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PROBLEME DE PSIHOPEDAGOGIE A LECTURII 

NICOLAE BUSUIOC∗ 

După Alex Mucchielli, apariţia în psihologie a lumilor individuale n-a creat 
nicio problemă faţă de necesitatea existenţei unei lumi împărţite, care  asigură 
totuşi înţelegerea între oameni. O serie de studii au demonstrat posibilitatea 
joncţiunii lumii culturale cu lumea individuală şi au constatat că există un mod 
cultural de a percepe lucrurile şi fenomenele. S-a impus ideea că orice percepţie 
cuprinde elemente psihosociologice şi psihopedagogice care relevă normele 
sociale ale grupului de apartenenţă al individului. La nivelul unei societăţi, un 
ansamblu de condiţii culturale guvernează pentru toţi membrii acelei societăţi un 
acelaşi „mod de a vedea lucrurile şi de a se comporta” în anumite „situaţii tipice”. 
Se ajunge la ceea ce s-a numit „personalitate de bază”. Într-un fel, aceasta este 
exprimată de totalitatea credinţelor, obiceiurilor şi tradiţiilor comune, care 
determină, de exemplu, un anumit tip de gândire şi de reacţie: într-un fel văd 
lucrurile şi viaţa indienii, în alt fel, englezii, în alt fel, românii. Acest fapt se 
datorează şi stilului de viaţă căruia indivizii îl completează cu caracteristici 
singulare. Se obţine astfel o „anumită configuraţie psihologică”, aşa se explică de 
ce în fiecare cultură există un anumit număr de „circumstanţe tipice” percepute în 
mod privilegiat. Noua teorie psihologică concepe mediul uman ca pe o inversare a 
poziţiei clasice, prin urmare conduita generală a omului ar depinde esenţial de 
conduita omului singur. După Dilthey, mentalităţile culturale sunt concepţii 
despre lume. Fiecare comunitate culturală ca şi fiecare individ înţeleg, percep şi 
analizează în felul lor lumea în care trăiesc, demonstrându-se încă o dată 
relativitatea modului de a fi.  

∗ Nicolae Busuioc este scriitor şi publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România; a fost 
director al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, în perioada 1990-2001. 
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Perceperea psihopedagogiei lecturii 

Din această perspectivă să vedem cum este percepută psihopedagogia 
lecturii şi ce însemnătate are ea pentru orice tip de cititor. Sociologi şi teoreticieni 
ai lecturii susţin că cititul şi-a îmbogăţit sensibil sfera de analiză, încât se poate 
vorbi de niveluri de lectură, lectură plurală, structuralistă şi psihanalitică. Sunt 
formule în care, de fapt, lectura este situată pe o altă poziţie, de unde 
interpretarea se extinde vizibil, valoarea ei în raportul scris-citit este în creştere, 
are o altă rezonanţă. Doar prin lectură cartea se transformă într-un mesaj uman, 
într-un mijloc de continuitate peste timp şi spaţiu, prin ea se incită gândirea 
incorporată în text, introspecţia capătă amploare. Şi tot în această zonă, 
interpretarea psihanalitică vizează motivaţii şi explicaţii ale preferinţelor 
exprimate de cititori. Justificarea generală se opreşte asupra cărţii de substanţă, 
fundamentală şi decisivă, la care se revine oricând şi în care ne regăsim. 

În volumul Curiozităţi ale literaturii, Isaac Disraelli proclamă ideea „cărţii de 
căpătâi” ca pe o predilecţie pentru cele mai multe dintre personalităţile lumii. 
Montesquieu îl citea constant pe Tacitus, Leibniz îl prefera pe Virgiliu, iar Diderot 
spunea: „Dacă ar trebui să-mi vând biblioteca, am să-i păstrez pe Moise, Homer şi 
Richardson.” Acelaşi Disraelli menţionează că Malherbe îl recitea mereu pe 
Horaţiu iar J.-J. Rousseau era nedespărţit de cei trei autori preferaţi: Plutarch, 
Montaigne şi Locke. La rândul lui, Montaigne revine mereu la Seneca, Platon, 
Cicero şi Aristotel. Iată exemple de lecturi fundamentale, în care intimitatea cu 
capodopera conduce la bunul gust şi la valoarea certă, la adâncirea cunoaşterii 
spiritului. Pentru Lucian Blaga, lectura decisivă a adolescenţei a fost Goethe, 
pentru ca mai târziu să se îndrepte către Kant, Schopenhauer şi Bergson. Mihai 
Eminescu se oprea adesea asupra lui Shakespeare, Hafez, Schopenhauer şi Lenau. 
Mircea Eliade ne propune să citim anumite cărţi, pentru ca „lectura să-şi 
regăsească funcţia ei primordială, magică: de a stabili un contact între om şi 
cosmos, de a aminti memoriei scurte şi limitate a omului o vastă experienţă 
colectivă”.  

Când se vorbeşte despre educaţie prin lectură se cere imperios evitarea 
simplificării fenomenului, trebuie identificat limbajul din care să fie eliminate 
toată recuzita prăfuită şi locurile comune. Însele culturologia şi psihopedagogia 
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lecturii recunosc paşii mărunţi făcuţi în acest sens. Aparenţele în analiză 
„salvează” doar „obiectul”, în defavoarea impactului, posibil rezultat, de 
surprindere a ceea ce este caracteristic, esenţial, adevărat. O primă întrebare: să 
lăsăm cititorul neiniţiat în acelaşi gust obscur şi în acelaşi gen nesemnificativ de 
lectură? Factorii care pot acţiona prompt, între alţii, ar fi: accesul la cartea 
fundamentală, selecţia riguroasă a textelor literare, educaţia prin lectură după 
principii verificate. Până la urmă, trebuie să-i dăm crezare celui ce apreciază cu 
convingere că lectura ca „viciu” este elementul cel mai „stimabil la un popor care a 
simţit totdeauna că sabia spiritului învinge cealaltă sabie, a forţei” (Eugen 
Simion). Lectura cultivă năzuinţa către un ideal, către sensul vieţii adevărate, 
îndeamnă la gândire şi reflecţie, lasă „amprente” în sufletul omului pentru un timp 
necurmat.  

Marcel Raymond a descoperit că opera scriitorului vine în contact cu 
lucrurile, diluând sau chiar dispărând graniţa dintre obiectiv şi subiectiv. Mai 
mult, el demonstrează că adevăratul scriitor crede în introspecţie, dorind să se 
cunoască pe sine. Poetul romantic acordă imaginaţiei rolul de a elabora propriul 
său portret simbolic şi metaforic. Este un alt mod de expresie şi ilustrare a 
literaturii, unul firesc, unde avantajul de a reda limbajului prerogativele lui 
normale este decisiv pentru a se scrie natural, aşa cum o face, de pildă, Baudelaire. 
În faţa unei asemenea creaţii literare, cititorul intră în comuniune cu sentimentul 
care-i invadează întreaga fiinţă, îl cuprinde starea de tulburare şi emoţie, aşa cum 
l-ar impresiona revelaţia. Dar aici nu ajung decât cei care conştientizează 
apropierea sau diferenţa dintre percepţie şi senzaţie, acum intervenind 
„mecanismele” psihopedagogiei intrate în funcţiune. Exemple: invocaţia lirică sau 
epică în cadrul unui ritm al limbajului folosit, lirismul sentimental, popular sau 
modern, gândindu-ne aici la poemele lui Hugo sau la cele ale lui Whitman. Între 
poet şi cititor se stabileşte o comuniune, o legătură strânsă în interiorul căreia 
poezia se preschimbă într-o inevitabilă mărturisire. Afirmaţia sau declaraţia 
scriitorului-om, pe care ni le dezvăluie cu fervoare textul lui, îl determină să-i 
descrie, în cele din urmă, primului venit (cititorul) viaţa, aventura sau 
sentimentul trăit. Este poezia eului, a unui eu „care încetează de a mai cârti în 
izolare, sau de a se răsfăţa, sau de a-şi cultiva maniile, sau de a se adora, şi trăieşte 
laolaltă cu celelalte euri...”. La Whitman tresare impetuos simţământul de exaltare 
a fiinţei, cu întreaga bucurie de a fi, este prezentă acea tendinţă de apropiere cu 
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cosmosul, cu visul, cu idealul. Un cititor plin de aceleaşi senzaţii, sentimente şi 
sensibilităţi nu poate rămâne în afara acestor irezistibile legături. El îşi cultivă 
inteligenţa şi emoţia, dar şi sufletul ca pe o necesară forţă psihică. Sufletul 
cititorului, născut din spirit, nu se dezagreghează, nu se resoarbe atâta timp cât 
comunicarea nu încetează, cât frumoasele poeme ajung unde trebuie, cu vigoarea 
de a dăinui. 

Există şi o eseistică cu o temă la prima vedere nu prea atractivă, este vorba 
tot de psihopedagogia lecturii. Cercetătorii din domeniu însă descoperă cu interes 
texte de o rară frumuseţe stilistică şi de mare actualitate, într-un timp când 
lectura nu se bucură de atenţia cuvenită, într-o vreme când din nefericire asistăm 
la o degradare culturală a individului şi la instalarea subculturii sub toate formele 
ei ameninţătoare. Dacă se mai citeşte, se pune întrebarea: cum trebuie să se 
citească? Într-o serie de texte, adevărat cam rar întâlnite, sunt abordate probleme 
ale actului de lectură, interesând mai ales cele care vin în strânsă apropiere cu 
psihopedagogia, ştiinţa care studiază raporturile omului cu informaţia regăsită în 
diverşi purtători, în primul rând cartea. Activitatea intelectuală şi căile accederii 
la ea, investigarea lecturii în toate mediile sociale, tehnicile de parcurgere a 
textului, reacţiile cititorilor puşi în faţa unor analize şi sinteze, corelarea cu o serie 
de ramificaţii ale bibliologiei (sociologia cărţii, bibliografia, biblioteconomia, 
procesul de informatizare) – toate formează un sistem cu ajutorul căruia se poate 
intra în miezul fenomenului lecturii, tocmai în scopul aflării metodelor de 
dezvoltare spirituală a omului.  

Psihopedagogia lecturii oferă posibilităţi multiple de analiză şi evaluare 
culturală, oferă reguli stricte de lectură – de la selectarea textelor pentru a fi citite, 
ritmul şi viteza de a citi, receptarea informaţiei, la timpul şi igiena lecturii, la 
alternarea ei cu alte preocupări intelectuale. Nu vom insista asupra importanţei 
aplicării regulilor bibliologice, aspect tratat la alte capitole ale demersului nostru, 
aici şi acum semnalăm doar necesitatea apelării la psihopedagogie într-o 
interdisciplinaritate cu intelectul, cu facultatea înţelegerii fenomenelor din jurul 
nostru, cu inteligenţa şi intuiţia ca instrumente specifice cunoaşterii umane, cu 
ansamblul aptitudinilor care permit omului să se adapteze activ la situaţiile 
complexe ale vieţii, cu acţiunea de a combina judecăţi şi de a alege judecata cea 
mai bună. Şi totul porneşte sau ar trebui să pornească de la lectură. Trebuie să 
găsim elementele specifice cititului, să ne încadrăm într-un ritm care să se 
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sincronizeze cu fluxul informaţional actual, altfel apare riscul unei pierderi 
ireparabile de natură spirituală, de rămânere într-o zonă a inculturii, 
incompetenţei şi ignoranţei. 

Un experiment relevant 

Sintagma „fiinţă întru poezie”, fără a forţa nota hermeneutică, cred că poate 
fi nuanţată pornind şi de la conflictele interne ale creatorului, un fel de divergenţe 
care iau forma unei lupte între trei instanţe: sinele, eul şi supraeul. Din principiile 
noii psihologii rezultă că sinele constituie nucleul pulsional al personalităţii, eul se 
ridică treptat din sine, iar supraeul e un fel de cenzură prin care eul este pus de 
acord cu realul şi moralul. În actul de creaţie literară au loc similitudini cu rolurile 
jucate de cele trei instanţe amintite. În acest caz nu ne referim la modelul omului 
freudian, manipulat de pulsiunile sale, şi care determină sensul conduitei umane, 
dimpotrivă, ne ducem la cel care îşi regăseşte trăirile între mister şi revelare, aşa 
cum Lucian Blaga susţinea trecerea de la aparenţe la esenţe, de la imediat la 
transcendent. Pentru ca omul să devină creator, fie în ştiinţă, fie în artă, actul 
gândirii lui trebuie să fie precedat de o schimbare a modului de a exista. De la 
omul biologic, dominat de instinct şi iraţional, de pulsiune şi inconştient, s-a ajuns 
la omul spiritual, la care, prin metafizică, cunoaşterea este împinsă dincolo de 
limitele obişnuite, în zona punţilor de legătură între înţelegere, cultură şi valoare, 
cheia întregii filosofii a creaţiei. 

Această scurtă paralelă între omul freudian şi cel blagian e un fel de 
argument pentru susţinerea unui comentariu asupra cărţii Grigore Vieru – poetul 
arhetipurilor de Mihai Cimpoi. „Omul Vieru, organic legat de principiul matern al 
universului şi de copilăria concepută ca stare naturală «naivă», în sensul lui 
Schiller, reproduce un act primordial, repetă un model mitic. Trăieşte, prin 
urmare, sentimente pe care le-au cunoscut cei dinaintea lui, strămoşii cu fiinţa lor 
arhaică”, spune autorul. Şi mai departe: „Identificăm (în poezia lui Grigore Vieru, 
n.n.) sensuri mitice şi în relaţia cu femeia-iubită, şi femeia-mamă, care prezintă în
Sakuntala (motivul îl întâlnim la Goethe şi Tagore) două înfăţişări complementare 
– prima e asociată dansatoarei Urvasi, iar cea de-a doua e chiar mama universală
(Laksmi). Aceste relaţii constituie taina primordială a existenţei, care exercită o 
funcţie protectoare a eului (subl.n.) ca parte a naturii.” Amintirea „eului” aici, sub 
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apărarea căruia poetul trăieşte în ontologia originară, ne prilejuieşte 
reîntoarcerea la una dintre cele trei instanţe ale psihologiei. Omul nu poate 
domina fiinţarea, cel mult o face parţial pentru că elementele fiinţării se ascund 
sub „dublul chip de refuz şi împiedicarea accesului”. E tocmai ca în cazul eului 
care, potrivit reflexelor biopsihologice de apărare, îşi declanşează mecanismele 
inconştientului. Procesul acesta este întâlnit în „sublimare”, dar şi în 
„intelectualizare”, când aspiraţia este transformată în gândul abstract. Se adaugă 
apoi „raţionalizarea”, care e un travaliu intelectual de prezentare a aspiraţiilor, 
astfel încât să le facă, logic şi cultural, acceptabile. Se impun mai întâi eforturile 
omului de a se înţelege pe sine şi apoi de a cunoaşte problemele universului 
însuşi. 

În Poezia originilor, capitolul deschizător al acestei interesante cărţi, criticul 
literar Mihai Cimpoi demonstrează, printre altele, cum pot fi interpretate lucrurile 
câtă vreme ele sunt ancorate în psihismul din copilărie, cu alte cuvinte cum 
psihanaliza propune un model de dezvoltare a personalităţii, care privilegiază 
copilăria. „La Grigore Vieru, mama şi copilul sunt două centre deschise, 
luminătoare de preaplinul fiinţei şi fiinţării. Taina de esenţă divină, care 
încercuieşte omul, despecetluieşte, se descifrează instantaneu [...]. Înconjurat de 
aura luminoasă a vieţii, se erijează în postura de prim-venit, vibrând ca vioara 
printre lucrurile care-i par că sunt prima oară, aşteptând ca un copil dimineaţa.” 
De ce poet al arhetipurilor? Răspunsul e simplu: pentru că Grigore Vieru este, 
esenţialmente, un liric profund al arhetipurilor, al principiilor matriciale, al 
timpului mitic şi al originilor, elemente asupra cărora criticul insistă cu 
argumente inatacabile într-un sumar-labirint: Poezia originilor, Sacrul, Principiul 
matern al universului, Copilul ca homo ludens, Timp clasic şi timp intern, Portret 
interior. 

Pornind de la ideea că psihanaliza are vocaţia universală a explicaţiei, ea 
poate deveni şi un sistem de interpretare folosit în analiza literară. De altfel, un 
sistem conceptual simplu, coerent şi de o generalitate întinsă se aplică în toate 
domeniile. Cu ajutorul lui încercăm să înţelegem cum un scriitor este o „fiinţă 
întru poezie” şi cum o „figură-simbol” într-o asumare la nivel de superioară 
conştiinţă reprezintă un destin existenţial exemplar. În textul de faţă oferim nu 
atât un demers critic, cât o paralelă între actul de creaţie şi o psihologie a 
interacţiunilor la omul plasat în arhetipalitate, clasicitate (gnomică, rapsodică, 
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folclorică – în ordinea precizată de autor) şi religiozitate. Poezia lui Grigore Vieru 
poate fi văzută sub semnul acestei conexiuni, întrucât e o poetică de valorificare a 
abisului ontologic, e specifică elogiului adus firescului, orga-nicului, naturalului şi 
unui timp mitic şi mistic care se asociază sub umbrela aceleiaşi taine. „Natura 
devine leagăn matern, ia chip de mamă protectoare. Aerul mistic, care pătrunde 
fiinţa poetului, transformă piatra de pe mormântul mamei în ultima patrie; actul 
muririi în Basarabia înstrăinată se învesteşte cu sensul mântuirii, căci e pusă sub 
atributul arhetipal al liniştii pregenetice, din care va reizbucni iarăşi viaţa. 
Sacralizarea însemnând maternizarea naturii, poetul imaginează o reînfiinţare a 
vieţii printr-o reîncarnare sui-generis a mamei dispărute în eternitate. Viul e, în 
viziunea organicistă a poetului, un viu matern.” 

Să ne întoarcem tot la psihologie. Noul model al omului propus de ea este 
reînvestit cu responsabilitatea construcţiei lumii, pe care o percepe „intenţional”. 
Experimentele psihologiei formei pun în evidenţă capacitatea creierului uman de 
a poseda aptitudini speciale de a sesiza „formele”. Cuprinderea în ele a lumii 
exterioare are loc sub acţiunea sensibilităţii şi a deprinderilor culturale pe care le 
are la un moment dat scriitorul. Formele percepute de Grigore Vieru în plan 
arhetipal şi religios, pentru a ne referi doar la aceste structuri, se datorează 
aptitudinii (talentului) specifice spiritului printr-un proces de punere în relaţie, 
de invenţie a unei totalităţi, chiar şi în condiţiile de a face abstracţie de raporturile 
între elementele totalităţii. Ceea ce este perceput în discursul liric este în primul 
rând forma globală în care se organizează aceste elemente. Psihologia susţine că 
fiecare percepţie depinde de o reţea complexă de linii de forţă, care la rândul lor 
sunt simultan funcţie de subiect şi de evenimentele ce-i trezesc interesul. Mihai 
Cimpoi remarcă în poezia lui Grigore Vieru tocmai aceste evenimente şi modul în 
care ele au fost percepute de poet. Exemple: simbolul cumulativ şi iradiant al 
mamei, natura care devine leagăn matern, sufletul care păstrează ceva din 
zămislirea din apele primordiale, semnificaţia ambivalentă de naştere şi moarte, 
dramatizarea vieţii cu fericirea şi nefericirea ei etc., în fond elemente ale totalităţii 
percepute de un eu accentuat şi redate printr-un supraeu ce se impune prin nota 
originală pe care o oferă liricul existenţial în dialog cu viaţa şi moartea. Viaţa este 
înfăţişată extatic, în simplitatea şi complexitatea ei, iar moartea ca pe o stare de 
calm mioritic. 
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Desigur, gama percepţiei poetului este extrem de largă. Misticul se regăseşte 
în experienţa sufletească trăită sub semnul extazului, atitudinea ritualică faţă de 
divinitate este exprimată în dimensiunile religiei noastre ortodoxe, dar şi de 
legătura strânsă dintre fiinţe şi lucruri. Interesant este faptul că lumea e prezentă 
ca o comuniune în care forţele conflictuale se ciocnesc şi se neutralizează, este 
precum strigătul eului asupra sinelui ascuns, pe care îl scoate din amorţire, 
îndreptându-l spre lumina supraeului înălţat. Viaţa internă a gândurilor – 
reflexivă, intimă, metafizică –, trăirea retrasă în umbra fiinţei subconştiente 
răzbesc până la urmă la suprafaţă, acolo unde contemplă orizontul celest, dar şi 
spaţiul real-teluric. E ca şi cum această viaţă nu ar avea voie să renunţe la 
frumuseţe, adevăr, meditaţie şi logos. „În angrenajul complicat al vieţii trebuie să 
aflăm forţa motrice ascunsă, care pune în mişcare întregul mecanism al gândirii şi 
voinţei noastre”, spune Goethe. Prin prisma noii psihologii, opera poate fi 
receptată ca expresie a unor proiecţii ale sinelui către identitate şi originalitate, în 
ciuda faptului că eul are mai multe măşti pentru a-şi camufla chipul şi ostentaţia. 
Acum, proiecţiile din zona psihanalitică au ecou în cele mai neaşteptate abordări 
lirice, acum, ele iau forma rostirii în spaţiu şi timp, cu un mesaj cultural, social sau 
de alt tip. 

