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TRADIÞIE, AUTONOMIE ªI REALIZARE DE SINE ÎN
DIE STADT IM OSTEN, DE ADOLF MESCHENDÖRFER
În acest articol ne propunem sã realizãm, dintr-o perspectivã mai larg culturalã, analiza unui
roman care, deºi a fost primit cu entuziasm ºi premii în momentul apariþiei sale (1933), este astãzi în
mare mãsurã o carte uitatã: Die Stadt im Osten, de Adolf Meschendörfer, tradus în românã ºi
maghiarã cu titlul Corona. Miza acestui studiu nu este însã una nostalgicã ºi reparatorie, ci chiar una
teoreticã, încercând o reconceptualizare sau o re-descriere a noþiunii de tradiþie ºi a relaþiei acesteia cu
alþi termeni, precum cei de modernitate, libertate, educaþie sau democraþie.
Meschendörfer a fost unul dintre cei mai importanþi intelectuali saºi din prima jumãtate a
secolului 20 ºi publicistica braºoveanã de culturã îi datoreazã mult. Die Stadt im Osten este Braºovul,
oraºul este protagonistul romanului, dar nu ca decor, fundal, hinterland impresionist (deºi aceste
dimensiuni nu lipsesc ºi creeazã o atmosferã constantã în jurul acþiunii), ci în primul rând ca entitate
socialã ºi politicã, ca polis cu instituþii, structuri ºi ierarhii tradiþionale puternice ºi incontestabile.
Toate acestea creeazã câmpuri de forþe de a cãror culoare trebuie þinut cont, care nu pot fi
transgresate, care sunt la fel de solide precum zidurile de piatrã ale oraºului.1
Naraþiunea ºi numeroasele pasaje evocatoare ale romanului urmeazã o cronologie
convenþionalã, aceea a evoluþiei personajului-narator ºi a colegilor sãi de ºcoalã, din copilãrie pânã la
maturitatea uºor nostalgicã. Este astfel ºi un roman al formãrii, educaþiei ºi evoluþiei (un Bildungs-,
Erziehungs- und Entwicklungsroman) inscriptibil într-o bine reprezentatã tradiþie a romanului de
expresie germanã, tradiþie fondatã de Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister. În „încercarea
istorico-filosoficã” din Teoria romanului, tânãrul Lukacs observa cã formula „roman de educaþie” nu
traduce doar parcursul protagonistului, ci reveleazã ºi scopul sau funcþia operei în sine, „o realitate în
stare de a-i forma ºi pe alþii ºi a le favoriza dezvoltarea”2. Deºi în stilistica frazei sale romanul lui
Meschendörfer este adesea modern, expresionist, el rãmâne totuºi produsul unei culturi marcate
profund de tradiþie (dar de o tradiþie specialã), încapsulate istoric, ºi este orientat de mecanismele de
conservare ale acestei culturi. Naratorul însuºi se percepe pe sine nu doar ca reprezentant al unei
comunitãþi, ci ºi ca un gardian simbolic al acesteia.3
Romanul nu este însã unul idilic (uneori este chiar negru ºi neo-gotic). Tensiunea dintre
caracterul imuabil al tradiþiei, al ordinii vieþii comunitare ºi aventura romanescã este constitutivã
genului ºi credem cã în mare parte explicaþia lui Lukacs pentru acest aspect rãmâne relevantã:
Acþiunea determinatã de acest þel (formarea personajului, n.n.) are un anume calm cert,
caracteristic existenþei desfãºurate într-un climat de securitate. Dar nu este vorba de calmul
aprioric al unei lumi perfect ordonate: voinþa de formare conºtientã ºi sigurã în ce priveºte
scopul urmãrit, ea este cea care creeazã acest climat de securitate ultimã. În sine, aceastã lume
nu este liberã de primejdii. Trebuie sã vezi ºirurile lungi de oameni care pier din pricina
incapacitãþii lor de adaptare, sau pe alþii, care se vlãguiesc ºi se usucã din pricina capitulãrii
premature ºi necondiþionate în faþa realitãþii, pentru a mãsura primejdia care pândeºte pe
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Trebuie menþionat cã aceastã tradiþie ºi aceastã comunitate, care împreunã constituie oraºul, sunt în roman ambele ºi în
exclusivitate sãseºti, elementele maghiare sau româneºti lipsind complet din compoziþia socialã, fiind externalizate sau
reduse la o episodicã prezenþã decorativã, pitoresc-exoticã. Asta deºi romanul îºi plaseazã acþiunea în Braºovul sfîrºitului
de secol 19 ºi începutului de secol 20.
