nuanþei care merge pînã la
detectarea amprentei, chiar ºi vagi,
a limbii-sursã, sesizabilã în
evoluþia unor termeni sau a unor
expresii mai mult ori mai puþin
transparente. ªi cîte ºerpuiri,
nãpîrliri, încuscriri de sensuri în
„cîmpul semantic” cercetat! Am
reþinut, pentru destindere, cîteva
mostre: „tãmîie mixtã” (care nu
pricep ce înseamnã), „mîntuirea
pãcãtoºilor”, care nu ºtiu cînd va
sã fie, cãci par sã-ºi fi luat de-o
grijã, „libaþie”, euforic act, care
nãdãjduiesc sã se producã fãrã
întîrziere, la o „împreunã petrecere”, unde sã putem
cinsti cum se cuvine „hrana cea preste fire”. Aºa sã
ne ajute Dumnezeu!
… Era în toamna lui 1993. August… Sã facem un
scurt salt peste timp, pînã în zilele de acum. Eugen
Munteanu bãtea la porþile Uniunii Scriitorilor. Care,
de bunã seamã, i s-au deschis. Secondo tempo…
Eugen Munteanu este, pentru vremurile noastre
prãvãlite în pragmatism, un cãrturar aproape
neverosimil. Un soi de rara avis, solicitînd o
portretizare de tentã oximoronicã. Autor de cãrþi de
învãþãturã multã pentru care a fost recompensat cu
premii academice, profesorul ieºean ºtie vreo opt
limbi (ºi pe ruseºte…), poliglotismul acesta mai cã
nefiresc fiind suportul unei erudiþii de cuprinzãtor
spectru. Dacã vreunul ºi-ar închipui cumva cã
învãþatul nostru e un ins hirsut, precum savanþii
bãrboºi de prin filme, ar fi departe de adevãr. Eugen
Munteanu nu-i un benedictin dintre aceia care cîndva se claustrau într-o chilie sau într-o cãmãruþã ticRevista românã nr. 3 (73) / 2013

sitã de opuri grele, el arborînd – atunci cînd nu se
lasã absorbit, cu adumbriri, în lumea lãuntricã – o
faþã seninã, deschisã, cu agerimi care îl predispun
prieteniei întru spirit. Carisma serveºte unei strategii
a afirmãrii, urmãritã cu obstinaþie, dar reuºita de pînã
acum a fost posibilã ºi graþie unei uriaºe puteri de
muncã, optimismului inepuizabil, încrederii în sine
ºi în rosturile disciplinelor cãrora li s-a dedicat.
Nici o preþiozitate, nici o scorþoºenie în studiile
lui ce investigheazã, într-un spectacol deopotrivã
analitic ºi sintetic, întinse cîmpuri, nu doar semantice. Rigoarea, în scrierile pe care le-a elaborat, face
casã bunã cu supleþea interpretativã, acribia stã mînã
în mînã cu dezinvoltura, astfel cã, într-un demers
ambiþios ºi cîºtigãtor, problemele dificile îºi
limpezesc înþelesul. Eugen Munteanu, se observã
asta în cãrþile lui, este adeptul unei gaia scienza, o
scienza viva pe care o practicã alegru, dezvãluindu-ºi
(aparent) fãrã efort valenþele de literat. A ºi scris, de
altfel, cronici ºi eseuri, a comentat competent traducerile altora – el însuºi fiind un avizat ºi temerar traducãtor.
Opþiunile de tãlmãcitor (ºi, cîteodatã, de editor)
ale lui Eugen Munteanu intimideazã: Sfîntul
Augustin, Thomas de Aquino, Jacob Grimm,
Wilhelm von Humboldt, Jean Jacques Rousseau,
Ernst Renan, Rivarol, Swedenborg sunt autorii
traduºi cu cãrþi întregi, uneori cu mai multe… Se
adaugã ºi alþii, prin diferite publicaþii: Ockham,
Catullus, Meister Ekchart, Gadamer, Coºeriu… De
adãugat neapãrat Septuaginta din greceºte ºi, din
latineºte, Carmina Burana, celebra antologie de
poezie medievalã, alcãtuitã împreunã cu
Lucia-Gabriela Munteanu. Cu partenera sa de cercetare ºi de viaþã a colaborat ºi la Aeterna Latinitas.
Micã enciclopedie a gîndirii europene în limba latinã, dupã cum se pare, cea mai cuprinzãtoare lucrare
de acest fel din cultura româneascã.
Stãpîn pe cuvinte, ca filolog, omul de carte, iatã, se
înfãþiºeazã ºi ca un sofologhiotatos stãpîn pe cuvînt,
valorificat în potenþa lui expresivã. Astfel cã, dacã ne
raportãm la un receptor virtual, lovitura, nu doar de
imagine, e dublã – stîrneºte interesul specialistului,
dar, prin stil, poate atrage ºi un cititor obiºnuit. Cum
ziceau confraþii de pe timpuri ai lui Eugen Munteanu,
cãrturarul ºtie sã îmbine utile dulci.
O „înfruntare” de mai demult