Mecanismele psihologice (cu corespondentul lor în planul psihopedagogiei 
lecturii) se derulează într-un sistem doar de ele „conştientizat”, timp în care 
scriitorul beneficiază de suportul sinelui şi al eului în procesul de creaţie literară, 
fără a se gândi că notaţia lui lirică şi sentimentală îşi are sorgintea în 
miraculoasele fenomene psihologice. Chiar dacă e un câmp de obscuritate 
maximă, starea interioară ţine de faptul psihologic, izolat la început şi apoi 
apropiat de orientarea viitorului condiţiei de conştiinţă. Henri Bergson punea 
mare miză pe „un contrast între senzaţii analoage, dar toate aceste senzaţii 
corespund unei cauze a cărei influenţă e privită ca pe una de maximă importanţă”. 
De la cauză la efect. Cel care are vocaţia pătrunderii enigmelor psihicului uman 
poate risipi aura de mister care înconjoară actul de creaţie. T. Ribot pune semnul 
de egalitate între inspiraţie şi factorul inconştient: „Inspiraţia rămânând 
impersonală în fondul ei, neputând veni de la individul conştient, atunci trebuie să 
admitem că derivă din activitatea inconştientă a spiritului.” Natura 
inconştientului este una dintre stările sibilinice ale psihicului. Doar psihologia 
individuală înlesneşte oarecum observarea materiei afective care constituie 
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fondul unei drame lirice: durerea şi bucuria, violenţa şi iubirea, reţinerea sau 
înflăcărarea – sentimente şi emoţii care iau naştere sub vibraţia trăirilor 
omeneşti, încât imaginaţia afectivă, în plină posesiune a mijloacelor sale de 
expresie, creează poezia, poemul dramatic, textul literar, în genere. Se spune că 
rolul psihologiei este acela de a studia manifestările naturii umane ca pe un fapt, 
fără să o condamne şi fără a o absolvi. 

Regăsirea identităţii profunde la Grigore Vieru vine să se opună oricărei 
prejudecăţi, oricărei ambiguităţi, tocmai acesta este scopul volumului, gândit şi 
argumentat de Mihai Cimpoi, cel care ştie să aleagă între măsura deplină a valorii 
şi criteriile discreditării de moment, să cântărească cu atenţie la cumpăna „cu 
două ciuturi”, liniştindu-i pe toţi cei care aveau şi încă mai au incertitudini asupra 
integrităţii simbolice a operei marelui poet. „Omul nu mai trăieşte într-un univers 
pur fizic, el trăieşte într-un univers simbolic” (Cassirer). Limbajul, mitul, arta, 
religia sunt părţi ale acestui univers. Criticul, pentru a explica faptul că poetul 
Grigore Vieru a trăit din izvorul obârşiilor – tradiţie, natură, vatră, limbă, mamă, 
copilărie, istorie, cultură –, face adesea trimitere la ideile lui Goethe, Tagore, 
Hölderlin, Heidegger, Bachelard, Blaga, Noica, Poe, Baudelaire, Hegel, Vasile 
Voiculescu, Nichifor Crainic, Umberto Eco şi alţii, susţinând că discursul liric 
intens etic al poetului este punctat de argumente-cheie, este impregnat de 
viziunile tragice ale existenţei. Eul deplin, legat şi luminat de intuiţia miracolului 
în creaţie face ca „golul din fiinţă” să se diminueze până la limpezirea stării 
sufleteşti. Creaţie supremă a naturii şi a spiritului, omul are în vedere misiunea 
morală şi culturală, unde educarea propriului eu devine o tentativă de instruire a 
umanităţii, calea devenirii lui într-o fiinţă creatoare. 

Lectura cărţii Grigore Vieru – poetul arhetipurilor a fost făcută prin grila 
unor principii psihologice de care este bine să se ţină seama, mai ales atunci când 
avem în vedere raportul între arhetip, ca model ideal, inteligibil, după care a fost 
creată lumea sensibilă, şi impactul unui text literar actual. Rămâne să desluşim, pe 
măsura acestor principii, şi mecanismele care au loc atunci când analiza operei 
literare se extinde şi asupra lecturii acelei opere. 
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CUM DEVIN BIBLIOTECILE DIN SUA PARTENERI ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR 

COMUNITĂŢII 

LARRA CLARK* 

Ca bibliotecar, probabil că nu mai e nicio surpriză pentru nimeni că îmi 
place să îmi fac temele şi să mă documentez. Am urmărit unele discuţii privind 
viitorul bibliotecilor publice din Marea Britanie cu un amestec de mâhnire şi 
interes. 

Dezvoltarea bibliotecilor publice ca noduri ale comunităţii şi ca parteneri în 
rezolvarea problemelor este o prioritate majoră a Asociaţiei Americane a 
Bibliotecilor (ALA), astfel că incredibila muncă pe care o fac colegii noştri din 
Marea Britanie şi cei de la fundaţia Arts Council e de mare interes pentru mine. 
Recentele conferinţe, cea din cadrul Festivalului South by Southwest şi cea 
organizată de Asociaţia Americană a Bibliotecilor, arată că bibliotecile publice 
americane îşi dezvoltă şi ele acest rol. 

Trebuie să schimbăm fundamental modul în care privim bibliotecile şi să ne 
îndepărtăm de ideea învechită că bibliotecile sunt doar un depozit fizic de carte şi 
să le vedem ca pe o oportunitate de angajare proactivă în comunitate. Un astfel de 
exemplu este Biblioteca Publică din Princeton, New Jersey, care a devenit casă 
pentru mai mult de 2000 de membri ai comunităţii tehnice Princeton Tech 
Meetup. Acest grup a fost creat cu scopul de a aduce împreună studenţi şi 
profesori de la Universitatea Princeton şi profesionişti cu experienţă, pentru a 
beneficia împreună de sfaturile, experienţa, perspectiva şi energia fiecăruia. 
Întâlnirile includ demonstraţii practice, discuţii de grup, socializare şi creare de 

* Larra Clark este directorul proiectului „America's Libraries for the 21st Century”, iniţiat 
de Asociaţia Americană a Bibliotecilor. 
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noi contacte, şi, ori de câte ori este posibil, un invitat special. Antreprenorul Venu 
Moola şi bibliotecarul Janie Hermann ne-au împărtăşit cum biblioteca conectează 
cu success antreprenori din domeniul tehnic prin zeci de evenimente de 
networking, sprijinind cercetarea şi dezvoltarea, permiţând niveluri mai ridicate 
de muncă în echipă. Moola demonstrează că bibliotecile publice pot fi jucători 
puternici în sprijinirea economiei de start-up, aşa cum o recunosc şi cei care au 
demarat programul pilot Enterprising Libraries, prin care şase biblioteci din 
Anglia au şansa să devină puncte centrale care să sprijine comunităţile de afaceri 
locale. Pentru început, la acest proiect participă bibliotecile din Birmingham, 
Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield şi Newcastle. 

Asociaţia Americană a Bibliotecilor crede că acestea pot fi parteneri în 
rezolvarea problemele comunităţii, folosindu-şi la maxim spaţiile, oamenii şi 
resursele tehnologice. Sau, ca să o punem sub altă formă: „Ce nu pot face 
bibliotecile?” 

Cum americanii au început să se documenteze şi să se înscrie pentru 
asigurările de sănătate oferite de programul ObamaCare, se îndreaptă către 
biblioteci pentru accesul la internet şi pentru a primi ajutor în căutarea online a 
informaţiilor de care au nevoie. În mod similar, bibliotecile s-au implicat în timpul 
crizei economice pentru a ajuta oficiile forţei de muncă să le ofere asistenţă celor 
care caută de lucru sau urmăresc să dobândească abilităţi în noua economie 
digitală. 

Bibliotecile au de jucat un rol şi în educaţie, şi învăţare, începând prin a 
ajuta fiecare copil să citească şi să reuşească în şcoală. Adulţii ne spun că 
prioritatea majoră pentru biblioteci este că acestea ar trebui să colaboreze 
îndeaproape  cu şcolile şi să sprijine alfabetizarea timpurie a copiilor mici. În 
Howard County, Maryland, laboratoarele de ştiinţă, tehnologie, inginerie şi 
matematică ale bibliotecii au văzut mai mult de 2000 de elevi participând la 
cursuri precum robotică, jocuri pentru telefoanele mobile şi nanotehnologie. 

În noul raport realizat de site-ul National Forum on Libraries & Teens, 
intitulat „Viitorul serviciilor de bibliotecă cu şi pentru tineri: un apel la acţiune”, 
se concluzionează: bibliotecile au fost ca nişte magazine alimentare; acum ar 
trebui să fie ca nişte bucătării care să adauge noi ingrediente pentru a servi în cel 
mai bun mod cititorii. 
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În ultimii trei ani, Asociaţia Americană a Bibliotecilor a sprijinit şi a lucrat cu 
editorii pentru a se asigura că toată lumea are acces la cărţi, în toate formele lor, 
prin biblioteci. Am respins ideea absurdă că cititorii ar trebui să fie forţaţi să 
viziteze fizic biblioteca pentru a descărca un conţinut digital. 

Astăzi, majoritatea editorilor furnizează bibliotecilor un fel de împrumut al 
cărţilor electronice. Anul trecut, şase biblioteci au ajuns la cifra de un milion de 
cărţi electronice împrumutate, fiecare. Este un progres, dar încă departe de 
costurile şi condiţiile care servesc cel mai bine bibliotecile şi cititorii. Din păcate, 
colegilor noştri din Marea Britanie încă le lipseşte accesul la un număr mare de 
cărţi electronice, şi nimeni – inclusiv editorii – nu are de câştigat în aceste condiţii. 
Persoanele care împrumută cărţi, de asemenea cumpără cărţi; dar cei care nu 
citesc, nu fac nici una, nici alta. 

Dacă vrem să găsim răspunsuri, trebuie să ne uităm la un ecosistem mult 
mai vast, care să includă autorii, editorii, distribuitorii, cititorii şi librăriile. Există 
o problemă imediată în ceea ce priveşte licenţele pentru cărţile electronice, dar 
problemele sunt mai adânci decât atât. Rolurile noastre în acest ecosistem sunt 
într-o mişcare continuă, de la cei care îşi publică cărţile singuri, la librăriile care 
împrumută cărţi, în condiţiile în care lectura este în declin. Această perturbare 
necesită răspunsuri şi colaborări inovatoare. 

Revoluţia tehnologică a creat mai multă interdependenţă şi a estompat 
liniile dintre vechile roluri. Avem o nevoie stringentă să comunicăm, să 
interacţionăm şi să descoperim unde pot avea bibliotecile cea mai bună 
contribuţie. În această eră digitală, ar trebui să aşteptăm mai mult – nu mai puţin – 
de la biblioteci, în condiţiile în care tehnologiile extind, dar şi limitează cine are 
acces la informaţie. Dar acest lucru nu se va întâmpla fără să menţinem 
bibliotecile deschise, cu un personal bine pregătit şi conectate cu partenerii noştri 
din comunitate. 

 
Articol apărut în ediţia online a ziarului „The Guardian”, în data de 26 martie 

2014. 
http://www.theguardian.com/local-government-

network/2014/mar/26/libraries-us-digital-community-problem-solvers accesat 
la data de 4 aprilie 2014 

tradus din limba engleză de Luiza VIDRAŞCU 
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PARTICIPAREA LA PROGRAMUL „CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ  
PENTRU SENIORI” – O EXPERIENŢĂ DEFINITORIE 

MIRELA BUZILĂ* 

În septembrie 2013 am aflat că American Corner de la Biblioteca Judeţeană 
„Gheorghe Asachi” organizează cursuri gratuite de limba engleză pentru seniori. 
Reprezentatul American Corner a venit la consfătuirea profesorilor de limbă 
engleză  pentru a prezenta programele Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi, 
precum şi lansarea „Volunteers Shine” Program, care necesita şi implicarea 
profesorilor voluntari. 

Eu mi-am dorit să mă număr printre aceştia. Tot ce a urmat apoi constituie 
o experienţă definitorie pentru cariera mea de dascăl şi pentru mine ca om.

A fi voluntar înseamnă a da ceva de la sau din tine – timp, energie, răbdare, 
bani – pentru a face lumea mai bună, pentru a-ţi ajuta semenii, fără să aştepţi o 
răsplată în schimb. În zilele noastre, voluntariatul îşi demonstrează pe deplin 
calităţile şi devine foarte vizibil în situaţii excepţionale, cum ar fi recentele 
inundaţii. Totuşi, există numeroşi voluntari nevăzuţi care muncesc constant 
pentru binele comun al societăţii pe ansamblu. Voluntarii ajută copii sau bătrâni 
aflaţi în nevoie, un grup care are o problemă anume sau pur şi simplu pun umărul 
la uşurarea unei suferinţe.  

Nu eşti plătit pentru asta, dar eşti răsplătit întotdeauna. Mai întâi de toate, 
creşte mulţumirea ta sufletească. Ajutându-ţi semenii cu o faptă bună sau doar cu 
un cuvânt, dai dovadă de putere şi nobleţe sufletească. Orice voluntar primeşte şi 
vorbe bune, zâmbete duioase şi mulţumiri din suflet, iar licărirea din ochii celui 

* Mirela Buzilă este professor de limba engleză la Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”
din Iaşi. 
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ajutat spune atât de multe… Este îmbucurător faptul că tinerii români se oferă tot 
mai mult voluntari în diferite activităţi, le pasă şi cred în această formă de 
ajutorare, ceea ce deschide perspective bune pentru viitor. 

Am petrecut ore grozave alături de seniorii înscrişi la cursul de limba 
engleză. E greu de crezut că ar fi putut exista un loc mai bun pentru aceste 
cursuri. Oră de oră s-au simţit din ce în ce mai bine în spaţiul oferit de Bibliotecă, 
în mica, dar primitoarea sală de la American Corner. Ne întâlneam cu plăcere, cu 
zâmbetul pe buze şi saluturi în limba engleză. Cu toţii am apreciat opotunitatea 
de a participa la aceste cursuri venite în sprjinul îmbogăţirii cunoştinţelor de 
limba engleză. 

Grupul de seniori a fost uimitor. Oameni de diferite vârste, de la 60 la 80 şi 
ceva, cu diferite niveluri de cunoştere a limbii engleze, dar cu aceeaşi hotărâre de 
a învăţa mai mult. Seniorii noştri învaţă engleza pentru că familiile sau prietenii 
lor sunt în străinătate sau pentru că doresc să vorbească limba atunci când 
călătoresc. Ce plăcere să vorbeşti cu nepoata de departe în limba ei adoptivă, 
întrând astfel în noua ei lume! Ce relaxantă devine o excursie peste hotare atunci 
când ai siguranţa că te descurci şi singur, la o adică – de exemplu, dacă se iveşte 
ceva nedorit şi te desparţi de grup. La una dintre întâlnirile noastre, am simulat 
pierderea bagajului, o situaţie care se poate ivi oricând, oricui, nu doar seniorilor. 
S-a simţit imediat că situaţia nu este doar posibilă, teoretică, ci că măcar unii 
dintre participanţi au întâmpinat-o. Iată de ce este bine pentru oricine să 
cunoască anumite cuvinte sau chiar structuri utile în diferite situaţii. Chiar dacă 
acestea sunt doar notate într-un carneţel aflat la îndemână, un senior ghinionist 
poate astfel ajuta la rezolvarea mai rapidă a situaţiei şi va avea, în plus, satisfacţia 
de a recupera bagajul prin forţe şi talente proprii.  

Învăţarea unei limbi străine ajută creierul să-şi menţină agilitatea, să 
dezvolte noi legături neuronale, întârziind pe această cale procesul de 
îmbătrânire. Nu doar corpul trebuie menţinut în formă, este bine să nu uităm că şi 
creierul are rolul său în realizarea unui scop dorit de mulţi oameni aflaţi la o 
vârstă încă mică – acela de a „îmbătrâni frumos”. Seniorii pe care i-am cunoscut la 
orele de limba engleză de la American Corner Iaşi, la Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”, au arătat mereu dorinţa de a şti mai multă, tot mai multă limbă engleză. 
Această dorinţă de a învăţa este mai mult decât lăudabilă, este un model pentru 
noi ceilalţi, de obicei prea obosiţi sau prea ocupaţi pentru a mai învăţa şi lucruri 
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noi. Trebuie precizat aici că învăţarea unei limbi străine presupune nu doar 
motivaţie. Seniorii noştri au dovedit tenacitate, rezistenţă, entuziasm şi multă 
putere de concentrare.  

Sufletul tânăr a fost dovedit cu prisosinţă de nenumărate ori. Atmosfera de 
studiu intens – în grup sau perechi – a fost deseori întreruptă de râsete şi diferite 
exclamaţii. Învăţarea s-a făcut în ritmul grupului, pe baza experienţei proprii, iar 
propoziţiile formate au pornit mereu de la realitatea fiecăruia. Seniorii şi-au 
descris familiile, casele şi hobby-urile lor, călătoriile şi pasiunile, folosind repetat 
limba engleză. Am aflat astfel multe unii despre ceilalţi, am fost sufleteşte alături 
de colegii cu probleme, am devenit în 10 săptămâni o familie, prin intermediul 
acestor cursuri. Am avut ocazia să cunosc oameni minunaţi, de la care am învăţat 
la rândul meu multe şi de la care am primit atât de multă seninătate şi bucurie! 
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GARDNER AND THE MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY  

MIHAELA SÂRGHIE* 

The importance of learning English has thoroughly been discussed. 
Needless to say that English has become one of the most widely spoken language 
in the world, and by all means, the primary language used in international affairs. 
Thus, learning English is all about motivation, either intrinsic or extrinsic 
motivation, and also collaborated with the factors of age and intelligence. 

This article comprises in itself the factor of intelligence, from the 
perspective of learning a foreign language starting from the kind of intelligence 
someone possesses. It is highly important to be aware of the type of intelligence 
someone possesses. According to Gardner, people receive information based on 
the way their brain is processing the information. Gardner developed in 1983 in 
Frames of Mind, the famous theory of multiple intelligences. The psychologist 
started from the premises that humans possess a range of intelligences. 
Traditional teaching was basically focused on teaching and receiving information, 
without being aware of the importance of these factors. The new pattern that was 
brought by Gardner was that all humans possess a range of intelligences. At first, 
he spoke of seven types of intelligences: Musical/Rhythmic, Verbal/Linguistic, 
Visual/Spatial, Bodily/Kinesthetic, Logical/Mathematical, Intrapersonal and 
Interpersonal. Later on, he added two more  with at least one type of intelligence 
that is more prominent.  

Musical Intelligence means the ability to hear patterns, like to „sing, hum 
tunes, listen to music, play an instrument, respond to music” (Harmer, 2001: 47). 

* Mihaela Sârghie este profesor de limba engleză la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” şi
la Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” din Iaşi. 
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Learners possessing this type of intelligence like to learn through music, they like 
to listen to music and sing songs.  

Linguistic intelligence was defined by Gardner as it is quoted in 
DeryaGogebakan’s paper: „Sensitivity to spoken and written language, the ability 
to learn languages, and the capacity to use language to accomplish certain goals. 
This intelligence includes the ability to effectively use language to express oneself 
rhetorically or poetically; and language as a means to remember information. 
Writers, poets, lawyers and speakers are among those that Howard Gardner sees 
as having high linguistic intelligence” (DeryaGogebakan, 2003: 36 ). 