Georg Lukacs, Teoria romanului. O încercare istorico-filosoficã privitoare la formele marii literaturi epice, Bucureºti,
Ed. Univers, 1977, p. 138.
De aceea revine la genealogia sa centratã pe un strãmoº ce fusese paznic al Porþii Ecaterinei ºi de aceea insistã asupra
detaliului amplasãrii camerei în care trãieºte, lipitã de zidul turnului acestei porþi.
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oricine ºi de care a scãpa este fãrã îndoialã posibil doar printr-un act de salvare individualã,
iar nu printr-o aprioricã mântuire.4
Dacã privim cu atenþie, observãm cã pânã ºi limbajul, secularizat filosofic, cu care Lukacs
descrie aspectele definitorii ale acestui tip de roman, trãdeazã etosul protestant care îi stã la bazã. În
cazul romanului lui Meschendörfer dimensiunea protestantã a comunitãþii sãseºti braºovene
(exprimatã nu doar în plan ecleziastic, ci ºi moral, social ºi politic) va defini pregnant specificul
tradiþiei ºi mecanismele relaþiei individului cu aceasta. Deºi romanul conþine pasaje de reverie
neo-romanticã orientatã spre originile poporului care a colonizat aceste pãmânturi ºi spre momentul
întemeierii oraºului, istoria comunitãþii, a „patriei” nu începe cu adevãrat decât odatã cu reformatorul
Johannes Honterus ºi cu reforma paºnicã a acestuia. Tot ceea ce a fost înainte constituie un fel de
preistorie nebuloasã ºi amorfã din punct de vedere moral, un stadiu dacã nu lipsit de valoare,
posedând cel mult una secundarã. Din punctul acestei origini clare, care fondeazã credinþa
comunitãþii, legea, instituþiile ºi consacrã castele ºi ierarhiile ei, începe adevãrata tradiþie.
Discursul convenþional al modernitãþii (cel puþin în dimensiunea ei liberalã) este unul care
amendeazã tradiþia sau i se opune. Studiile revelatoare pe care Edward Shils le-a dedicat conceptului
de tradiþie5 pornesc de la observaþia preliminarã cã, de la începuturile epocii moderne (care îºi poate
identifica una din borne în chiar miºcarea Reformei), tradiþia a fost vãzutã ca adversarã a libertãþii
individului. Liberalismul raþionalist vede tradiþia ca pe o repetiþie prosteascã a aceloraºi gesturi ºi
comportamente. Liberalismul romantic o vede ca blocând spontaneitatea individului, sensibilitatea ºi
creativitatea sa. În cazul nostru însã avem de a face cu o tradiþie a autonomiei ºi libertãþii (atribute atât
ale comunitãþii politice republicane, cât ºi ale individului), o tradiþie ale cãrei principii fondatoare
sunt moderne, dar care au fost de mult încorporate ºi pãstrate în structuri sociale ºi culturale solide.
Romanul ºi naratorul sãu acceptã integral aceastã tradiþie, ataºamentul faþã de trecutul oraºului
vibrând în paginile cãrþii. Acestui trecut i se atribuie o valoare intrinsecã. Chiar ºi la nivel retoric
romanul creeazã o stare de comuniune (a naratorului, cel puþin) cu forþele trecutului, cu înaintaºii mai
îndepãrtaþi sau mai apropiaþi (eroi ai oraºului adesea asediat, protopopi, profesori). Genealogiile la
care se face referire destul de frecvent indicã continuitatea acestei tradiþii ºi caracterul ei real, chiar
dacã potenþat imaginar.