„G. Enescu” din Iaºi un mic eveniment. O înfruntare
între doi „grei” pentru ocuparea postului de conferenþiar universitar în cadrul Departamentului de
Teatru. S-au prezentat doi candidaþi, unul ºi unul:
Alexandru-Marcel Dobrescu (dupã cum scrie în
acte) ºi Ioan Holban. Ceea ce, sã recunoaºtem,
promitea un spectacol.
În prelecþiunea pe care a þinut-o, în decurs de o
orã, Alexandru Dobrescu a dezvoltat tema ce i s-a
propus: „Victor Hugo – teoretician al teatrului
romantic”. A fãcut-o cu multã siguranþã de sine, clar
ºi apãsat, urmãrind, ca sã rãmânem la limbajul din
domeniu, o „punere în scenã” a ideilor emise. Idei
care, proiectate sub un orizont de generalitãþi – cu
alte cuvinte, referindu-se într-o mai micã mãsurã
decât s-ar fi cuvenit la sfera teatrului –, au fost
plasate într-un context ce le punea bine în evidenþã.
Nimic improvizat, nici o slãbiciune în discurs, care
ºi-a pãstrat de la început pânã la sfârºit turnura personalã. O manierã convingãtoare care, însã, s-ar fi
cerut întrucâtva „ajustatã” þinând seama de nivelul de
percepþie al tinerilor învãþãcei, sfioºi atunci când dau
de zonele rarefiate ale culturii.
O surprizã a fost, în orice caz, feeling-ul lui
Alexandru Dobrescu pentru teatru, spaþiu faþã de
care redutabilul foiletonist nu pãrea sã manifeste un
interes deosebit. De altfel, aruncând o privire asupra
listei sale de lucrãri, textele referitoare la dramaturgie sau la spectacologie... încã pãreau cã
aºteaptã sã fie scrise.
Într-o expunere mai (dacã nu cumva ºi un pic
prea) scurtã, sprijinindu-se confortabil pe citate, Ioan
Holban s-a arãtat mai puþin preocupat de „regia”
celor ce le avea de comunicat, de „mizanscena”
teoriilor evocate. Poate sub imperiul unei anume
emoþii, neaºteptatã la vorbitorul dezinvolt pe care îl
cunoaºtem, Holban a avut un debit alert, punând la
încercare capacitatea de percepþie a auditoriului, format în principal din studenþi din anii mici. A compensat prin felul apropiat, cu o notã de cãldurã, în
care ºi-a susþinut prelecþiunea. Riscurile dezinvolturii erau compensate de formaþia lui de cercetãtor
(zece ani de muncã în landul lexicografiei, la
Institutul „A. Philippide”), ca ºi de experienþa anterioarã, atât cât a fost sã fie, la facultatea de care acum
cãuta sã se reapropie. Conteazã, în context, ºi faptul
cã Ioan Holban activa de multiºor – ca director! – în
mediul teatral. Orice s-ar spune, un atu incontestabil.

Într-o dimineaþã de decembrie a unui an care se
tot îndepãrteazã, s-a petrecut la Universitatea de Arte
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