A research carried on at Middle East Technical University Development 
Foundation School in the spring of the 2001 - 2002 academic year with three 
classes from each level namely first grade, third grade, fifth grade and eighth 
grade, applied on a number of 321 students, showed „students’ multiple 
intelligences variety according to their grade levels. For example, the students at 
the first grade level demonstrated strong preference for linguistic intelligence and 
logical-mathematical intelligence in the first grade and the two intelligences were 
followed by spatial intelligence, and bodily kinesthetic intelligence. While the third 
grade students’ most dominant intelligences preferences were interpersonal, 
spatial, logical-mathematical, and linguistic intelligence the fifth and eighth grade 
students’ preferences were interpersonal intelligence bodily-kinesthetic intelligence, 
musical intelligence, and spatial intelligence” (Derya Gogebakan, 2003: 4). Some of 
the activities that can be done with learners possessing this type of intelligence are: 
reading about famous persons, writing reviews, short stories, activities that imply 
using words (interviewing, speaking in public, etc). Learners are fond of being 
involved in activities that help them develop their own intelligence. Ordering 
things logically and systematically is logical, mathematical intelligence and it is the 
type of intelligence that presupposes certain types of activities: „Constructing 
graphic organizers to compare, contrast, and observe relationships and patterns 
among and between the arts, artists, cultures, or artistic products (…) graphing, 
collecting, or analyzing data on audiences, attendance at arts events, or attitude 
surveys, establishing time lines for artistic inventions, composers, artistic 
movements, or dance history,  creating a financial plan for a major production, 
exhibition, or concert, including all costs for transportation, theatre rental, 
costumes, sets, rental fees” (DeryaGogebakan, 2003: 22).  
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Visualizing the world in the mind is attributed to the spatial intelligence and 
the activities that can be designed for these learners are: „Designing sets, 
paintings, or placement maps for exhibitions, performances, or concerts, 
visualizing a two-dimensional photograph or illustration and creating a three-
dimensional sculpture, set, or dance, creating narrative murals on timelines for 
music, art, drama, or dance history, choreographing a marching band, a 
performance art piece, a dance, or a class skit or dramatization” (idem, 39).  

Learners using the whole body or parts of the body to solve activities have 
developed the type of bodily/kinesthetic intelligence. They like to take part in 
activities that imply the whole body. „Lesson plans for bodily-kinesthetic 
intelligence may include several activities, as follows: „creating mini- productions 
of scenes from plays, films, dance or an interpretation of a painting that has come 
to life, interpreting sounds or visual images with movements to produce a group 
event, using pantomime or charades to review a lesson” (idem, 25). 

The two terms, intrapersonal and interpersonal focus on the idea of a 
person, but the former stresses upon the fact that there are people who have a 
clear understanding of themselves, they know who they are, what they can do and 
they are opened to certain kind of activities: „Using reflective journals during and 
after a unit, doing independent research projects with opinion papers about the 
research findings, writing critiques of a production, field trips, or concerts 
performed by others, or writing a self-evaluation about a personal performance, 
writing letters to favorite artists, composers, or performers about a special 
performance that affected them personally” (DeryaGogebakan, 2003: 26). 

The ability to be in relation with the living things, plants, animals is 
dedicated to those who have the naturalist intelligence. Teele, quoted by 
DeryaGogebakan (2003: 28), stressed upon the idea that „the naturalist can feel 
the differences between plants and animals” and this type of intelligence is 
specific to biologists. They know the name of the plants, the animals, they are 
keen on fauna or flora. The types of activities that can be designed for these 
children are : „Using the outdoors as a classroom for inspiration for creating a 
play, concert, dance or visual art work,  learning about and understanding animals 
and incorporating them into an art work or production, listening to animal sounds 
and movements such as whales and wolves, and creating works of art, observing 
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and using plants to create and/or interpret texture and form in an art work” 
(DeryaGogebakan, 2003: 28).  

The last but not least type of intelligence is the existential type of 
intelligence and it is special for those persons who try to establish a religious 
relationship with God. It is also the ability to ask questions about death, life and 
the life beyond death. There are religious persons that enjoy being attached to 
God. 

In Harmer’s book, The practice of English Language Teaching, it is stated 
that „all people have all of these intelligences, but in each person one (or more) of 
them is more pronounced (…) that a typical occupation for people with strength 
in logical/mathematical intelligence is that of the scientist, whereas a typical end 
state for people with strengths in visual/spatial intelligence might well be that of 
the navigator” (Harmer, 2001: 46).  

This theory brought light upon the way the brain is processing the 
information and how we should design our techniques in learning a foreign 
language.  

In conclusion, the manner in which our brain is constructed helps us to 
identify useful and successful strategies for learning a foreign language. 
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THE ROLE OF THE TEACHER 

VICTOR POPESCU* 

The idea and impulse of writing this article came during a workshop at the 
American Corner in Iasi. Therefore, my special thanks. 

In this article, I will define, and afterwards lay emphasis upon the role of the 
teacher as a Mentor for his disciples.  

During my academic experience as an EAL (English as an Additional 
Language) Teacher at Strathallan College in Scotland, I fully grasped the meaning 
of what a mentor and mentorship are. I still remember the very day when I met 
one of my Mentors and best friends, Mr. Alasdair McMorrine, the Head of the Arts 
Department at Strathallan. He is exactly a modern embodiment of what the Italian 
scholars of the Renaissance had called a „uomo totale „. He is a gifted Professor, a 
true Diplomat, a connaisseur, a well travelled man and a bookish person with a 
refined sense of humour. 

Well, a good teacher in the role of a mentor is a „uomo totale „. What is the 
definition of this Italian collocation ? Well, due to the fact I am keen on the 
Italian culture and civilization., I will try to give a subtle definition. In arts, 
Leonardo da Vinci's drawing „Vitruvian Man” epitomizes the definition of a 
perfect, accomplished man. This exquisite  image exemplifies the blend of art 
and science during the Renaissance and provides the perfect example of 
Leonardo's keen interest in proportion. Leonardo envisaged the great picture 
chart of the human body he had produced through his anatomical drawings 
and Vitruvian Man as a cosmografia del minor mondo1 The mentor is for his 

* Victor Popescu este profesor de limba engleză la Colegiul Economic Administrativ din
Iaşi. 

1 Encyclopedia Britannica online. 
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mentees a good example first of all, he has lots of knowledge from many fields, 
he is endowed with personal qualities such as charisma, vision, clarity and he 
is a „Great Seducer”. It is only with the precious help and inspiration of a 
mentor, that a disciple can find his way in life, accomplish his Destiny. A 
teacher mentor praises interaction which is the sine qua non condition for the 
personal development. Both mentors and mentees see interaction and proper 
communication as core values that need to be continuously  improved and 
cherished.  

At Strahallan College I had the opportunity to give a lecture on the 
„Romanian Diplomacy after the First World War”, to a group of British students. 
They listened carefully and with vivid interest to my speech and to the debated 
issues around this theme. When the lecture ended, the enthusiasm of the students 
smiling broadly, clapping their hands, made me think that devoted disciples 
recognize, and are on the lookout for a mentor, someone to be in front of them, 
with them, for them only. 

Mentors help their disciples to excel in a subject, sport they are good at. He 
will nurture and support them to become the best. Sometimes the mentees 
surprise us, teachers mentors, and the interesting fact is that sometimes they 
surprise themselves. This is amazing. 

In this written discourse, I will prioritise the most important qualities and 
skills of a mentor. You will fully understand the reason why I compared the 
teacher mentor to a „uomo totale”, a complete human being. This simile is the 
main idea of my article. 

It is always a great challenge to sum up the virtues of a mentor in a few 
words as teachers are complex entities.  However, when I am asked to do so, I like 
to describe the mentor as a father figure who seeks to realise each child’s full 
personal potential – academic and otherwise in a positive learning environment 
based on moral values.  

I was deeply impressed with the Education of the students at Strathallan. 
The mentors prepared them to be mature, pragmatic, energetic and enthusiastic. 
The teacher mentor  aims also to ensure that his disciples, the students, achieve a 
true breadth of vision and depth of understanding which prepares them 
effectively for life beyond the College – within the wider community, in higher 
education and in the world of work.  
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A mentor gives examples, respects his mentees' ideas, relates theory to 
practice, has the inner power to convince or persuade and has the highly praised 
gift to convey knowledge in a clear, organised way.2 

The ultimate purpose of a mentor is excellence for his students no matter 
what their particular strengths and starting points. The teacher mentor has 
awareness, he is able to evaluate and to give permanent feedback. He also 
highlights the ability to give real life examples and to be the very example for his 
disciples, in his turn. The mentor has his mysterious aura and has the unique 
capacity to inspire students in their choices and enthuse them.3 

I always remember the beautiful words and the pieces of advice of my 
Scottish Mentor and great friend, Mr. Alasdair McMorrine. How shall I forget the 
collocation „intelligent work „ and the witty phrases during our discussions in the 
Arts Department and on the way to our fantastic trips to Rosslyn Chapel, Stirling 
Castle and  Loch Laggan in Highlands. 

In conclusion, it is clear that a mentor is „juggling” with many skills and 
competences. 

2 English Teaching Professional – Issue Eighteen January 2001, p 57. 
3 Ibidem. 
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CALITATEA SERVICIILOR CULTURALE – O PROVOCARE PENTRU MANAGERII
CULTURALI 

AURA DVORACIC∗ 

Lucrarea de faţă îşi propune o analiză a progreselor, oportunităţilor, dar şi a 
problemelor şi provocărilor în domeniul culturii pentru societatea şi economia 
românească la acest început de mileniu, în condiţiile particulare ale crizei 
economice mondiale: care este rolul managerilor organizaţiei culturale în a 
implementa managementul calităţii ca principal factor al competitivităţii acestora 
pentru ieşirea din criză. 

Managerii din diverse organizaţii culturale recunosc în general nevoia de 
schimbare, ca o modalitate de a face faţă presiunilor competitive, dar mulţi nu 
înţeleg cum trebuie să fie implementată schimbarea. Pentru a evita problemele 
„programelor de schimbare”, managementul organizaţiilor culturale trebuie să se 
concentreze asupra structurii de procese, recunoscând rolul şi responsabilităţile 
angajaţilor relativ la procesele în care lucrează. 

Cuvinte-cheie: calitate, managementul calităţii, cultură, organizaţii culturale, 
consumator, servicii culturale, competitivitate, manager cultural. 

I. Introducere 

1.1. Calitatea serviciilor în general și calitatea serviciilor culturale în special. 
Preocupările în domeniul calităţii serviciilor sunt mult mai recente (20-30 

de ani) decât cele referitoare la calitatea produselor (de peste 100 de ani). Multe 

∗ Aura Dvoracic este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi, precum şi expert 
accesare fonduri structurale și de coeziune europene şi formator ANBPR. 
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dintre problemele specifice calităţii produselor se pot adapta la cele ale serviciilor 
cu anumite particularităţi. Serviciul este un produs imaterial. 

Majoritatea economiștilor privesc serviciile ca un sistem de utilităţi, în care 
beneficiarul cumpără sau folosește nu un produs, ci o anumită utilitate, care-i 
conferă anumite avantaje ori satisfacţii, neconcretizate în majoritatea cazurilor, 
într-un bun material și destinate satisfacerii unor nevoi personale, sociale sau 
culturale. 

Asociaţia Americană de Marketing definește serviciile astfel: serviciile 
reprezintă activităţi, beneficii sau utilităţi care sunt oferite pe piaţă sau prestate în 
asociere cu vânzarea unui bun material. Definiţia aceasta aduce în discuţie ca 
element esenţial al serviciilor noţiunea de activităţi. În plus, include în sfera 
serviciilor și așa-numitele servicii comerciale prestate în asociere cu vânzarea 
unui bun material. 

K. J. Blois definește serviciile ca reprezentând o activitate care oferă 
beneficii fără să presupună în mod obligatoriu un schimb de bunuri tangibile. Deși 
incompletă ca definiţie, ea aduce în discuţie o altă caracteristică a serviciilor și 
anume intangibilitatea. 

Philip Kotler consideră că serviciul reprezintă orice activitate sau beneficiu 
pe care o parte o poate oferi alteia, care este în general intangibil și al cărui 
rezultat nu presupune dreptul de proprietate asupra unui bun material. 

Toate aceste definiţii de până acum delimitează serviciile în ansamblu, prin 
luarea în considerare a elementelor care le deosebesc de bunuri. 

Să vedem cum definesc specialiștii în management cultural serviciile culturale. 
M. Moldoveanu şi V. Ioan-Franc definesc serviciile culturale ca fiind activităţi 

prestate în beneficiul consumatorilor de cultură, cu sau fără participarea lor 
directă, cu scopul de a împlini anumite nevoi şi a le produce satisfacţiile aşteptate 
de ei1. 

Serviciile culturale constituie o categorie distinctă de servicii. Evaluarea 
calităţii lor se face numai de către consumatori şi numai după realizarea 
prestaţiilor. Ei cumpără servicii înainte de a le percepe valoarea. Un bun material 
se autodefineşte, un serviciu nu2.  

1 Maria  Moldoveanu, Valeriu Ioan-Franc, Marketing și cultură, București, Expert, 1997, 
p. 20. 

2 V. Olteanu, I. Cetină, Marketingul serviciilor, Ecomar, 2005, p. 36. 
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Consumatorul este cel care „defineşte” serviciul. La început, el dispune de 
informaţii insuficiente cu privire la valoarea prestaţiei. Astfel, informaţiile despre 
personalităţile care vor evolua într-un spectacol, despre preţ sau alte facilităţi de 
vânzare, despre mesajele publicitare, de exemplu, pot contribui la formarea unei 
prime imagini a serviciului, însă neconcludentă pentru evaluarea exactă a 
prestaţiei culturale. De aceea, „intangibilitatea” şi „inseparabilitatea” caracterizează 
în bună măsură şi serviciile culturale. 

După conţinutul prestaţiilor şi a mijloacelor utilizate, serviciile culturale se 
clasifică în3: 

1. Domeniul spectacolelor: teatru, film, muzică, dans, formaţii artistice,
festivaluri; 

2. Domeniul artelor plastice: galerii şi expoziţii de artă, colecţii particulare,
artă populară; 

3. Domeniul creaţiilor culturale oferite pe suporturi specifice şi servicii de
difuzare specializate: 

• film, studiouri de film, cinematografe, cinecluburi;
• carte, reviste, edituri, saloane şi târguri de carte, servicii de lectură

publică;
• fotografie artistică;
• casetă audio-video şi disc.

4. Sistemul instituţional de promovare a culturii la nivelul colectivităţilor
umane: bibliotecă, muzee, instituţie teatrală, filarmonică/operă, casă de cultură, 
agenţii specializate în turism cultural. 

5. Domeniul comunicaţiilor de masă, împreună cu mijloacele tehnice de
receptare, redactare şi difuzare a mesajelor: presă scrisă, radio, televiziune, 
agenţii de presă, studiouri, redacţii, reţele de difuzare. 

După natura relaţiei cu produsele culturale, serviciile culturale se împart în : 
• servicii care difuzează creaţii culturale: servicii editoriale, servicii de

lectură publică, servicii muzeistice; 
• servicii care creează ele însele cultură: teatrul TV, producţia de film,

spectacole muzicale. 

3 Maria Moldoveanu, Valeriu Ioan-Franc, op. cit., p. 50. 
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După gradul de participare a consumatorilor: 
• servicii ale căror prestaţii nu se pot realiza fără prezenţa consumatorilor:

spectacole, târguri de carte. 
• servicii care nu presupun participarea consumatorilor, deşi publicul este

un element de referinţă al prestaţiei culturale: activitatea editorială, expoziţii de 
artă, emisiuni radiofonice. 

Serviciile culturale se diferenţiază şi după alte criterii, cum ar fi: pieţele, 
distribuţia, rentabilitatea, inteligibilitatea standardelor valorice, capacitatea de 
persuasiune. 

Indiferent de conţinutul prestaţiilor şi de natura mijloacelor utilizate, ele 
oferă informaţii, cunoştinţe, valori, simboluri, modele şi idealuri menite să 
satisfacă o diversitate de nevoi umane: 

• nevoia de cunoaştere/ de informare;
• nevoia de acţiune şi de participare;
• nevoia de control asupra contextului;
• nevoia de relevare a propriei identităţi, de afirmare şi prestigiu în

societate; 
• nevoia de justiţie;
• nevoia de securitate;
• alte nevoi psihice, cum sunt nevoia de imaginar, de evadare din mediul

cotidian etc. 
Dezvoltarea cererii de cultură şi diversificarea tipurilor de servicii conduc la 

necesitatea de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor, 
conform standardului european ISO 2008, standard care stabilește cerinţe pentru 
sistemul de management al calităţii în toate domeniile. Pentru certificarea calităţii 
managementului unei organizaţii culturale va trebui să respectăm și să îndeplinim 
cerinţele standardului ISO  9001 2008. 

Implementarea calităţii presupune un complex de proceduri și practici 
manageriale care vizează convocarea ansamblului de actori ai unei comunităţi, 
care să se dedice satisfacerii permanente a nevoilor și așteptărilor utilizatorilor 
serviciilor culturale. Aceasta necesită o pricepere incontestabilă și competenţe 
organizaţionale extinse ale managerilor. 

Gestiunea calităţii manageriale în structurile culturale presupune o stare de 
spirit și o conduită managerială care acceptă  încurajarea iniţiativelor, valorizarea 

32 



CALITATEA SERVICIILOR CULTURALE – O PROVOCARE PENTRU MANAGERII CULTURALI 

conceptelor novatoare, precum și gruparea etică a ansamblului serviciilor în 
procesul de îmbunătăţire ce urmează a se realiza. Și aceasta se poate realiza 
înainte de toate (cu deosebire, în bibliotecile publice, în centrele de documentare 
și arhive) cu ajutorul mijloacelor tehnologice și, în special, a noilor tehnologii ce 
permit tezaurizarea cunoștinţelor și informaţiilor, accesibilitatea informaţiei și o 
comunicare de calitate superioară. Iată instrumentele care permit, în egală 
măsură, fiecărui manager să se consacre în mod optim dezvoltării resurselor 
umane și îmbunătăţirii competenţelor, posibilităţilor echipelor cu care lucrează. 

Astfel, metoda managerială de implementare a calităţii va fi evaluată tocmai 
ca urmare a acestei capacităţi de a articula competenţele, cunoștinţele colective 
mutuale și a numărului de reţele de cooperare existente. Eficacitatea acestor 
conexiuni interne va rezulta din această capacitate a managerului de a organiza și 
programa în mod corect munca echipelor cu care lucrează, subscriind, totodată, la 
dezvoltarea autonomiei anagajaţilor săi. Cu cât se va atinge un nivel ridicat de 
responsabilitate la nivelul echipelor, cu atât va fi mai ușor pentru fiecare serviciu 
să-și atingă obiectivele politice, administrative și financiare asumate. 

Or, rigiditatea actuală a sistemului organizaţional care există în cea mai 
mare parte a comunităţilor, ierarhizarea puternică a relaţiilor profesionale, o 
abordare managerială mult prea centralizată, locul pe care îl ocupă statutul deja 
câștigat al managerului în detrimentul eficienţei, conceptele referitoare la valorile 
muncii numeroșilor angajaţi, toate acestea se constituie mult prea des în frâne 
puternice în calea dezvoltării resurselor umane și a competenţelor. De asemenea, 
toate acestea determină dezvoltarea, în psihologia managerului, a unei puternice 
frustrări legată de percepţia sa, de excludere a valorilor colective ale serviciului 
public pe care îl conduce și care sfârșește, de cele mai multe ori, să confirme în 
mod iremediabil o puternică demotivare în echipele care compun sectoarele 
culturale și ale căror experienţe, origini, pricepere și valori individuale sunt 
extrem de heteroclite și solid particularizate. 

Nu putem decreta autonomia unui angajat din sectorul cultural sau a unei 
echipe în cadrul unei organizaţii culturale continuând să impunem și să 
controlăm, într-o manieră inflexibilă, rigidă și autoritară, modalităţile de execuţie 
a activităţilor lor. 