Caracteristicile acestei tradiþii fac ca atunci când, în mod implicit ºi subtil, în numele ei, diverse
forme ale existenþei moderne (atât politice cât ºi intelectuale) sã fie respinse sau dezavuate,
naratorul-raisonneur sã nu cadã pe poziþiile unui tradiþionalisn iraþional. De pildã, atunci când
sesizãm prin diverse mãrci ironice sau sarcastice o respingere a naþionalismului „verde” emergent
printr-un nou partid politic, aceasta se petrece în primul rând pentru cã noua miºcare este populistã ºi
vulgarã, pentru cã aduce cu sine o violenþã ce dezechilibreazã raportul dintre caste ºi viaþa
comunitãþii în general. În aceastã situaþie conservatorismul politic ia forma unui liberalism al
moderaþiei.
Structura universului acestui roman exacerbeazã chiar paradigma „romanului educaþiei”. ªcoala
este nucleul acestei tradiþii ºi al identitãþii sale (în evocarea naratorului, elevii ei au fost întotdeauna
garda cea mai eroicã în apãrarea zidurilor sub asediu; ea este ºi dovada supremã a valorii ºi a misiunii
acestei comunitãþi a saºilor transilvãneni: „ªi am avut 300 de ºcoli de nivel european, noi, 230.000 de
saºi”6). ªcoala nu este doar centrul acestei lumi, al acestei comunitãþi ºi al acestui oraº, ci este însuºi
patternul de organizare al societãþii romaneºti. Romanul creeazã prin configuraþia materialului sãu
senzaþia cã lumea întreagã este o emanaþie ºi o prelungire a structurii ºcolii ºi a relaþiilor dintre elevi.
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G. Lukacs, op. cit., p. 138.
v. Edward Shils, Tradition and Liberty: Antinomy and Interdependence, în „Ethics”, vol. LXVIII, No. 3, (Apr. 1958),
pp. 153-165; Tradition, în „Comparative Studies in Society and History”, vol. 13, No. 2, (Apr. 1972), pp. 122-159.
Adolf Meschendörfer, Corona, Bucureºti, Ed. Kriterion, 1982, p. 230.
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Ca ºi tradiþia pe care o centreazã, ºi modelul ºcolii este pentru narator unul absolut. Este o instituþie
carismaticã în sensul cel mai propriu al cuvântului. Ea îºi are ritualurile ei ferme, sacerdoþii ei, ºi îºi
iniþiazã membrii în totalitatea situaþiilor de viaþã semnificative (de la cele politice pânã la cele
erotice). Fiind absolutã, este ºi suficientã. Atunci când, absolvind acest liceu, tinerii se înscriu la
universitãþi germane prestigioase în Europa, aceastã experienþã apare în roman drept o „farsã
academicã”7. Naratorul o spune direct: „Câtã ºtiinþã aveam nevoie dobândisem în anii de ºcoalã”8.
Nimic altceva decât pedanterie sau specializare sterilã ºi inutilã se poate adãuga la formarea
dobânditã „acasã”. Oricum aceastã formare externã „superioarã” nu este validatã decât în interiorul
matricei sociale ºi culturale. Reuºita ia forma adaptãrii la exigenþele acestei matrice, obþinerii
capacitãþii de a îi ocupa poziþiile simbolice ºi profesionale ºi de a o perpetua. Toate personajele se
întorc acasã dupã experienþa lor externã.
Pânã ºi nivelul tensiunilor intersubiective din roman, al rivalitãþilor erotice (locul central
ocupându-l aici conflictul complex ºi permanent dintre narator ºi Harald) este unul care se formeazã
în cadrul ºcolii, printre bãncile claselor primare. Competiþia ºcolarã democraticã este modelul
relaþiilor interumane: atâta timp cât ea este arbitratã de reguli (nescrise, cele mai multe dintre ele),
echilibrul grupului este pãstrat; când însã aceste reguli sunt încãlcate, lucrurile degenereazã într-o
dezordine demonicã care îi pierde pe cei slabi, cei care au provocat-o pierzându-ºi sufletul (v.
scrisorile lui Harald). Valorile triumfãtoare sunt moderaþia ºi resemnarea, aceasta din urmã înnobilatã
de aura unei îndreptãþiri morale.