Influenţa unui management eficace se instituie atunci când inovăm și atunci 
când  ne dedicăm muncii noastre dincolo de regulamentul strict al organizaţiei și 
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de operaţiunile pe care le presupun activităţile ce le desfășurăm. Lăsând marje de 
manevră, stimulând luarea iniţiativelor și asumarea responsabilităţilor de către 
angajaţi și de către echipe, acestea favorizează exprimarea plenară a abilităţilor, 
aptitudinilor, cunoștinţelor și competenţelor acestora, precum și continuitatea lor 
pe termen lung, asigurându-ne un sprijin preţios în realizarea sarcinilor. 

Un control veritabil al activităţii culturale îi reușește managerului atunci 
când acesta este orientat către rezultate și către atingerea obiectivelor foarte clar 
comunicate și explicate. Pentru a face aceasta, mai ales în materie de programare 
culturală, organizaţia culturală trebuie să fie flexibilă pentru a împiedica 
atrofierea iniţiativelor și motivaţiilor fiecăruia dintre angajaţii sectorului cultural 
respectiv. 

Or, pare dificil astăzi să favorizezi luarea de iniţiative de către personal și 
dezvoltarea competenţelor echipelor de a se implica în atingerea obiectivelor și a 
valorilor etice ale calităţii cu o cultură managerială foarte autoritară. Și la acest 
început de mileniu, ne confruntăm, din păcate, în domeniul culturii cu un grad 
foarte slab de pregătire și de formare (continuă și/ sau iniţială) în materie de 
management cultural. 

Aceste deficienţe semnalate dau naștere în mod obișnuit, pe termen lung,  
unor structuri organizaţionale culturale foarte rigide, foarte birocratice și cu un 
management al resurselor umane aparţinând din ce în ce mai mult unui rutinier 
management administrativ. Acest tip de practici manageriale sunt vii încă în 
numeroase comunităţi, deși, de câţiva ani deja, asistăm la exprimarea unor 
puternice voinţe politice și administrative, care încurajează evoluţia situaţiei 
actuale către un management autentic și modern al politicii de calitate a 
organizaţiei culturale. 

A acţiona autonom nu înseamnă a acţiona fără a primi ajutor atunci când ai 
nevoie de el. Revine managementului datoria de a sprijini eforturile individuale și 
colective de formare, de participare a fiecăruia, de reperare a abaterilor și 
carenţelor de competenţe, prin evaluarea și valorizarea aporturilor semnificative 
ale fiecărui angajat. Acest tip de dezvoltare este incompatibil cu un management 
directiv care nu lasă loc de negocieri, de confruntări de idei, de dialog, de 
rectificări și reajustări, care trebuie angajate de către întreaga organizaţie. Înainte 
de a permite angajaţilor să acţioneze autonom, managementul trebuie să devină 
delegativ și asociativ. 
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Unele dintre sarcinile majore ale managerului sunt cele de dezvoltare 
permanentă a propriilor competenţe și ale tuturor membrilor organizaţiei 
culturale, de animare a echipelor, de mobilizare a membrilor echipelor în direcţia 
atingerii obiectivelor. 

Managerul va viza atragerea reprezentanţilor salariaţilor în jurul unor 
obiective comune, instituind astfel un limbaj comun. O comunicare interpersonală 
eficientă în cadrul organizaţiei culturale este determinantă. Iar, dacă la aceasta se 
adaugă și o politică a resurselor umane de cea mai înaltă calitate, construind 
adevărate bastioane prin  angajarea managerilor intermediari sau managerii din 
prima linie, atunci s-a mai dobândit un atu de o rară bogăţie pentru respectiva 
organizaţie culturală. 

II. Organizaţia culturală și managementul calităţii

Managementul calităţii în organizaţia culturală va câștiga dacă nu va fi privit 
doar ca un simplu releu de aplicare a deciziilor. Locul său este unul strategic. 
Confruntat în mod direct cu dificultăţile de implementare a obiectivelor calităţii, 
el are nevoie de marjă de manevră extinsă. 

În ceea ce îl privește pe manager, acesta trebuie să delege mult mai multă 
putere membrilor echipei sale în luarea deciziilor, pentru identificarea realistă a 
indicatorilor de performanţă, în vederea recompensării și, în fine, pentru 
confirmarea competenţelor membrilor organizaţiei. 

Pe scurt, managementului îi revine responsabilitatea de a arbitra și 
prioritiza, după ce a folosit procesele de concertare, de pilotare a performanţei 
echipelor, căutându-se să se faciliteze normarea și capitalizarea practicilor 
profesionale, stabilirea diagnozelor diferenţiate, analizarea disfuncţiilor și 
problemelor care se ivesc într-o dinamică de management ce vizează progresul 
continuu. În fine, evaluarea competenţelor nu poate fi unilaterală, ea este validată 
de egalii săi și, desigur, de superiorii săi ierarhici. Aceasta  se bazează pe 
comparaţia între mijloacele furnizate de organizaţie și mijloacele mobilizate de 
angajatul din sectorul cultural. În acest scop, evaluarea necesită o definiţie clară a 
câmpurilor de responsabilitate și a marjelor de manevră de explorare și evoluţie 
ale fiecăruia. 
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A cunoaște competenţele, capacităţile și aspiraţiile fiecărui angajat din 
sectoarele culturale este o obligaţie a managementului pentru a putea lua în 
considerare, pe termen mediu, elaborarea unei politici de resurse umane care va 
ţine cont de evoluţia pieţelor, de noile tehnologii și de așteptările „utilizatorilor” 
în materie de ofertă culturală la nivel local, regional, central sau global. Caracterul 
personalizat și individualizat al competenţei invită la redefinirea formelor de 
apreciere și de recunoaștere, mai ales în termeni de remuneraţie, de angajare și 
de contribuţie a salariaţilor. Aceasta face distincţia în crearea acestei pârghii a 
managementului care ţine cont de efortul real al fiecărui angajat din sectorul 
cultural. 

Un alt imperativ al momentului este trecerea de la managementul 
administrativ al personalului la managementul Resurselor Umane. Acest demers 
necesită nu doar regândirea statutului angajatului sectorului culturii ci, în egală 
măsură, a legislaţiei muncii și a logicii salariale existente. 

A măsura, a ierarhiza, a evalua într-un mod echitabil eforturile salariaţilor în 
scopul de a-i retribui pe măsura muncii lor înseamnă să revezi locul și atributele 
funcţiei specific administrative a personalului din întreg sectorul cultural public. 
Această activitate, care comportă mult mai multe responsabilităţi, vizează mai 
ales  favorizarea/ recompensarea iniţiativelor individuale și cere, pentru a crește 
pertinenţa aprecierii referitoare la tehnicitatea echipelor, mult mai multă 
profesionalizare a funcţiei RH teritoriale, pe plan local. Acest tip de activitate se 
partajează cu superiorii ierarhici și, mai ales, cu încadrarea managerilor 
intermediari, a căror proximitate și înţelegere a problematicilor concrete ale 
salariaţilor de bază sunt determinante pentru dezvoltarea competenţelor. 

Rămânând promotorii instrumentelor managementului de personal, 
profesioniștii funcţiei RH trebuie să asocieze, să iniţieze și să însoţească 
încadrarea domeniului cultură în elaborarea politicilor de dezvoltare a 
competenţelor și a criteriilor de evaluare cel mai bine adaptate schimbărilor 
profesiei, cu atât mai mult cu cât logica managementului competenţelor trece prin 
analiza misiunii și a activităţilor organizaţiei culturale, elaborarea referenţialului 
posturilor, construirea unor profile coerente și identificarea competenţelor cerute 
în mod inseparabil de fiecare meserie, fără a uita totuși evaluarea constantă a 
competenţelor colective și individuale. Analiza și acuitatea cu care este privită 
activitatea reală a muncii cotidiene a ansamblului de echipe care lucrează în 
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sectoarele culturale sunt determinante pentru identificarea obiectivă a 
competenţelor necesare reușitei unui proiect. 

Categoric, se impune renunţarea la managementul administrativ al 
personalului focusat astăzi doar pe recrutare, plată și managementul conflictelor. 
Pentru asta este necesară identificarea unor indicatori mult mai performanţi și, 
mai ales, specifici schimbărilor sistemelor economice în materie de 
managementul resurselor umane. Transferat direcţiilor și serviciilor specifice, 
managementul resurselor umane poate să autorizeze profesioniștii RH să se 
consacre cu succes sarcinilor de reperare, de monitorizare și de evaluare a 
competenţelor. 

III. Un nou instrument de management pentru
serviciile culturale – Raportul de activitate! 

Zarurile sunt aruncate! Mai este puţin! Se apropie sfârșitul anului... Negreșit, 
iată că a sosit timpul inconturnabilelor arbitrări bugetare, întâlnirilor de evaluare 
a echipelor, bilanţurilor pentru acţiunile conduse de-a lungul anului și, de 
asemenea, foarte rar, normalizării perspectivelor inevitabile pe care alături de 
aleșii noștri și de echipele noastre le avem în vedere pentru anul viitor... 

Ca urmare a evoluţiei noilor tehnologii, a numeroaselor reglementări și a 
unei conjuncturi economice tensionate, serviciile culturale resimt astăzi mai mult 
ca oricând nevoia de a se înscrie, în mod durabil într-o logică a inovării pentru a 
supravieţui într-un mediu din ce în ce mai anevoios și complex. Pentru a face faţă 
acestor tensiuni care anemiază activitatea noastră, este necesar să devenim 
conștienţi de inestimabila noastră bogăţie: potenţialul uman. Dar... vai! Ce păcat! 
Destul de des, în așa-zisele noastre „tactici”  de management, se pare că navigăm 
fără ţintă și de o manieră puţin cam... transversală. 

Într-adevăr, din ce în ce mai des, noi dăm impresia că suntem separaţi de 
echipele noastre și foarte rari sunt acei manageri care știu să realizeze, în materie 
de management participativ, ceea ce ar putea reprezenta Raportul anual de 
activitate. Un document care se dorește a fi îmbogăţit cu un ansamblu de 
indicatori bine definiţi, relevanţi, bine fundamentaţi și utili procesului de 
evaluare. De asemenea, ar trebui să fie un document care creează identitatea 
fiecărei echipe și care stimulează fiecare angajat să-și îmbunătăţească permanent 
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tehnicile. Acesta constituie un element important de integrare simptomatică a 
fiecărui angajat al indiferent cărui sector cultural în proiectul global al structurii 
sale organizatorice în care știe să acţioneze eficace cu obiective perceptibile și 
realizabile în complexitatea peisajului local pe care îl cunoaște foarte bine. 

În peisajul lumii economice de astăzi, serviciile culturale suportă puternice 
constrângeri: obligaţia de a ţine în frâu cheltuielile, optimizarea resurselor 
umane, financiare și materiale, exigenţele calităţii și a evaluării acţiunilor 
propuse... Atâţia factori care cer profesioniștilor culturii să se adapteze 
permanent pentru a reuși să îmbunătăţească serviciile oferite diferitelor categorii 
de publicuri. 

Astfel, faţă de ansamblul acestor evoluţii structurale cu care se confruntă 
metodele noastre manageriale, este evidentă necesitatea de a da dovadă nu doar 
de iniţiativă ci, în egală măsură, de creativitate. De a fi în stare să ne înscriem 
împreună cu echipele noastre într-o dinamică de schimbare. O schimbare care  
impune practicilor noastre manageriale să iasă din izolarea lor, să caute din ce în 
ce mai mult implicarea și participarea angajaţilor pentru a-și asuma în întregime 
o misiune legată de serviciul cultural public: să răspundă calitativ și pe termen 
lung nevoilor culturale ale populaţiei. Pentru a face aceasta, noi trebuie să fim în 
măsură în permanenţă să stabilim și să informăm, împreună cu echipele noastre 
și pe întregul parcurs al anului, să prezentăm indicatori omogeni și coerenţi, ușor 
de urmărit și de evaluat, să evaluăm fiecăre acţiune culturală propusă. Or, rare 
sunt echipele care știu să combine în mod eficace aceste preţioase instrumente de 
pilotaj care dau sens, vizibilitate și discernământ acţiunilor întreprinse și care, de 
asemenea, să știe să raporteze. 

Rămâne interesant de văzut de ce un mare număr de servicii culturale nu se 
inspiră mai mult din acest inestimabil instrument de management. Lipsă de timp? 
De capacitate? Sau poate din cauza neliniștilor încercate în faţa eșecurilor?! 
Uneori, opacitatea poate genera, deși falsă, o impresie de confort. Aceasta poate 
contribui la mascarea anumitor lipsuri, la a dilua în afara sferei noastre de 
responsabilitate cauzele decepţiilor noastre, ale înfrângerilor noastre.  

Nu este întodeauna ușor să îţi schimbi metodele de lucru obișnuite, 
introducând noi metode care înseamnă mai multă partajare, mai multă delegare, 
precum și o mult mai bună reprezentare și vizibilitate a capacităţii noastre 
manageriale. Mai ales, în perioadele de criză, concepţia noastră de management ar 
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trebui să se simtă întărită de valori precum ascultarea activă și respectul. Într-un 
cuvânt, să ne însușim o cultură inedită a rezultatelor care va defini ansamblul 
practicilor noastre manageriale în materie de serviciu cultural public. 

Raportul de activitate se poate dovedi nu doar un instrument managerial 
pertinent ci, de asemenea, un instrument eficient al priceperii noastre. El 
reprezintă un atu esenţial într-un alt tip de abordare a managementului 
participativ propice motivării echipelor și conţinând însăși esenţa demersului 
calităţii. O exigenţă – așa cum este astăzi cazul așezămintelor de lectură publică – 
care tinde, în mod progresiv, să se generalizeze în întreg ansamblul serviciilor 
culturale, s-a transformat într-o exigenţă legală și reglementată. Aceasta ne arată 
importanţa pe care noi trebuie să o acordăm de acum încolo capacităţii noastre de 
anticipare. 

IV. Certificarea calităţii managementului ofertei culturale

În această perioadă de criză acută în care marea majoritate a concetăţenilor 
noștri trag pisica de coadă, nu mai este posibil să conduci sectoarele culturale ca 
un amator, adică fără a te consacra implementării unui management eficient și 
eficace și a unor bune practici manageriale. În aceeași măsură însă, în această 
perioadă a anului, în care serviciile organizaţiei culturale elaborează cu grijă 
primele schiţe ale bugetului ei primitiv, se pare că îmbunătăţirea practicilor în 
materie de management devine urgentă.  

Gestionarea responsabilă a banilor publici mai înseamnă și să înţelegem că 
fiecare dintre acţiunile noastre are un cost și că finanţele, care ne sunt astăzi 
programate, spre deosebire de trecut, nu sunt infinite. Asta nu înseamnă că 
prestaţiile noastre faţă de utilizatori vor fi în raport de logica finanţelor, adică 
lipsite de calitate. Un buget depășit înseamnă un utilizator nesatisfăcut. Această 
ecuaţie este cu atât mai inacceptabilă, cu cât acest buget a fost depășit pentru că 
noi am învestit nechibzuit într-un alt utilizator, adică într-o altă prestaţie, într-un 
alt serviciu... nu este echitabil pentru utilizatorul nostru pe care l-am lăsat, pur și 
simplu, deoparte. 

Din fericire, astăzi constatăm că, din ce în ce mai mulţi profesioniști din 
domeniul culturii împărtășesc această voinţă de a implementa un management 
eficient și eficace. Totuși, pentru a oferi servicii culturale de calitate și a economisi 

39 



AURA DVORACIC 

în același timp, este necesar să optăm pentru un management în care să ne simţim 
responsabili atât pentru excese, cât și pentru încurcăturile inerente. Pentru a fi 
capabili de a ne asuma această responsabilitate, noi ar trebui să ne schimbăm 
mentalitatea și să dobândim noţiunile de management pe care nu le deţinem 
acum. Este un obiectiv mult mai exaltant decât să te lamentezi mereu că voinţa 
politică nu îţi permite să oferi servicii de calitate utilizatorilor și că... nu a murit 
niciun utilizator în urma primirii unor servicii de calitate inferioară. 

Ceea ce mai este încă de făcut îţi poate da ameţeală, căci eforturile trebuie 
dublate: negocierea celui mai mic contract, a celei mai banale prestaţii, a celei mai 
mici foi de hârtie. Să cauţi în permenenţă să faci trecerea de la pieţele publice la 
proceduri pentru... tot... și nu oricum... 

În concluzie, care va fi momentul în care profesia noastră de manageri ai 
unei acţiuni culturale se va angaja, în sfârșit, într-o cercetare autentică a unei 
certificări a calităţii referitoare la practicile noastre manageriale pe care să ne-o 
pună la dispoziţie pentru a ne evalua metodele noastre financiare, îmbunătăţindu-le 
prin reducerea costurilor?! Pentru a ajunge la o certificare a calităţii practicilor 
noastre manageriale nu este cazul să ne comportăm precum un franctiror sau să 
ne lansăm într-o muncă extenuantă solitară și izolată ci, dimpotrivă, să iniţiem o 
activitate de echipă ale cărei rezultate nu ar fi la fel de interesante dacă membrii 
întregii echipe nu s-ar fi simţit responsabili și implicaţi în atingerea acestui 
obiectiv comun. 

Mai devreme sau mai târziu, împreună cu membrii organizaţiei, tot va trebui 
să abordăm și să rezolvăm problemele care ne supără. De asemenea, va trebui să 
amendăm pe loc fiecare abuz din sistem. Să conștientizăm și fără a ne rușina 
deloc, să acceptăm faptul că nu suntem pregătiţi să lucrăm în această manieră. Va 
trebui să acceptăm o schimbare majoră pentru a managerui aceste reforme 
inevitabile care ne așteaptă. Mai bine le anticipăm.  

 Căci, ce ni se cere după o lungă perioadă de manageriat? Să evaluăm fiecare 
dintre practicile noastre, să le dăm o valoare, să operăm ajustări în marea 
panoplie de servicii culturale pe care le oferim utilizatorilor noștri în fiecare zi. De 
asemenea, mai trebuie să fixăm, cu ajutorul unor criterii obiective, măsurabile și 
calibrate, un cost maxim pe care nu va trebui să-l depășim. 

Pentru a face cele menţionate mai sus avem nevoie să acceptăm o pregătire 
specifică? De lucru în echipă cu ceilalţi colegi? De ce ni s-ar părea toate acestea 
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anulatorii? Pas cu pas, liniile se mișcă încet, dar sigur. În mod progresiv, 
mentalităţile se schimbă. Să nu uităm că este vorba de o schimbare, și nu de o 
bulversare. De o evoluţie, și nu de o revoluţie. 

În concluzie, este important să dăm la o parte această problematică 
referitoare la ultimatumul pe care îl primim zilnic și neîncetat de la aleșii noștri:... 
faceţi mai mult... cu mai puţin... și pe care am putea-o considera o ofensă dacă nu 
am avea simţul umorului dezvoltat! Pentru a merge mai departe, îmi inchipui că 
trebuie să reușim să construim un plan de operaţiuni care se întrepătrund și se 
continuă în același timp. De această structură va depinde îmbunătăţirea 
proceselor în organizaţia culturală și din această îmbunătăţire va izbucni 
calitatea. Fiecare etapă pe care nu numai că va trebui să o construim, dar va trebui 
să o și normalizăm, va necesita evaluări și fiecare evaluare va avea nevoie de 
criterii. Dacă nu stabilim cu acurateţe criteriile, riscăm să se prăbușească întreaga 
structură. Subliniez: aceste criterii de calitate clădesc fundamentul misiunii 
noastre. În definitiv, aceste obiective ale calităţii vor trebui, cât se poate de des, să 
fie regândite și confruntate cu alte experienţe, în scopul de a nu pierde niciodată 
din vedere... exigenţa. Căci și în sectorul cultural, managementul pe proiecte va 
trebui să se hotărască, mai devreme sau mai târziu, să treacă prin certificarea 
proceselor care să conducă la calitatea managementului prestaţiilor oferite 
publicurilor și, evident, să reprezinte gajul profesionalismului nostru. 
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EVOLUŢIA ŞI ORGANIZAREA STUDIILOR DE ISTORIE LA UNIVERSITATEA DIN IAŞI 

MIHAI CARP∗ 

(continuare din numărul anterior) 
După această scurtă prezentare a catedrelor și profesorilor care au ilustrat 

studiile istorice la Universitatea din Iași în perioada cuprinsă între momentul 
fondator și Primul Război Mondial, ne vom opri în continuare asupra aspectelor 
mai concrete ale modului în care disciplina istorică a funcţionat în cadrul 
Facultăţii de Filosofie și Litere. Punctul nostru de plecare îl constituie critica 
făcută de Nicolae Iorga instituţiilor de cultură ale statului român în jurul anului 
1899: Academia, Universităţile, Ateneul, Bibliotecile, Arhivele, Teatrele, Muzeele. 
Critica asupra Universităţilor este de fapt una a Facultăţilor de Litere de la Iași și 
București. Pentru Iorga, cea din București îi era superioară celei din Iași prin 
„numărul cadrelor, valoarea generală a profesorilor, frecvenţă școlară și lucrările 
știinţifice”1. Ceea ce aceste universităţi aveau în comun era o carenţă extrem de 
gravă: „aceeași direcţie școlară pedagogică care înlocuiește direcţia știinţifică pe 
care aceste instituţii ar trebui s-o dea odată cu cealaltă, dacă nu chiar în primul 
rând”2. Convingerea că universitatea trebuie să dea ţării profesori secundari și 
nimic altceva, care stătea la baza orientării generale a studiilor, explică, după 
Iorga, de ce Universitatea, în care s-a format, cea din Iași, nu producea niciun 
savant și nu contribuia la mișcarea intelectuală a ţării în mod sporadic3. 

∗ Mihai Carp este profesor de istorie la Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” din Iaşi. 
1 Nicolae Iorga, Opinii sincere şi pernicioase ale unui rău patriot, traducere, introducere şi 

note de Andrei Pippidi, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 46. 
2 Ibidem, p. 51. 
3 Ibidem, p. 51. 
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Iorga denunţă cursurile foarte generale în conţinutul lor, care urmăreau „să 
ne dea numai cunoștinţa faptelor, la care se adauga, ici și colo, câte o discuţie, dar 
fără a ni se spune niciodată în ce fel se ajungea la stabilirea acestor fapte istorice, 
ceea ce rămânea pentru noi un mister. Nici bibliografie, nici lecţii practice, 
niciodată”4. Dând glas prin critica sa exigenţelor practicării unei istorii metodice 
în spirit știinţific bazată pe documente, așa cum dorea și începuse deja să pună în 
practică în spaţiul universitar „triada critică”, Iorga identifica drept principala 
slăbiciune a felului în care era predată istoria, cea a românilor în mod special, 
ignorarea cu „desăvârșire” a izvoarelor istoriei naţionale. 

Părăsise Universitatea din Iași cu impresia că „povestirea firavă pe care o 
aveam sub ochi era tot ce se poate spune despre istoria poporului meu” și fără să 
realizeze că nicio cronică nu fusese editată într-un mod european și că tot ceea ce 
se publicase, cronici sau documente, era infim pe lângă ceea ce rămăsese inedit5. 
Cu alte cuvinte, îi lipsea un orizont al cercetării, aspect complet neglijat în acel 
moment în organizarea studiilor de istorie. Ignorarea izvoarelor istoriei naţionale 
era strâns legată de existenţa unei alte carenţe importante: lipsa unei catedre de 
slavonă, astfel încât „licenţiaţii acestei universităţi nu pot înţelege un rând dintr-o 
cronică sau un document mai vechi de secolul al XVII-lea”. Se adaugă faptul că „nu 
exista nici ideea de paleografie slavonă și românească.” 

Iorga își amintea că „Xenopol citește rău și că în această privinţă domnul 
Densușianu îi era superior. Dar niciunul dintre ei nu se gândea să ne propună să 
facem exerciţii de paleografie care să ne permită să lucrăm mai târziu singuri”6. În 
acest domeniu, Iorga se recunoaștea autodidact. 

La momentul când autorul Opiniilor sincere scria această critică (1899) la 
București, dar nu și la Iași, exista deja, din 1892, o catedră de slavonă al cărei 
titular era unul dintre iniţiatorii școlii critice în istoriografia română: slavistul 
Ioan Bogdan. 

Publicarea și cercetarea diverselor documente slave a constituit sursa 
fundamentală pentru restituţia istoriei naţionale și pentru studierea originii 
limbii și a poporului român7. La Universitatea din Iași, o catedră de slavistică se va 

4 Ibidem, p. 52. 
5 Ibidem, p. 54. 
6 Ibidem, p. 55. 
7 Lucian Nastasă, op. cit., p. 251. 
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înfiinţa abia din 1905, avându-l ca profesor, mai întâi suplinitor, apoi agregat și 
din 1909 titular, pe Ilie Bărbulescu8. Recunoscând necesitatea unei asemenea 
specializări, mai ales din perspectiva studierii istoriei românilor pe care o ilustra, 
Xenopol a fost un devotat susţinător al profesorului Bărbulescu în faţa unui 
consiliu profesoral al Facultăţii de Litere, în care P.P. Negulescu sau T. Antonescu 
exprimau îndoieli faţă de „stilul obscur, cu fraze prea lungi” care nu l-ar 
recomanda pe slavist drept un bun profesor. În opinia celor doi, un profesor era 
„în primul rând un transmiţător al cunoștinţelor sale”, idee combătută de Xenopol, 
pentru care „forma elegantă nu era necesară”, iar rolul unui profesor nu se putea 
mărgini „numai la a învăţa pe elevi, ci și la a face ca știinţa să progreseze”9. 

Având ca scop declarat acela de a pune la îndemână „mijloace de luminare și 
înţelegere a limbii, literaturii și istoriei românilor”, scop definit de I. Bărbulescu 
drept „curat și în prima linie românesc”, catedra de slavistică a întâmpinat la Iași 
serioase dificultăţi în funcţionarea ei10. 

Într-o intervenţie în faţa senatului universitar din 25 iunie 1912, el dădea 
glas impedimentelor din activitatea sa ca profesor de slavistică la Universitatea 
din Iași: „Universitatea din Iași are ambiţia – pentru că se simte în stare – de a 
produce și ea, ca și cea din București, profesori și viitori oameni de știinţă 
pregătiţi, cu cunoștinţele și metodele moderne de cercetare. Pentru aceasta însă 
are și ea nevoie de mijloace didactice și știinţifice fără de care nu se poate făuri 
ceva trainic.” Slavistul ieșean avea în vedere nevoia unei arhive de documente „în 
care studenţii de la litere, anume cei care studiază istoria și limba românilor, să 
facă aplicaţii practice de citire și interpretarea datelor slave”. Prin comparaţie, 
studenţii de la Universitatea din București aveau acest mijloc de pregătire 
știinţifică la Arhivele Statului și la Academie, pe când Iașul nu oferea astfel de 
facilităţi. Consecinţa unei astfel de situaţii era că la Universitatea din Iași, 
„cursurile de istoria şi limba românilor sunt lipsite de cel mai de seamă element 
pentru știinţificitatea lor: de documente în care să vadă paleografia, diplomatica și 
limba veacurilor din perioada slavonismului. Iar acestă lipsă face, pe de altă parte, 
ca studenţii noștri să nu poată fi decât inferiori ca pregătire celor de la București, 

8 Rectorat, dosar 1/1906, f. 7; dosar 4/1906, f. 61-62; Litere, dosar 911/1909, f. 2-11. 
9 Rectorat, dosar 12/1905, f. 18-19. 
10 Litere, dosar 912/1909, f. 20. 
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deși și lor li se cere același examen de capacitate spre a deveni profesori 
secundari.” Iar ca o concluzie, arăta că „interesul ţării, al învăţământului și știinţei 
este, firește, ca Universitatea din Iaşi, nu numai să existe, ci încă să fie și un 
laborator din care să iasă știinţă și minţi pregătite pentru ea”11. Deficienţele în 
calea practicării unei astfel de discipline și a unei cercetări autentice la Iași 
fuseseră anticipate încă din 1890 de I. Bogdan, care îi mărturisea lui I. Bianu: „În 
împrejurările noastre, o catedră de slavistică la Iași este o absurditate. Acolo nu se 
poate lucra nimic. Aceasta trebuie s-o știe foarte bine oamenii care pricep ce fel de 
slavistică ne trebuie nouă și pentru ce ne trebuie.”12 Persistenţa acestor carenţe, 
decalajul faţă de resursele oferite cercetării de Universitatea din București l-au 
determinat probabil pe Ilie Bărbulescu să încerce, fără succes, în 1920, transferul 
pe catedra de slavistică de acolo, vacantă din decembrie 1919, după decesul lui I. 
Bogdan13. 

Nu a avut sorţi de izbândă nici încercarea de a întemeia la Iași un Institut de 
Studii Slave, care să funcţioneze pe lângă catedra de slavistică. În Memoriul 
adresat în acest scop Ministerului Instrucţiunii Publice la 20 septembrie 1926, 
slavistul ieșean arăta că astfel de institute fuseseră deja create în mari centre 
universitare. La noi era cu atât mai necesar pentru că institutul urma „să cuprindă 
în activitatea lui și a studiilor și legăturilor dintre români și slavi și dintre limba 
română și limbile slavilor în veacurile trecute cât și ideile și tendinţele care circulă 
astăzi în lumea slavă cu privire la noi”. În ceea ce privește trecutul, institutul își 
propunea „să studieze diferitele probleme ale istoriei și limbii românilor, cărora, 
prin natura studiilor de slavistică ce va cuprinde în alcătuirea lui, se simte în stare 
să le dea alte soluţiuni decât cele pe care ni le dăduse știinţa până astăzi. Soluţiuni 
noi va da problema formării naţionalităţii și limbii române, va lămuri raporturile 
dintre popoarele slave și români și influenţa pe care au exercitat-o aceste popoare 
și în ce timp anume asupra noastră și multe alte chestiuni privitoare la cultura și 
limba românilor prin care știinţa românească va face un însemnat pas înainte.”14 
Fără a se concretiza, demersul va fi reluat în 1935, când era schiţat planul unui 

11 Rectorat, dosar 13/1912, f. 54-55. 
12 Cf. Lucian Nastasă, op. cit., p. 252. 
13 Rectorat, dosar 2/1920, f. 28. 
14 Litere, dosar 8/1926, f. 24-25. 
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„Institut de limbi și literaturi slave” legat de catedra și seminarul de slavistică. Nici 
de această dată proiectul nu a găsit audienţa necesară pentru a se materializa15. 

Revenind la critica făcută de Iorga învăţământului istoric la Universitatea 
ieșeană la sfârșitul secolului al XIX-lea, acesta observa că „cea mai mare parte a 
studenţilor nu citeau decât notele luate la cursuri, manualul școlar de liceu și 
câteodată și un manual francez”16. 

Deducem astfel că impactul profesorilor asupra studenţilor se realiza, în 
lipsa lucrărilor practice, aproape exclusiv prin intermediul prelegerilor, 
constituind pentru mulţi unica lectură în domeniu, un veritabil „panaceu 
știinţific”. Xenopol, înzestrat cu remarcabile calităţi oratorice, a adoptat această 
metodă poate și sub înfluenţa manierei în care se făcea predarea istoriei la 
Sorbona, unde fusese invitat în mai multe rânduri. Pe de altă parte, activitatea sa 
extrem de bogată, care presupunea multiple angajamente în domenii variate, 
precum și exercitarea mai multor funcţii de-a lungul timpului au fost adevărate 
piedici în calea unei munci de îndrumare atentă și răbdătoare a discipolilor. Câtă 
vreme Xenopol a dominat învăţământul istoric ieșean, era greu ca maniera în care 
acesta se realizase să fie modificată, astfel încât, deși a avut o prezenţă 
îndelungată la catedră, numele lui Xenopol nu este legat și de apariţia unei școli 
istorice la Iași. De altfel, și ceilalţi profesori ai vremii se arătau preocupaţi mai 
mult de pregătirea prelegerilor decât de munca de îndrumare directă a 
studenţilor17. 

În ceea ce priveşte forma acestor prelegeri, Nicolae Iorga, discipol şi emul al 
lui Xenopol, își amintea că acesta „făcea un curs a cărui formă familiară, amuzantă, 
plăcea mult: era agreabil de ascultat și lecţiile d-sale erau foarte frecventate”, în 
timp ce profesorul P. Râșcanu „era, fără îndoială, cel mai bun profesor pe care 
l-am fi putut închipui sub raportul formei și chiar și acum, după ce am ascultat în 
străinătate pe o seamă de profesori iluștri, îmi place să-mi aduc aminte de lecţiile 
limpezi pe care le debita ore rotundo bătrânul nostru profesor, fără pretenţii de 
originalitate”18. Tot despre profesorul Râşcanu, un alt elev de-al său ne descrie 

15 Lucian Nastasă, op. cit., p. 52.  
16 Nicolae Iorga, op. cit., p. 55. 
17 Vasile Cristian, Istoria, în Universitatea din Iaşi, 1860-1985. Dezvoltarea ştiinţei, redactori 

responsabili Gh. Platon, V. Cristian, Iaşi, 1986, p. 164. 
18 Nicolae Iorga, op. cit., p. 51. 
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chiar modul în care decurgea un curs: „Intrănd în sală, mergând la catedră, pe care 
își așeza foiţele de hârtie în mărime de o optime de coală, pe care erau scoase în 
traducere bucăţi din istoricii sau chiar alţi scriitori vechi. După ce vorbea asupra 
subiectului lecţiunii, ne citea aceste extrase referitoare tocmai la subiectul 
lecţiunii. Citirea acestor citate era o adevărată măiestrie a profesorului P. 
Râșcanu.”19 

O altă carenţă a învăţământului evidenţiată de Iorga este legată de starea 
bibliotecilor. Pentru disciplinele umaniste, ele au un rol fundamental, trebuind să 
furnizeze instrumentele de lucru știinţific esenţiale: monografii, periodice, colecţii 
de surse etc. Atunci când descrie „sincer și fără exagerare” starea Bibliotecii 
Centrale din Iași, ceea ce constată e discrepanţa uriașă între aspectul 
impresionant al sălii de bibliotecă, situată în recent construitul palat universitar 
(1897)20: „lemnărie aurită și sculptată, picturi murale, mese elegante din lemn de 
stejar”, un lux „cum n-am mai văzut nicăieri în lungile mele pelerinaje știinţifice la 
altă bibliotecă asemănătoare”, și numeroasele lipsuri cu care se confrunta 
instituţia21. Din proprie experienţă, Iorga ne informează că biblioteca nu deţine 
publicaţiile Academiei, decât la întâmplare, iar marea colecţie Hurmuzaki, 
esenţială pentru studiul istoriei românilor, este incompletă și „cineva este silit a 
rătăci de la un dulap la altul pentru a-i aduna volumele împrăștiate”. De 
asemenea, revistele veneau întotdeauna cu întârziere, iar operele produse de 
școala critică (Bogdan, Onciul, Iorga) „n-au ajuns încă până acolo”. 

Achiziţiile lucrărilor străine, deși în limitele unui buget redus, îi păreau 
făcute după un sistem bun, bazat pe listele de tiluri cerute de profesori. Remarca, 
totuși, lipsa marilor colecţii indisponibile actului de erudiţie, precum Monumenta 
Germaniae historica, Historiens de la France, Gallia christiana sau Muratori, iar 
concluzia sa era că „în asemenea condiţii, e imposibil de lucrat la Iași, sau cineva 
este silit să lucreze în acel fel incomplet și superficial care i-a adus știinţei 
românești o proastă reputaţie”22. 

19 Valeriu Hulubei, Memoriei lui Petru Răşcanu în Opinia, Iaşi, X, 1913, nr. 1983 (11 
septembrie), p. 2. 

20 D. Ivănescu, Baza materială a Universităţii: Palatul Universitar de la Copou, în Istoria 
Universităţii din Iaşi, coordonatori Gheorghe Iacob, Alexandru-Florin Platon, Ed. Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010, pp. 245-249. 

21 Nicolae Iorga, op. cit., pp. 82-83. 
22 Ibidem, p. 83. 
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Situaţia Bibliotecii Centrale din Iași nu era mult diferită nici în 1913, când 
avocatul Eug. Boureanul, din poziţia de subbibliotecar, nota „Biblioteca Centrală 
din Iași face admiraţia tuturor vizitatorilor, – vorbesc de arhitectura sălii, în 
adevăr frumoasă, și de calităţile văzute după luciul sticlei dulapurilor”, însă 
numeroasele lipsuri făceau din această instituţie „un juvaer falș”23. 

Critica făcută de Iorga modului în care disciplinele umaniste funcţionau în 
cele două facultăţi de litere, de la Iași și București, avea drept concluzie faptul că 
învăţământul nostru superior trebuia complet schimbat. 

Această schimbare tocmai începuse cu doi ani în urmă, când, în 1897, 
intrase în vigoare primul regulament comun de organizare și funcţionare al 
Facultăţilor de Filosofie și Litere. Nu întâmplător, cel care a avut contribuţia cea 
mai importantă în elaborarea acestui regulament unic a fost chiar un 
reprezentant al „școlii critice”, slavistul I. Bogdan, prieten apropiat al lui Iorga şi 
decan al Facultăţii de Filosofie și Litere din București (noiembrie 1898 - iunie 
1912), (oct.1912 - mai 1919)24. 

Regulamentul stabilea că Facultatea avea patru secţii: Filosofie, Filologie 
clasică, Filologie modernă și Istorie, iar cursurile erau de patru ani25. Era introdus 
suplimentar un „an preparator”, în care se studiau limba latină, limba greacă, 
logica și instituţiile grecești și romane, de către toţi studenţii facultăţii, indiferent 
de specializarea lor ulterioară. Această inovaţie reflecta concepţia potrivit căreia 
la baza tuturor disciplinelor umaniste trebuie să stea studierea serioasă a 
Antichităţii26. 

Studenţii Facultăţii erau obligaţi să urmeze lucrările practice din seminariile 
universitare măcar la materiile esenţiale ale licenţei lor27. 

Scopul acestora, în viziunea lui I. Bogdan, era ca și la universităţile germane 
„să completeze cursurile publice prin dezvoltări speciale, să îndrume pe studenţi a 
scrie şi să le dea îndrumări de metodică și didactică gimnazială”28. 

23Cf. Bogdan-Petru Maleon, op. cit., loc. cit., p. 240. 
24 Marin Popescu Spineni, op. cit., p. 50. 
25 I. Găvănescul, Istoricul Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi, în Anuarul General al 

Universităţii din Iaşi, pp. CXXX – CXXXIV. 
26 C.N. Velichi, Ioan Bogdan şi reorganizarea Facultăţii de Filosofie şi Litere din Bucureşti, în 

„Romanoslavica”, XII, 1967, p. 221. 
27 Ibidem, p. 223. 
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Deși, în continuare, misiunea principală a Facultăţii de Litere rămânea aceea 
de-a forma profesori pentru școlile secundare, era, mai mult decât oricând înainte, 
luat în considerare și un alt scop, acela „de a pune pe studenţi la curent cu 
rezultatele știinţelor pozitive și doctrinelor istorice, de a-i pune astfel pe calea de 
a putea continua, după terminarea facultăţii, căutarea adevărului”29. Pentru 
pregătirea unor cadre știinţifice era introdus prima dată la Facultatea de Litere 
examenul de doctorat. Acest titlu îl puteau obţine acei licenţiaţi care se 
remarcaseră prin cercetări știinţifice valoroase. Lucrarea trebuia aprobată de 
profesorul de specialitate și de un al doilea profesor numit de decan, iar ulterior 
tipărită. Exista și un examen oral cu două probe. Una din ele era chiar materia 
tezei, iar a doua era fixată de comisie din două materii înrudite, alese de candidat. 
În mod obligatoriu, una dintre cele două era o disciplină filosofică. Comisia era 
formată din decan și trei profesori, câte unul din fiecare specialitate. La 
specialitatea principală era obligatorie obţinerea bilei albe. Licenţiaţii și doctorii 
în istorie la universităţi din străinătate erau obligaţi ca la echivalarea diplomelor 
să treacă un examen complet de istoria românilor30. 