Este posibil ca aceastã configurare a universului social romanesc în analogie cu lumea ºcolii ºi
recentrarea repetatã pe acest pattern sã þinã de obsesia autorului/naratorului ºi sã trãdeze un complex
al intelectualului care prelungeºte imaginativ sau extrapoleazã lumea pe care era stãpân, a cãrei
competiþie o putea controla ºi în care îºi gãsea o identitate ºi o poziþie confirmate. (Un complex de
tipul celui analizat de Robert Nozick în eseul sãu Why Do Intellectuals Oppose Capitalism?9) Pe de
altã parte însã este evident cã însãºi aceastã comunitate a plasat ºcoala în centrul ei simbolic, cã figura
întemeietoare a reformatorului Honterus se suprapune peste cea a rectorului ºcolii ºi cã sãrbãtoarea
principalã a oraºului, cea care dã istoriei sale un ritm egal, rãmâne sãrbãtoarea sfîrºitului de an ºcolar,
Honterusfest.
Aºa cum este reprezentatã în romanul lui Meschendörfer, cultura braºoveanã a saºilor (în sensul
larg pe care îl dau ºtiinþele sociale termenului de culturã) repoziþioneazã relaþia tradiþie – modernitate,
aceasta apãrându-ne aici ca fiind departe de un proces univoc ºi unidirecþionat istoric. Tradiþia
Braºovului este una a libertãþii individuale fundamentate pe o moralã protestantã. Amintindu-ºi
atitudinea tatãlui, naratorul spune: „Aproape întotdeauna mã lãsa în voia mea, cãci preþuia autonomia
ºi independenþa mai mult de orice”10. Este astfel vorba de o tradiþie care nu doar oferã posibilitatea
realizãrii individuale, ci chiar aºteaptã cu o anumitã exigenþã aceastã realizare. De aceea ºcoala ºi
competiþia în educaþie, ca probã existenþialã decisivã, joacã un rol social ºi simbolic atât de important.
În plus, este o tradiþie în care exerciþiul politic democratic este o normã multiplicatã în diverse
dimensiuni ale vieþii sociale, în pluralitatea de foruri ºi organizaþii a cãror activitate începe, din nou,
din ºcoalã. Pe scurt, e vorba despre o tradiþie în acelaºi timp severã ºi liberalã, în care valoarea ºi
confirmarea individualã sunt produsul realizãrii personale ºi nu efectul atribuirii externe.
Astfel, respingând diversele forme politice ºi estetice „extreme” ale modernitãþii ºi
reafirmându-ºi ataºamentul faþã de aceastã tradiþie a vechiului oraº, naratorul rãmâne fidel unor
principii fondatoare ale lumii moderne (autonomia individului, realizarea personalã democraticã).
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v. Robert Nozick, Socratic Puzzles, Harvard, Harvard University Press, 1997.
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Aºa cum i le oferã aceastã tradiþie de care se simte legat, ele nu sunt valori arbitrare ci, posedând
carisma pe care întregul complex social, religios, cultural ºi estetic le-o conferã, îi satisfac naratorului
(ºi cititorului sãu ideal) în mod moderat, dar eficient ºi terapeutic, nevoia elementarã de sacru.
Abstract
Although written in the 30’s and displaying interesting marks of modern, expressionist
esthetics, Adolf Meschendörfer’s novel is contained by a genre (that of the Bildungsroman) and by a
culture (that of the independant, protestant city of Brasov, as configured from the second half of the
16th century) that are both traditional. However, this tradition is not set in antinomy with modernity.
Its analysis deconstructs this classical equation because we are dealing here with a protestant
tradition of autonomy of the individual and of the republican democratic rule of the community.
Also, as the structure of the novel’s universe reveals, the school as charismatic institution and
education and self-accomplishment as a key value are central in this world view, generating the
whole system of relations between the characters. The attachment of the narrator to this tradition does
not make him an adversary of modernity as a paradigm, but rather reticent to modernity as historical
and political reality. The feeling of this special tradition moderately satisfies both moral
individualism and the individual’s need for the sacred.
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