Examenul de licenţă consta în trei probe scrise din materiile de specialitate 
la care se adăugau încă două probe orale din aceleași materii. Împreună, acestea 
formau întâiul examen de licenţă. Examenul al doilea de licenţă se dădea oral la 
patru din materiile secundare. Pentru a putea fi pregătite temeinic, cele două 
examene erau puse în sesiuni diferite. Lucrările scrise erau eliminatorii, iar în 
cazul când erau trecute toate probele cu excepţia uneia, examenul se repeta doar 
la această probă. Același profesor nu putea examina decât la cel mult două 
materii, „clauză care încerca să prevină situaţii anterioare, când, deși comisia era 
reprezentată din cinci membri, aceștia adesea absentau și un singur profesor 
examina și dădea note la trei sau patru probe”31. 

Crearea acestui cadru legislativ mult mai coerent nu a eliminat însă imediat 
lipsurile cu care se confruntau disciplinele umaniste în general și istoria în mod 
special, după cum reiese și din documentele de arhivă. Până în 1910 nu a existat o 
bibliotecă unitară a Facultăţii de Filosofie și Litere, fiecare seminar deţinând 

28 I. Bogdan, Reorganizarea Facultăţii de Litere în „Convorbiri literare”, XXX, vol. II, 1896, 
p. 650.

29 Ibidem, p. 647. 
30 C.N. Velichi, op. cit., loc. cit., p. 224. 
31 Ibidem, p. 224. 
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propriul fond de carte, deși, din lipsă de spaţiu, majoritatea volumelor era 
depozitată în aceeași încăpere, ceea ce îngreuna accesul studenţilor32. 
Constituirea bibliotecilor seminariale a fost un proces de durată, care s-a realizat 
mai ales pentru iniţiativele individuale ale unor profesori conștienţi că bibliotecile 
specializate erau esenţiale în ceea ce privește formarea știinţifică a studenţilor. 
Lipsa acută a cărţilor a fost o problemă recurentă, ilustrată de numeroasele 
solicitări ale profesorilor Facultăţii de Filosofie și Litere, adresate constant către 
Rectorat, pentru a fi procurate lucrările fundamentale absolut necesare fiecărei 
discipline.  

Astfel, Teohari Antonescu, titular al unei catedre recent înfiinţate, cea de 
Arheologie și Antichităţi, resimţind lipsa lucrărilor de specialitate, va lua iniţiativa 
comandării unor cărţi necesare seminarului de arheologie. În acest sens, el îi 
cerea decanului Facultăţii de Litere să intervină pe lângă directorul vămilor de la 
Ministerul de Finanţe, pentru a acorda „dispensă de vamă pentru cărţile, unele 
broșate, altele legate, care vor sosi în două transporturi, pe numele D-lui Teohari 
Antonescu”33. În 25 iunie 1909, titularul Catedrei de Arheologie primea din partea 
Ministerului Cultelor și a Instrucţiunii Publice suma de 5000 de lei pentru dotarea 
catedrei sale „cu materialul didactic necesar”, care urma să constituie nucleul unei 
biblioteci seminariale. Organizarea acestei biblioteci, începută de profesorul 
Antonescu dar neterminată, din cauza decesului său survenit prematur în 1910, 
va fi continuată de succesorul său la catedră, Orest Tafrali34. Tot la începutul 
secolului al XX-lea s-a realizat și înzestrarea seminarului de pe lângă Catedra de 
Istorie antică și Epigrafie a cărui titular, profesorul Petre Râșcanu, a dispus 
cumpărarea unor lucrări esenţiale din Franţa și Germania. În aceeași manieră a 
procedat și Ioan Ursu, titular al Catedrei de Istorie Universală, care, în data de 20 
ianuarie 1909, a înaintat Rectorului o listă cu cărţi care trebuiau procurate pentru 
Biblioteca Centrală în domeniul istoriei medievale și moderne. Același profesor s-a 
preocupat și de achiziţionarea lucrărilor pentru biblioteca seminarului de Istorie 
Universală, multe dintre acestea fiind aduse din străinătate35. 

32 Bogdan-Petru Maleon, op. cit, loc. cit., p. 251. 
33 Litere, dosar 70/1909-1910, f. 17. 
34 Vasilica Asandei, Muzeul de Antichităţi din Iaşi: de la primele iniţiative la înfiinţate 

(1897- 1916), în Historia Universitatis Iassiensis, II/2011, p. 220. 
35 Bogdan-Petru Maleon, op. cit, loc. cit., p. 253. 
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În ciuda constituirii acestor biblioteci seminariale, există numeroase 
mărturii care arată că prin nivelul dotării, al modului de organizare și funcţionare 
al acestora, problema aceesului studenţilor nu a fost rezolvată.  

În 1910, conducerea Facultăţii de Filosofie și Litere admitea că cea mai mare 
parte a cărţilor în loc să fie folosite „pentru lucrări de seminarii, stau, în mare 
parte, pe la locuinţele particulare ale profesorilor ne-având unde să le așezăm și 
ne-având instalaţia necesară utilizărilor efective pentru cercetările știinţifice 
provocate de studiile și discuţiile seminariale”. Într-un memoriu din decembrie 
1912, adresat Rectorului de către studenţii Universităţii din Iași, aceștia arătau că 
bibliotecile seminariale au un rol „mai mult formal”, cu „lipsuri înspăimântătoare” 
și că sunt de fapt „parodii de biblioteci seminariale”36. 

O imagine la fel de negativă răzbate dintr-un nou memoriu adresat, de 
această dată, Suveranului României în 21 martie 1913, în care se arată că 
„Seminarul de Istorie a Românilor nu posedă nici Magazinul Istoric, nici 
Letopiseţe, nici Uricariul, nici măcar colecţiile de documente publicate de 
Academie! Studenţii astfel nu se pot deprinde la universitatea noastră, de a utiliza 
isvoarele”. Situaţia era considerată intolerabilă și dusese la apariţia unui tip de 
„profesor ambulant”, care preferă să stea la București, unde bibliotecile 
incomparabil mai înzestrate îi dădeau cel puţin posibilitatea de a nu rămânea cu 
totul în urmă cu știinţa lui37. 

Studenţii care se specializau în istorie erau profund afectaţi de aceste 
lipsuri, astfel încât, în decembrie 1913, înaintau un memoriu decanului Facultăţii 
de Filosofie și Litere A. Philippide în care își exprimau nemulţumirea faţă de 
„imposibilitatea de a face cercetări în specializarea noastră istorică, din cauză că 
nu avem o bibliotecă cu volume istorice, cea seminarială fiind prea redusă”. Prin 
comparaţie, ei înfăţișau situaţia mult mai bună a studenţilor de la București, care 
„au la îndemână un domeniu larg de cercetare știinţifică, prin bogatele colecţii de 
documente, hrisoave, cărţi rare, manuscrise și scrisori, comoară păstrată la 
Academia Română și Diverse Arhive”. Contactul nemijlocit cu izvoarele istorice 
era considerat indispensabil pentru o cercetare știinţifică a trecutului, în lipsa lor 
autorii memoriului recunoscând că lucrările seminariale se reduceau la „simple 
compilaţii”. 

36 Cf. Bogdan-Petru Maleon, op. cit, loc. cit., p. 255. 
37 Rectorat, dosar 807/1913, f. 47-48. 
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Pentru a elimina aceste deficienţe se solicita o intervenţie a decanului la 
Ministerul de resort, „să ne dea câteva locuri în Internatele Statului din București, 
unde să avem casă și masă din când în când, în timpul anului școlar universitar, 
astfel să putem face cercetări lunare, absolut trebuitoare obiectului nostru și 
numai atunci când profesorii noștri vor crede de cuviinţă că planul unei lucrări 
seminariale impune această deplasare”38. Decanul A. Philippide a intervenit la 
Minister cu scopul de a facilita accesul studenţilor din Iași la sursele de informare 
din capitală, argumentând că „pentru deplinătatea studiilor lor au trebuinţă 
neapărată să vină din când în când la București, ca să cerceteze bibliotecile și 
arhivele, deaoarece colecţii de izvoare istorice la Iași nu există”39. 

Un document de la sfârșitul anului 1919, care înfăţișa nevoile Facultăţii de 
Filosofie şi Litere, menţiona existenţa unui singur dulap în care sunt păstrate 
bibliotecile seminariilor, biblioteci apreciate ca având „lacune mari”. Erau 
solicitate fonduri pentru „abonamente la reviste curente și cumpărare de cărţi 
apărute recent”. În acealași an, Facultatea solicita Ministerului un local special 
pentru seminarii, care să conţină cîte o cameră spaţioasă pentru fiecare dintre 
cele 15 seminarii cu biblioteca proprie, precum și două săli pentru ședinţe și 
bibliotecă comună. Lipsa spaţiilor adecvate și a fondurilor a determinat reacţia 
Ministerului care, admiţând existenţa unei lipse supărătoare de cărţi ce „apasă 
asupra studenţimei” intenţiona să rezolve această problemă prin înzestrarea 
bibliotecilor facultăţilor și tipărirea cursurilor40. 

Până la Primul Război Mondial, învăţământul a cunoscut transformări 
semnificative în sensul specializării lui prin multiplicarea catedrelor. Legislaţia 
introdusă de Spiru Haret în ultima parte a secolului al XIX-lea făcea din istorie o 
specializare aparte în cadrul Facultăţii de Filosofie și Litere, iar introducerea 
seminariilor și a doctoratului crea premisele formării unor specialiști deprinși cu 
instrumentele muncii știinţifice. Pe de altă parte, documentele de arhivă relevă 
grave probleme rămase nesoluţionate care afectau calitatea învăţământului 
istoric la Universitatea din Iași: precaritatea fondurilor alocate, lacunele mari ale 
bibliotecilor seminariale, accesul dificil la resursele livrești existente, cauzat de 

38 Cf. Bogdan-Petru Maleon, op. cit, loc. cit., p. 255. 
39 Litere, dosar 108/1913, vol. XXIII, f. 26. 
40 Cf. Bogdan-Petru Maleon, op. cit, loc. cit., p. 257. 
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infrastructura deficitară pe care Universitatea a pus-o la dispoziţie pentru 
depozitarea și consultarea cărţilor. Aceste condiţii au provocat uneori reacţii de 
nemulţumire ale studenţilor, mai ales ale celor ce se specializau în studiul istoriei, 
privaţi fiind de lucrări fundamentale și de colecţiile de izvoare istorice41. 

După Primul Război Mondial, învăţământul istoric ieșean a pierdut 
importante personalităţi. În primul rând este vorba despre retragerea încă din 
1915 a lui A.D. Xenopol, dar și de plecarea lui Ioan Ursu la recent înfiinţata 
universitate românească din Cluj sau la București a celui care, împreună cu Vasile 
Pârvan, avea să pună bazele arheologiei moderne românești, Ioan Andrieșescu. În 
primii ani de după război, planurile de învăţământ pentru istorie nu s-au realizat 
decât fie parţial, fie prin supliniri42, dar în pofida acestor dificultăţi iniţiale, 
perioada interbelică a fost marcată de importante realizări în sensul 
instituţionalizării studiilor istorice și de creare a unei școli istorice la Iași. Meritele 
cele mai mari în acest sens revin profesorului Ilie Minea, de numele căruia este 
asociată, de obicei, înfiinţarea școlii istorice ieșene. 

Ardelean de origine, preocupat de studierea trecutului și cu sprijinul 
financiar al societăţii „Transilvania”, Ilie Minea va studia la Universitatea din 
Budapesta (1900-1905), unde a audiat cursurile unor prestigioși specialiști de 
literatură veche, istorie medievală și știinţe auxiliare, precum Marezali Henrik, 
Fejérpataki László, Frölich, Ballogy, Bekefy, Horvath etc43. A urmat și un stadiu de 
pregătire la Universitatea și Institutul de istorie din Viena, unde a acumulat solide 
cunoștinţe în domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei, ca paleografia, diplomatica, 
cronologia, sfragistica, epigrafia ș.a. Aici a putut audia cursurile celebrului 
profesor Gaspard Sobik. 

La Institutul din Viena, care rivaliza cu renumita „Ecoles des Chartes” din 
Paris, dominau concepţiile și metoda de lucru ale profesorului Ottokar Lorenz, 
discipol al istoricului german Leopold von Ranke, fondator al școlii critice vieneze. 
Ca și Ranke, școala critică vieneză limita cercetările numai la istoria politică și 
diplomatică. În această atmosferă se formase anterior și Dimitrie Onciul, iar 
concepţia însuşită de la maeștrii vienezi a fost profesată, cu mici modificări, atât 

41 Ibidem, p. 257. 
42 V. Cristian, op. cit., p. 163. 
43 Stelian Mândruţ, Ilie Minea – student la Universitatea din Budapesta, 1900-1905, în 

Ilie Minea (1889-1943), volum îngrijit de Al. Zub, tabel cronologic, bibliografie şi indice de 
Lucian Nastasă., Ed. Univesităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 1996, pp. 56-57. 
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de Onciul, cât și de Ilie Minea. Ambii au fost preocupaţi mai ales de istoria politică 
și diplomatică, supunând izvoarele unei exigente critici44. 

Încununarea studiilor de la Budapesta și Viena a reprezentat-o susţinerea 
doctoratului în anul 1907 cu teza „Relaţiile maghiaro-bulgaro-române în timpul 
lui Ludovic cel Mare”. Teza, îmbogăţită cu noi informaţii, a fost publicată în limba 
română în 1919, sub titlul „Relaţiile politice dintre Ţara Românească și Ungaria în 
timpul lui Ludovic I”45. 

În 1910, Ilie Minea se stabilește la București, unde frecventează cursuile lui 
D. Onciul, I. Bogdan și N. Iorga. Este remarcat pentru calităţile lui și numit în 
postul de ajutor de bibliotecar la Arhivele Statului de către directorul de atunci, D. 
Onciul46, care îl recomanda în virtutea pregătirii sale în „știinţele istorice și 
auxiliare (paleografie, diplomatica, cronologie) cum și prin cunoștinţele sale de 
limbi străine (germana, franceza, italiana, sârbească, pe lângă limbile clasice)”47. 

Cu sprijinul și la îndemnul lui D. Onciul și Vasile Pârvan, Ilie Minea va ocupa 
catedra rămasă vacantă din 1915, prin retragerea din învăţământ a lui A.D. 
Xenopol, după ce încercarea de a oferi această catedră lui Ioan Nistor a rămas fără 
rezultat48. Tot cu titlu suplinitor i se va încredinţa și catedra de istorie universală 
ocupată până atunci de Ioan Ursu, transferat la noua universitate românească din 
Cluj49. 

În raportul care recomanda titularizarea sa, în 1922, se spunea despre 
Minea că lucra „cu toată râvna și avântul celui entuziasmat pentru știinţa sa, ca să 
orienteze pe studenţi asupra materialului, esenţei și metodei știinţei istorice, 
creând o atmosferă favorabilă acestei știinţe tocmai acolo unde ea ne este mai 
accesibilă nouă, în istoria românilor”. De asemenea, era remarcată în activitatea 

44 Constantin Cihodaru, Ilie Minea în Universitatea din Iaşi, 1860-1985. Dezvoltarea 
ştiinţei, redactori responsabili Gh. Platon, V. Cristian, Iaşi, 1986, p. 184. 

45 Cornel Simigrean, Despre formarea istoricului Ilie Minea, în Ilie Minea – student la 
Universitatea din Budapesta, 1900-1905, în Ilie Minea (1889-1943), volum îngrijit de Al. Zub, 
tabel chronologic, bibliografie şi indice de Lucian Nastasă., Ed. Univesităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 
1996, p. 90. 

46 Constantin Cihodaru, op. cit., loc. cit., p. 184. 
47 Cf. L. Nastasă, Eforturi de instituţionalizare a istoriei la Iaşi: Ilie Minea, în Ilie Minea 

(1889-1943), volum îngrijit de Al. Zub, tabel cronologic, bibliografie şi indice de Lucian 
Nastasă., Ed. Univesităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 1996, p. 123. 

48 Rectorat, dosar 7A/1918, f. 60. 
49 Const. Cihodaru, op. cit., loc. cit., p. 184. 
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lui Minea „marea dragoste pentru știinţă, pasiunea deosebită cu care caută, 
descoperă și studiază izvoare noi pe care le interpretează cu toată 
conștiinciozitatea, cu metodă riguros știinţifică și cu mult spirit critic”50. 

Încă din primii ani la Universitatea din Iași, Ilie Minea a acordat o atenţie 
deosebită activităţii de seminar în spiritul în care aceasta era organizată la 
universităţile unde se formase ca intelectual. În concepţia lui Minea, seminarul 
constituia principalul instrument de formare a viitorilor istorici, dezvoltând 
studenţilor gustul cercetării, pentru obiectivitate știinţifică și originalitate în 
cercetare. Documentele de arhivă stau mărturie în acest sens. Un raport asupra 
activităţii sale din chiar primul an de profesorat (1919-1920) făcea cunoscut 
faptul că „s-a interpretat cronica atribuită lui Ureche, discutându-se valoarea 
istorică, izvoarele și chestia paternităţii cronicii. S-au dat studenţilor criteriile 
editării unui text de cronică.”. În legătură cu această cronică, „s-au ţinut de către 
studenţi zece conferinţe, dintre care unele au prezentat contribuţii interesante, 
mai ales de istorie culturală. Dacă tiparul ar fi fost mai ieftin sau am fi avut în 
localitate o revistă de specialitate, câteva din aceste lucrări de seminar ar fi putut 
arăta celor ce doresc să afle la ce rezultate frumoase se poate ajunge cu 
studenţimea noastră, după cum se va vedea când se vor publica”. 

Din același raport aflăm că pentru a da „putinţa studenţimii râvnitoare să 
utilizeze manuscrisele”, considerase necesar să ţină un curs special de paleografie 
română după cum ţinea și unul de paleografie latină51. În concepţia sa, 
reconstrucţia istoriografică nu se putea face decât pe baza izvoarelor și nu „din 
tratate care îl prelucră”, dar această viziune se lovea de lipsa unei biblioteci de 
specialitate adecvate și mai ales de absenţa celor mai importante colecţii de 
izvoare narative și diplomatice: „Atât la biblioteca universităţii, cât şi la biblioteca 
seminarului n-am găsit nici ce este absolut necesar pentru cunoaşterea izvoarelor 
şi materialului de informaţie referitor la istoria medievală a epocii pe care am 
tratat-o la curs, iar exerciţiile de seminar se pot face numai cu materialul necesar 
şi nu din tratate care îl prelucră.”52 

Toate aceste eforturi, concretizate prin scrieri originale ce vizau în primul 
rând reconstituiri detaliate ale faptelor istorice, îl îndreptăţeau pe profesorul 

50 Rectorat, dosar 53/1921, f. 87-89. 
51 Litere, dosar 6/1920, f. 123. 
52 Ibidem, f. 124. 
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ieșean să constate cu satisfacţie că după doi ani de muncă „în seminarul de istoria 
românilor s-au citit lucrări care ar putea să facă faţă celor mai vechi seminarii de 
la Universităţile din Apus. Pentru a obţine aceste rezultate, eforturile profesorului 
Ilie Minea au fost considerabile: „A fost greu, firește, să duci și să aduci cărţi de la 
București în desagi”, în condiţiile în care la Iași nu se găseau lucrări de specialitate 
esenţiale. 

Cât privește seminarul de istorie universală, activitatea acestuia era 
îngreunată de „lipsa celor mai principale izvoare ale istoriei universale”, lipsă atât 
de mare, încât „nu se poate închipui o bibliotecă universitară în care să nu găsești 
cele mai cunoscute Monumenta cum este cazul la Iași”53. Sunt practic aceiași 
termeni în care se exprimase și N. Iorga cu mai bine de douăzeci de ani în urmă și 
fără ca între timp să se fi produs vreo schimbare semnificativă. 

Prin felul cum lucra cu studenţii în activităţile de seminar, Minea a pus 
bazele formării unui corp de cercetători ai istoriei românești.54 Mai mult, pentru a 
reflecta activitatea seminarului de istoria românilor chiar de la începutul 
prezenţei sale la Universitatea din Iași, Ilie Minea preconiza înfiinţarea unei 
reviste de specialitate. Ideea unei astfel de publicaţii periodice pe lângă catedra ce 
o conducea, provenea din dorinţa de a asigura conţinutului educativ o anumită
permanenţă și emulaţie și din dorinţa de a organiza și raţionaliza cercetarea 
istorică. Ea se înscrie pe linia modelelor percepute de Minea la universităţile din 
Budapesta și Viena, care, în urma renovaţiilor pedagogice de la sfârșitul secolului 
al XIX-lea, relevaseră importanţa particulară a unei reviste în actul formativ al 
intelectualului55. 

Semnalând încă din 1920 într-un raport adresat decanului Facultăţii de 
Litere56 necesitatea publicării celor mai reușite lucrări de seminar ale studenţilor 
săi, profesorul Ilie Minea, urmărindu-și cu tenacitate scopul, îi solicita primarului 
Iașului, la 27 iunie 1922, un ajutor de 8000 de lei, „pentru tipărirea unui buletin al 
Seminarului de istoria românilor, înfiinţat de mine la Universitatea noastră. 

53 Litere, dosar 4/1921, f. 53-54. 
54 N. Grigoraş, Profesorul Ilie Minea. Amintiri, în „Studii şi cercetări istorice”, XVIII, 

1943, pp. 27-29. 
55 L. Nastasă, „Suveranii” universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie şi promovare 

a elitei intelectuale. I Profesorii Facultăţilor de Filosofie şi Litere (1864-1948), Ed. Limes, Cluj 
Napoca, 2007, p. 467. 

56 Litere, dosar 6/1920, f. 123. 
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Lucrări frumoase istorice, citite în acest seminar, unele în legătură cu istoria 
orașului Iași așteaptă să fie publicate. Orașul, pentru care Universitatea e una din 
deosebitele podoabe, are datoria să promoveze toate încercările de a ridica 
nivelul universităţii noastre.”57 Autorităţile însă nu s-au arătat interesate pentru 
că abia în 1925, cu mari sacrificii personale, va apărea primul număr al revistei 
„Cercetări istorice”, care însuma un număr de 424 de pagini58. În momentul 
apariţiei, la București existau deja, din 1914, „Buletin de l’Institut pour l’étude de 
l’Europe sud-orientale”, devenit, în 1924, „Revue historique de sud-est europeén” 
și o „Revistă istorică”, din 1915, ambele conduse de Nicolae Iorga, alături de alte 
publicaţii editate sub egida Academiei, iar la Cluj apărea, din 1921, „Anuarul 
Institutului de Istorie naţională”, sub direcţia lui Al. Lapedatu și I. Lupaș59. 

Cuvântul de deschidere al publicaţiei, intitulat O lămurire, expunea 
obiectivele știinţifice într-o manieră „care ar putea dezamăgi prin lapidaritatea 
discursului și prin faptul că nu prezenta o matrice teoretică, așa cum se obișnuia 
de regulă”60. „De la începutul carierei mele de profesor” – mărturisea Minea – 
„m-am străduit să deștept în studenţimea mea gustul de a cerceta și am insistat 
asupra tehnicii și aranjării unei lucrări istorice. Imensul material de informaţie 
publicat la noi în ultimele două decenii cere atâţia cercetători și coordonatori! [...] 
În acest sens buletinul va informa lumea românească ce și cum lucrăm. Tocmai de 
aceea se vor putea citi în el și părţi de interpretări noi din cursul ţinut la facultate. 
Din când în când oferindu-mi-se, vom publica și lucrări ale colegilor de la 
specialităţile care pot ajuta interpretarea evoluţiei noastre istorice...”61 

Prefaţa dezvăluie intenţia pedagogică, formativă, a revistei, concepută ca un 
teritoriu de însușire și exersare a metodei de investigaţie și a scriiturii istorice 
dintr-o perspectivă deschisă spre interdisciplinaritate; revista nu va aborda 
probleme teoretice rigide, din paginile ei lipsind textele de filosofia istoriei atât de 
obișnuite în revista „Arhiva” sub semnătura predecesorului său la catedră, A.D. 
Xenopol. În concepţia lui Ilie Minea, preluată și transmisă și de discipoli ca N. 

57 Cf. L. Nastasă, Restituiri documentare în Ilie Minea (1889-1943), volum îngrijit de Al. 
Zub, tabel cronologic, bibliografie şi indice de Lucian Nastasă., Ed. Universităţii „Al.I. Cuza”, 
Iaşi, 1996, p. 171. 

58 Idem, Revista „Cercetări istorice” ca instrument formativ, în op. cit., p. 101. 
59 Ibidem, p. 99. 
60 Ibidem, p. 101. 
61 Ilie Minea, O lămurire în „Cercetări istorice”, I, 1925, p. 1. 
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Grigoraș, Al. Andronic, A.H. Golimas etc., istoricul trebuie să lucreze cu surse, iar 
acestea, pentru a stabili veridicitatea faptelor relatate, necesită a fi supuse unei 
analize critice. Din această perspectivă devenea explicabilă absenţa din „Cercetări 
istorice” a articolelor care să abordeze teorii filosofice pe marginea istoriei62. 

Revista „Cercetări istorice” a fost organul unei „școli istoriografice” care, 
fără a revoluţiona domeniul, a impus o anume superioritate în tehnica elaborării 
studiilor, mai ales în medievistică, a pregătit spiritele pentru abordări dificile și 
interpretări pertinente pa baza evenimentului63. 

Subiectele tratate în paginile revistei sunt variate, de la cercetări de mare 
întindere consacrate unor probleme importante ale istoriei noastre naţionale, 
până la precizări sau rectificări cronologice. Marea erudiţie a lui Ilie Minea și 
minuţiozitatea cu care se apleca asupra fiecărui eveniment făceau ca de multe ori 
atenţia acordată amănuntului să primeze în dauna interpretării istorice64. 

Sub direcţia lui Ilie Minea au apărut 12 volume însumând 4280 de pagini, 
din care aproape jumătate au fost scrise de profesorul ieșean, restul aparţinând 
unor colaboratori de valoare: A. Andreescu, Al. Andronic, D. Berlescu, M. Berza, Al. 
Boldur, G.I. Brătianu, D. Ciurea, Em. Condurachi, A.H. Golimas, N. Grămadă, N. 
Grigoraș, P. Nicorescu, A. Oţetea, Șt. Pascu, R. Vulpe, S. Zota – sunt doar câţiva din 
cei 79 de autori65. 

În toate volumele apărute sub conducerea lui Ilie Minea s-au publicat 
numeroase documente ori regeste ale unor documente privitoare la diferite 
aspecte ale vieţii economice, sociale și politice. Sub influenţa școlii vieneze, Ilie 
Minea a acordat o mare importanţă studierii și aprofundării știinţelor auxiliare 
ale istoriei: paleografia, diplomatica, heraldica, cronologia ș.a. Această preocupare 
răzbate și din paginile „Cercetărilor istorice” în care a publicat consideraţii 
referitoare la stema Moldovei și la importanţa juridică a peceţilor domnești sau 
studii de genealogie66. 

Prin varietatea și consistenţa studiilor tipărite, multe de o factologie 
impresionantă, documentele puse în circulaţie, prin numărul mare de recenzii și 

62 L. Nastasă, Efortul de instituţionalizare a istoriei la Iaşi: Ilie Minea, în op. cit., p. 125. 
63 Ibidem, p. 125. 
64 Dorina N. Rusu, Ilie Minea şi revista sa de istorie, în op. cit., p. 105. 
65 Idem, Cercetări istorice 1925-1947. Bibliografie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1982, p. 73. 
66 Idem, op. cit., loc. cit., p. 106. 
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note bibliografice, publicaţia a devenit un ghid în domeniu și un instrument de 
lucru indispensabil. Constituind un depozit de informaţii și tehnici a căror 
achiziţionare este considerată necesară, fiind purtătoarea unui sistem de valori și 
a unei metodologii, revista „Cercetări istorice” a jucat un rol important în 
impunerea tinerilor cercetători ieșeni, reprezentând totodată o excelentă instanţă 
de legitimare67. 

Activitatea desfășurată doar în cadrul unui seminar era departe de a oferi 
suportul adecvat cercetării aprofundate, conceperii unor proiecte îndelungate și 
coerente, cu atât mai mult cu cât eforturile de formare a noi specialiști se vedeau 
spulberate prin pierderea unor elemente valoroase care, după absolvirea 
universităţii, își puteau urma cariera doar în învăţământul gimnazial sau liceal68. 

În acest sens, în luna mai a anului 1940, Ilie Minea propunea consiliului 
profesoral al Facultăţii de Litere ridicarea seminarului de istoria românilor la 
rangul de institut cu titulatura: „Institutul de istoria românilor A.D. Xenopol”. Al. 
Boldur, cel cu care din 1938 împărţea catedra de Istoria românilor și succesorul 
lui Minea la conducerea Institutului, își amintea astfel acest moment: „Prea vie îmi 
rămâne încă impresia acelei memorabile ședinţe [...] când Ilie Minea, stând la 
colţul mesei lungi, cu oarecare jenă, a cerut o simplă transformare a seminarului 
său în institut, fără vreo alocaţie de fonduri bănești. Desigur, propunerea i-a fost 
aprobată unanim, deși colegii lui, în acel moment, își dădeau bine seama ce 
înseamnă să pui baza unei instituţii de știinţă și încă în vremuri destul de grele. Își 
avea însă Ilie Minea sistemul său propriu de a organiza.”69 

În urma demersului pe lângă Ministerului Educaţiei Naţionale, prin adresa 
din 18 februarie 1941 se întemeiază la Iași Institutul de istorie naţională „A.D. 
Xenopol”, întărit ulterior prin decretul-lege din 25 mai 194370. 

Potrivit decretului lege din mai 1943, între scopurile Institutului era cel de a 
contribui la cercetarea trecutului românilor în general și românilor din est în 
special, precum și de a combate știinţific afirmaţiile eronate ale istoricilor străini 
asupra istoriei noastre. Articolul 4 stipula că titularul Catedrei de istoria 

67 L. Nastasă, Revista „Cercetări istorice” ca instrument formativ, în op. cit., p. 102. 
68 Idem, Efortul de instituţionalizare a istoriei la Iaşi: Ilie Minea, în op. cit., p. 126. 
69 Al. Andronic, Premisele şi problematica Institutului de Istorie Naţională „A.D. Xenopol”, 

în op. cit., p. 129. 
70 L. Nastasă, op. cit., loc. cit., p. 126. 
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românilor de la Universitatea din Iași este directorul Institutului de istorie „A.D. 
Xenopol” de pe lângă Universitatea din Iași. Era prevăzută finanţarea cheltuielilor 
de personal și material necesare funcţionării Institutului din bugetul Ministerului 
Culturii Naţionale. Astfel, dintr-o anexă strict pedagogico-didactică a predării 
istoriei românilor la nivel universitar, care pregătea viitorii profesori de istoria 
românilor, devenea o instituţie știinţifică în cel mai pur sens al cuvântului, 
similară cu cele existente deja la București și Cluj. Colaboratorul său apropiat, Al. 
Boldur, vedea în înfiinţarea Institutului realizarea unui proiect pe care Ilie Minea 
l-a urmărit constant încă din 1925, când a înfiinţat revista „Cercetări istorice” şi o 
expresie a unui „sănătos orgoliu” profesional în raport cu celelalte centre 
universitare71. 

Fără o subvenţie de stat, în cadrul Institutului de istoria românilor „A.D. 
Xenopol”, Ilie Minea a publicat între anii 1914 şi 1942 trei volume ale „Buletinului 
Institutului de Istoria Românilor „A.D. Xenopol”. După moartea sa, în 1943, 
conducerea Institutului va fi preluată de profesorul Al. Boldur, totodată 
schimbându-se și denumirea organului de expresie știinţifică a instituţiei în 
„Studii și cercetări istorice”72. 

Cu începuturi modeste, dispunând de un personal insuficient, Institutul s-a 
impus curând prin stimularea activităţii istoriografice ieșene, prin publicaţiile 
apărute sub egida lui, prin cercetările și numeroasele ședinţe de comunicări, fiind 
una dintre realizările cele mai valoroase ale profesorului Ilie Minea. 

În domeniul arheologiei, dar și al istoriei artei, a creat o veritabilă școală la 
Universitatea din Iași profesorul Orest Tafrali. Absolvent al Facultăţii de Litere 
din București s-a specializat în filologie clasică. Discipol al lui Gr.G. Tocilescu, o 
personalitate cu mare influenţă, este numit, cu sprijinul acestuia, secretar al 
Muzeului de Antichităţi, iar în 1907 a fost trimis la Paris pentru a se specializa 
în bizantinologie73. Timp de șase ani a urmat cursuri la Sorbona, la École des 
Hautes Études ale Școlii Muzeului Luvru și cele ale Collège de France 
privitoare la arheologie. A fost remarcat de renumitul bizantinolog Ch. Diehl, 
sub a cărui îndrumare și-a susţinut doctoratul cu lucrarea Théssalonique au 

71 Al. Andronic, op. cit., loc. cit., p. 131. 
72 Ibidem, p. 134. 
73 V. Cristian, Orest Tafrali în Universitatea din Iaşi, 1860-1985. Dezvoltarea ştiinţei, 

redactori responsabili Gh. Platon, V. Cristian, Iaşi, 1986, p. 182. 
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quatorzieme siècle, foarte apreciată de specialiștii din Apus, între care Louis 
Bréhier74. 

În ţară însă, Tafrali, datorită apropierii sale de Tocilescu, s-a aflat mereu în 
relaţii tensionate cu reprezentanţii, „triadei critice” (Iorga, Onciul, Bogdan) care i-au 
blocat accesul la Universitatea din București după moartea lui Tocilescu (1909), 
impunându-l la catedră pe Vasile Pârvan75. 

Cu sprijinul lui I. Găvănescul, supus și el unei critici foarte severe de către 
Iorga și I. Bogdan în legătură cu elaborarea unor manuale școlare de istorie, Orest 
Tafrali va ocupa postul de profesor la Catedra de arheologie și antichităţi în baza 
art. 81 din Legea învăţământului secundar și superior, începând cu 1 octombrie 
191376. 

La preluarea postului, Orest Tafrali avea un profil profesional solid și 
principala noutate pe care o va propune în plan organizatoric a constat în 
înfiinţarea unui seminar pe lângă Catedra de arheologie și antichităţi. Primul 
raport asupra activităţii de seminar este din 3 iulie 1921, fiind prezentate 
totodată o listă a referatelor întocmite de studenţi. Pe lângă aceste lucrări 
seminariale, s-au mai făcut cursuri practice pe teren, vizitând bisericile vechi ale 
Iașului și pe cele din apropiere77. Lecţiile și seminariile sale erau deosebit de 
atractive, folosind din abundenţă material didactic, apelând frecvent la cele mai 
moderne – pe atunci – mijloace tehnice (proiecţiile de diapozitive și filme). La 
acestea nu trebuie omise campaniile arheologice în care antrena studenţii, 
precum și frecventele excursii pe care le organiza prin ţară, dar și străinătate 
(Constantinopol, Atena, Eleusis, Delos)78. 

După înfiinţarea seminarului de arheologie pe care l-a considerat prima 
necesitate a cursului, Orest Tafrali s-a preocupat de a asigura studenţilor săi 
mijloace propice de studiu. Astfel, a reorganizat și îmbogăţit biblioteca din cadrul 
Catedrei de arheologie și antichităţi a cărei bază fusese pusă de Teohari 
Antonescu, solicitând rectorului să se acorde „o sumă extraordinară de 39.000 lei 
pentru a se înzestra cu cărţile, mulajele și aparatele trebuitoare”79. În acest mod, 

74 L. Nastasă, „Suveranii ”..., p. 519. 
75 Ibidem, p. 306. 
76 Litere, dosar 95/1913, f. 8-9. 
77 Idem, dosar 4/1921, f. 41-42. 
78 L. Nastasă, op. cit., p. 469. 
79 Litere, dosar 108/1914. 
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Orest Tafrali dorea să impună metode didactice menite să producă un salt 
calitativ, pornind de la ideea că studiul practic are virtuţi de neînlocuit în 
formarea intelectuală, știinţifică a studenţilor așa cum constatase în timpul 
studiilor la marile universităţi din Franţa80. 

De asemenea, din 1914, Tafrali a suplinit și seminarul catedrei vacante de 
istorie antică alături de A.D. Xenopol, care ţinea cursul, pentru ca din 1915, când 
cel din urmă se retrage, Tafrali să suplinească întreaga catedră până în 1927, când 
va veni Paul Nicorescu81. Cel mai important obiectiv urmărit de profesorul Orest 
Tafrali, pentru a cărui realizare a stârnit necontenit, prin repetate cereri adresate 
către decanul Facultăţii de Litere dar și către rectorul Universităţii, tensiuni, a fost 
înfiinţarea unui Muzeu de Antichităţi. Tafrali se arăta indignat de neglijenţa cu 
care era păstrată colecţia provenită din săpăturile lui Hubert Schmidt și Neculai 
Beldiceanu, colecţie care zăcea în pivniţele Universităţii, „alături de mături, 
tinichele și alte obiecte de serviciu. Un loc impropriu pentru păstrarea unor 
obiecte atât de scumpe și de rare”82. În opinia sa era necesară înfiinţarea unui 
muzeu în care să fie expuse obiectele preistorice aflate în posesia Universităţii și 
mulajele care trebuiau achiziţionate din străinătate. Un astfel de muzeu urma să 
servească și „studiului și lucrărilor practice ale studenţilor și să fie un institut de 
cultură istorică şi artistică pentru popor”83. În 9 martie 1916 era obţinută 
aprobarea din partea Ministerului pentru înfiinţarea Muzeului de Antichităţi. 
Totuși nu raţiunile de ordin știinţific, pedagogic sau cultural au fost decisive 
pentru reușita acestui demers, ci prietenia lui Tafrali cu Ion Simionescu, profesor 
de geografie la Universitatea din Iași și în acel moment Secretar general al 
Ministerului Cultelor și Instrucţiunii Publice84. 

După un început modest, ocupând iniţial doar cinci camere, se va ajunge, în 
1933, la douăsprezece încăperi, din care nouă puteau fi vizitate de public, iar 
celelalte fiind rezervate lucrărilor practice și teoretice ale studenţilor de la secţiile 
clasică și istorică85. Din raportul său de activitate la Catedra de arheologie și 

80 Vasilica Asandei, op. cit., loc. cit., p. 468. 
81 L. Nastasă, op. cit., p. 168. 
82 Rectorat, dosar 856/1916, f. 47. 
83 O. Tafrali, Istoricul înfiinţării Muzeului de Antichităţi din Iaşi, în „Arta şi Arheologia”, 

9-10, 1933-1934, p. 52. 
84 Vasilica Asandei, op. cit., loc. cit., p. 227. 
85 O. Tafrali, op. cit., loc. cit., p. 57. 
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antichităţi pe anul 1926/1927, reiese că la seminar s-au ţinut cu studenţii 40 de 
conferinţe privitoare la influenţele artelor orientale asupra artei grecești, asupra 
elementelor florale, geometrice, animale în compoziţia capitelelor etc. 

Tafrali lucra diversele subiecte cu studenţii prin referate, făcea lucrări 
practice la Muzeul de Antichităţi, vizitau și explica monumentele istorice din Iași 
și aiurea, iar pe studenţii talentaţi îi punea să execute copii după vasele ceramice 
din antichitate, pe care le decorau asemeni originalului86. 

O altă iniţiativă deosebit de utilă a fost editarea, din 1927, a revistei „Arta și 
Arheologia”, prima de acest fel în România, care își propunea „să publice studii 
atât despre trecutul îndepărtat al teritoriilor care alcătuiesc statul nostru, atât 
despre istoria antică a neamului nostru, interesantă și încă nu pe deplin 
cunoscută, cât și despre manifestările actuale ale artiștilor noștri”87. În paginile 
revistei au colaborat importanţi specialiști străini, precum fostul său profesor Ch. 
Diehl, sau Louis Brétier, al cărui studiu despre vechea artă românească deschidea 
primul număr al ei. Principalul colaborator al revistei a fost însă fondatorul, 
căruia i s-au alăturat asistenţi și absolvenţi, printre care Mihail Berza, Em. 
Condurachi, Ion Hudiţă și, mai ales, Petru Constantinescu, doctor al Universităţii 
din Iași cu teza Nartexul în artele bizantine, sud-slave și române (1926), elaborată 
sub îndrumarea lui Orest Tafrali. În spiritul unei istorii bazate pe izvoare și în 
condiţiile în care existau mari lipsuri în această direcţie, el a editat pentru uzul 
studenţilor o utilă lucrare privind Izvoarele istoriei grecilor și romanilor (1928) 
necesară pentru lucrările de seminar88. 

Creator al seminarului de pe lângă Catedra de Arheologie și Antichităţi, al 
Muzeului de Antichităţi al Universităţii și al revistei „Arta și Arheologia”, Orest 
Tafrali rămâne alături de Ilie Minea unul dintre principalii fondatori ai școlii 
istorice apărute în perioada interbelică la Iași. Profesor apreciat de studenţii săi, a 
reuşit să formeze o serie de discipoli care, de-a lungul vremii, au confirmat 
așteptările profesorului: Em. Condurache, C. Cihodaru, Aurel H. Golimas ș.a., deși 
nu toţi în domeniile ilustrate de Tafrali89. 

86 Rectorat, dosar 7/1927, f. 7. 
87 O. Tafrali, Primul cuvânt în „Arta şi Arheologia”, 1/1927, p. 1. 
88 V. Cristian, Istoria la Universitatea din Iaşi, Iaşi, 1985, p. 95. 
89 L. Nastasă, op. cit., p. 470. 
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După plecarea profesorului I. Ursu la Universitatea din Cluj (1919), Catedra 
de Istorie universală a fost suplinită de către Ilie Minea, dar, la 23 octombrie 1923, 
profesorul Minea îl înștiinţa pe decanul Facultăţii de Litere că „din cauza studiilor, 
care așteaptă să le termin, nu mai pot suplini catedra de istorie universală, cu ceea 
ce mă onorase încrederea colegilor mei.. Totodată am plăcerea a recomanda la 
această suplinire pe d-l G.I. Brătianu, doctor al Universităţii din Cernăuţi”90. Astfel, 
începând cu 1 noiembrie 1923, Gh.I. Brătianu primește suplinirea Catedrei de 
istorie universală pentru ca la mai puţin de un an, la recomandarea consiliului 
profesoral al Facultăţii de Litere din Iași, să fie titularizat. Ușurinţa cu care 
Brătianu a ajuns la Universitate fără concurs a trezit suspiciunea multor 
contemporani care o vedeau ca efect al influenţei politice a tatălui său, primul 
ministru I.I.C. Brătianu91. Ulterior însă, Gh. Brătianu va confirma încrederea 
acordată, devenind unul dintre  iluștrii reprezentanţi ai istoriografiei române și o 
personalitate recunoscută pe plan european. 

Absolvent în 1920 al Facultăţii de Drept a Universităţii din Iași, își va 
continua studiile în Franţa. La Paris, la sugestia lui N. Iorga, urmează cursurile de 
la Sorbona, Ecole Pratique des Hautes Études și École des Chartes în direcţia 
studiilor istorice. 

La Sorbona avea să audieze cursurile unor dascăli reputaţi, în frunte cu 
Ferdinand Lot şi Charles Diehl. La École de Chartes și-a făcut o ucenicie temeinică 
în cercetarea istorică, în spiritul celor mai bune tradiţii ale școlii istorice critice, 
prin contactul nemijlocit cu textele și documentele istorice. Într-un timp relativ 
scurt, Gh. I. Brătianu își va trece licenţa în litere în 1921 la Sorbona, iar în 1922 se 
va înscrie pentru doctorat la aceeași universitate. În 1929 avea să-și susţină un 
„grand doctorat” sub îndrumarea lui F. Lot, cu teza principală Recherces sur le 
commerce génois dans la mer Noire ou XIIIe siécle. Ca teză complementară, 
Brătianu a prezentat lucrarea Actes des notaires de Péra et Caffa de la fin du 
treizième siècle (1281-1290). Rod al unor investigaţii asidue întreprinse în 
Archivo Notariale din Genova, cele două lucrări l-au impus rapid lumii savante 
europene ca un strălucit medievist. Stagiul parizian a influenţat puternic scrisul 

90 Litere, dosar 3/1923, f. 81. 
91 L. Nastasă, op. cit., p. 347. 
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istoric profesat de Brătianu, apropiindu-l de preocupările Şcolii istoriografice, 
fondată de Lucien Febvre și Marc Bloch, în jurul revistei „Annales”92. 

De la catedră, profesorul Brătianu a transmis studenţilor o viziune 
înnoitoare asupra istoriei universale, prin modul în care a conceput raportul 
Orient-Occident și prin aplicarea unei perspective comparatiste care să sporească 
gradul de inteligibilitate a fenomenelor istorice. 

Sub aspect instituţional, Gh.I. Brătianu se înscrie, alături de Orest Tafrali, Ilie 
Minea, Ilie Bărbulescu, în pleiada „organizatorilor”, a celor care pe lângă iniţiativă 
au fost dotaţi cu tenacitate și spirit practic. Astfel, în 1935 a fost creat pe lângă 
Facultatea de Litere un Institut de istorie generală, coordonat de Gh. Brătianu, sub 
egida căruia au apărut lucrări de larg interes istoriografic93. Se va afla la 
conducerea acestui Institut până în 1940, când Brătianu va trece la Universitatea 
din București, la catedra deţinută anterior de Nicolae Iorga, devenind în același 
timp directorul Institutului de istorie universală din capitală. 

Datorită implicării sale active în viaţa politică, Brătianu a fost nevoit să 
lipsească destul de des de la catedră, fiind însă suplinit la cursuri de asistentul 
său, C.I. Andreescu, un excelent specialist în paleografie latină94. 

Cel care în domeniul istoriei universale va avea o contribuţie substanţială, 
asemănătoare celei avute de Ilie Minea, în sensul formării unor specialiști prin 
îndrumarea discipolilor săi în spiritul răspunderii faţă de actul didactic și 
știinţific, oferindu-le exemplul unui dascăl cu vocaţie și al unui cercetător 
înzestrat cu vaste cunoștinţe și stăpânind bine metodele activităţii știinţifice. 

Andrei Oţetea a absolvit cursurile Institutului teologic din Sibiu, iar după 
război este trimis la Paris, unde va rămâne la studii o perioadă de șapte ani. Își 
trece licenţa la Sorbona, în paralel urmând și cursurile de la École des Sciences 
Politiques. În perioada petrecută în capitala Franţei a acumulat o serioasă 
pregătire știinţifică sub influenţa unor profesori prestigioși, precum Ch. Diehl, 
Henri Hauser, André Siegfried sau Henri Hauvette. Ultimul, profesor de istoria 
literaturii italiene, i-a facilitat accesul la arhiva familiei Guicciardini, acest lucru 
stând la baza unui „grand doctorat” trecut la Sorbona în 1926. Subiectul tezei de 

92 Pompiliu Teodor, Istorici români şi probleme istorice, Fundaţia Culturală „Cele trei 
Crişuri”, Oradea, 1993, pp. 68-91. 

93 L. Nastasă, Eforturi de instituţionalizare a istoriei la Iaşi: Ilie Minea, în op. cit., p. 126. 
94 Idem, „Suveranii…”, p. 297. 
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doctorat va conduce ulterior la elaborarea unei lucrări intitulată Renașterea și 
Reforma (1941), constituită din cursurile universitare predate la Iași95. 

Revenit în ţară, devine conferenţiar la Facultatea de Litere din Iași, 
conferinţa sa de istorie modernă și contemporană fiind creată în 1927 și 
considerată de minister drept o materie „fundamentală” şi „cu caracter 
obligatoriu pentru studenţi”96. Doi ani mai târziu, în 1929, Gh.I. Brătianu, dispus 
spre o repartiţie mai exigentă a disciplinei pe care o considera prea întinsă, va 
sugera fragmentarea catedrei ce o onora, prin desprinderea istoriei moderne și 
contemporane într-o catedră distinctă, el predând apoi doar istoria evului mediu 
și știinţele ajutătoare ale istoriei97. Ocuparea acestei noi catedre s-a făcut în urma 
unei aprige competiţii între Andrei Oţetea și Ioan Hudiţă. Acesta din urmă era și el 
titularul unei conferinţe, creată în 1924, cea de Istoria Europei Orientale, 
devenită, din 1 ianuarie 1928, conferinţă de Istorie diplomatică modernă98. 
Hudiţă își trecuse în 1927 un doctorat la Paris, cu teza Histoire de relations 
diplomatique entre France et la Transylvanie au XVIIe siècle (1635-1683), și 
suplinea această conferinţă din 1 ianuarie 1928. Argumentul folosit de către 
minister prin care solicita acceptul pentru înfiinţarea conferinţei era acela că 
„materia e absolut necesară pentru învăţământul istoric, deoarece profesorul 
catedrei de istorie medie, modernă și contemporană și paleografie latină are de 
făcut o materie prea vastă și imposibil de terminat în trieniul academic”99. 

Cei doi candidaţi erau sprijiniţi de grupări academice. Andrei Oţetea avea 
sprijinul Vieţii românești, unde publicase încă din studenţie, dar și al unor 
specialiști bucureșteni, cei mai influenţi fiind N. Iorga și C.C. Giurescu. De 
asemenea, era susţinut de Ilie Minea și Gh.I. Brătianu, de care era legat din 
perioada stagiului parizian100. 

Hudiţă era sprijinit de Ilie Bărbulescu, O. Tafrali și A. Philippide, profesori 
foarte influenţi în Facultatea de Litere din Iași101. 

95 V. Cristian, Andrei Oţetea, în Universitatea din Iaşi, 1860-1985. Dezvoltarea ştiinţei, 
redactori responsabili Gh. Platon, V. Cristian, Iaşi, 1986, pp. 187-188. 

96 Litere, 3/1927, f. 1. 
97 Rectorat, 7/1929, f. 214. 
98 Litere, dosar 1/1928, f. 63. 
99 Rectorat, dosar 2/1924, f. 357-358. 
100 L. Nastasă, op. cit., p. 250. 
101 Ibidem, p. 250. 

69 



MIHAI CARP 

În condiţiile existenţei unor tabere antagonice atât de puternice, după o 
perioadă de contestări reciproce care au amânat deznodământul concursului de 
titularizare, se va ajunge la o soluţie de compromis. Începând cu 1 aprilie 1933, 
Oţetea primea suplinirea Catedrei, pentru ca la 19 octombrie 1934, consiliul 
Facultăţii de Litere să aprobe chemarea lui A. Oţetea ca profesor titular la catedra 
de istorie modernă și contemporană, în urma unui raport semnat de Ilie Minea și 
Paul Nicorescu102. Cam în același timp, Hudiţă era numit profesor agregat la 
catedra de Istoria Europei Orientale103. 

În 1935, Ioan Hudiţă va pleca la Bucureşti. Aici va fi profesor de istorie a 
diplomaţiei la Academia de Înalte Studii Industriale şi Comerciale şi ulterior 
conferenţiar (1941) şi profesor titular (1943) la Universitatea din Bucureşti. 

Andrei Oţetea a fost profesor de istorie modernă şi contemporană 
universală la Universitatea din Iaşi până în 1947, când se va transfera la 
Bucureşti, devenind directorul Institutului de Istorie „N. Iorga”. În perioada 
activităţii sale la Iaşi a realizat o concordanţă între activitatea de profesor şi 
preocupările de cercetător, ilustrând, cu mare talent, ambele ipostaze. Deşi stăpân 
pe tehnicile erudiţiei, acest fapt nu l-a împins spre cercetarea unor probleme 
mărunte, în maniera atât de caracteristică a profesorului Ilie Minea, decât în 
mod excepţional. Trăsătura fundamentală a activităţii sale a fost tocmai 
abordarea cu consecvenţă a unor teme majore, precum Renaşterea şi Reforma, 
analizate din perspectiva metodologică a materialismului istoric, sau „Chestiunea 
Orientală”, în legătură cu care a introdus în circuitul ştiinţific un important 
material documentar provenit în bună parte din arhive străine şi contribuind, în 
acelaşi timp, la o reinterpretare a problemei, îndeosebi în Contribution à la 
Question d’Orient (1930)104. S-a arătat interesat şi de studierea istoriei 
românilor, prima lucrare în această direcţie fiind publicată în 1945 cu titlul 
Tudor Vladimirescu şi mişcarea eteristă în ţările româneşti şi avea meritul de a 
plasa momentul 1821 în firescul său context internaţional105. 

102 Litere, dosar 13/1933, f. 16. 
103 L. Nastasă, op. cit., p. 406. 
104 V. Cristian, Istoria la Universitatea din Iaşi, Iaşi, 1985, p. 110. 
105 Idem, Andrei Oţetea în Universitatea din Iaşi, 1860-1985. Dezvoltarea ştiinţei, redactori 

responsabili Gh. Platon, V. Cristian, Iaşi, 1986, p. 188. 
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După o activitate de două decenii la Iaşi, timp în care a contribuit la 
formarea unor distinşi specialişti, între care Dimitrie Berlescu şi Dumitru Ciurea, 
Andrei Oţetea s-a transferat la Bucureşti. 

Catedra de istorie antică şi epigrafie, după stingerea din viaţă a lui Petre 
Râşcanu, a fost suplinită pe rând de A.D. Xenopol, O. Tafrali şi Ioan Andrieşescu. 
Plecarea ultimului la Bucureşti, în 1919, după ce predase numai un an, a făcut ca 
în continuare catedra să fie suplinită din nou de O. Tafrali, pentru ca în 1923 să fie 
chiar temporar suprimată din buget106. Ea s-a stabilizat odată cu numirea ca 
titular a lui Paul Nicorescu fost absolvent al Facultăţii de Litere din Bucureşti, 
unde şi-a luat şi doctoratul cu teza La tombe degli Scipioni (1923) şi membru al 
primului lot de bursieri ai Şcolii Române din Roma. Remarcat din studenţie de 
Pârvan, a participat alături de acesta la campaniile arheologice din Dobrogea. Tot 
Pârvan l-a numit asistent onorific la Muzeul de Antichităţi şi a intervenit pe lângă 
Traian Bratu să obţină numirea lui Paul Nicorescu la Universitatea din Iaşi. În 
opinia lui Pârvan, Nicorescu deşi nu avea lucrări numeroase, erau în schimb de 
bună calitate, iar autorul lor se bucura de un nume bun în lumea ştiinţifică de la 
Roma şi din Apus. De asemenea, îşi exprima încrederea că Nicorescu va introduce 
la Iaşi „o metodă serioasă, apuseană şi va pregăti istorici ai antichităţii care să facă 
cinste facultăţii voastre”107. Având un asemenea sprijin, la 1 septembrie 1927, 
Paul Nicorescu a fost numit profesor titular la Catedra de Istorie antică în baza 
unui raport semnat de Gh.I. Brătianu108. 

Din noua postură a întreprins campanii arheologice la Adamclisi, dar şi în 
cetăţile greceşti de la Marea Neagră, remarcându-se mai ales prin contribuţiile 
privind anticul Tyras. În 1937, în urma morţii profesorului Tafrali, a preluat 
conducerea Muzeului de Antichităţi109. Rămasă vacantă, Catedra de arheologie şi 
antichităţi va fi suplinită o vreme de I.M. Marinescu. 

În vara anului 1939, titulatura catedrei va fi schimbată în Arheologie cu 
preistorie şi va fi ocupată prin concurs de către Radu Vulpe, şi el tot un discipol al 
lui Vasile Pârvan, membru al Şcolilor române din Franţa şi Italia, conferenţiar 

106 Rectorat, dosar 22/1922-1923, f. 204. 
107 Vasile Pârvan, Corespondenţă şi acte, ed. Al. Zub, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, p. 293. 
108 Rectorat, dosar 1/1927, f. 44-45. 
109 Radu Vulpe, Paul Nicorescu, în „Dacia”, XII-XIII, 1945-1947, p. 3. 
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pentru materia preistorie la Universitatea din Bucureşti110. La Iaşi, unde a 
profesat până în 1945, şi-a continuat cercetările privind epoca preistorică pe 
teritoriul românesc, făcând săpături în unele aşezări din Moldova (Poiana, Calu, 
Izvoare). A contribuit la stimularea preocupărilor privind arheologia şi istoria 
veche făcând, pentru prima dată aici, cursuri sistematice asupra epocii preistorice 
în condiţiile în care la Bucureşti exista deja din 1927 o catedră de arheologie 
preistorică111.  

Un moment aparte care individualizează Iaşul în peisajul universitar 
românesc în perioada studiată îl reprezintă activitatea turcologului german Franz 
Babinger, cel care a pus bazele studiilor de turcologie-osmanistică la 
Universitatea din Iaşi. Babinger a venit în România adus de Nicolae Iorga şi a fost 
angajat pentru perioada 1935-1937 la Institutul Europei Sud-Estice din Bucureşti 
(condus de Iorga). Ulterior, universitarii ieşeni Gh.I. Brătianu şi Iorgu Iordan l-au 
invitat pe turcologul german la Iaşi, unde a ţinut în limba română cursuri de 
istorie a Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane, precum şi seminarii 
de limbă şi paleografie turco-osmană (1937-1943). De asemenea, a fost directorul 
de studii al Institutului de Turcologie (1940-1943), înfiinţat pe lângă catedra de 
Filosofie şi Litere şi dotat cu o importantă bibliotecă de specialitate112. Director 
general onorific era Nicolae Iorga, iar Mihail Guboglu era secretar ştiinţific 
(ulterior asistent) şi bibliotecar. Mobilizat în iunie 1943 în armata germană, Franz 
Babinger nu a mai revenit în România. După detaşarea asistentului şi 
bibliotecarului Mihail Guboglu de la Institutul de Turcologie din Iaşi la Institutul 
de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti (de la 1 august 1945), viitorul 
Institutului ieşean a devenit incert. Urmărind să asigure existenţa Institutului de 
Turcologie şi continuitatea activităţii didactice în cadrul acestuia, Consiliul 
profesoral al facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi a hotărât, în şedinţa din 22 
iunie 1945, să intervină la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru ca acesta să 
angajeze cu contract un nou profesor de limbă turcă din străinătate, pentru a se 
asigura un succesor lui Franz Babinger. Deoarece după aproape patru luni nu s-a 
realizat nimic concret în această direcţie, Institutul de Turcologie şi-a încetat 

110 Litere, dosar 476/1939 şi 477/1939. 
111 V. Cristian, Istoria la Universitatea din Iaşi, Iaşi, 1985, p. 102. 
112 Dan Prodan, Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada 1875-

1950. Consideraţii introductive, în „Acta Moldaviae Septentrionalis”, I, 1999, p. 54. 
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activitatea (octombrie 1945), iar biblioteca sa de specialitate a fost împărţită altor 
instituţii de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei113. Deşi timpul în care s-a 
predat această disciplină la Universitatea din Iaşi a fost relativ scurt, turcologia a 
reuşit să genereze interes, Babinger formând chiar discipoli, care, sprijiniţi apoi 
cu burse la Istambul şi Paris, au ilustrat ulterior materia114. 

Concluzii 

Evoluţia organizării studiilor istorice la Universitatea din Iaşi între 
momentul fondator şi cenzura comunistă ne dezvăluie o traiectorie sinuoasă, cu 
numeroase sincope, oarecum inerente oricărui proces de edificare instituţională 
în spaţiul românesc. În interiorul unui edificiu educaţional, care învestea 
Universitatea cu înalta misiune de a făuri elitele modernizatoare prin care 
societatea românească să recupereze decalajul faţă de statele civilizate din Apus, 
Facultatea de Litere şi Filosofie, în cadrul căreia istoria funcţiona ca disciplină, 
avea ca principal scop formarea cadrelor didactice necesare învăţământului 
secundar. Astfel, misiunea Universităţii, gândită în tradiţia germană ca o instituţie 
cu un grad mare de autonomie, orientată spre căutarea cunoaşterii dezinteresate 
şi formarea unor specialişti, a rămas în plan secund, deşi, mai ales în perioada 
interbelică, au loc realizări notabile în această direcţie, sub impactul ascensiunii 
reprezentanţilor şcolii critice la catedre universitare şi în alte poziţii-cheie ale 
angrenajului cultural (Academie, Arhive, Muzee). 

După un început modest, când existau doar două catedre, disciplina istorică 
va evolua în direcţia specializării prin multiplicarea catedrelor şi ocuparea 
acestora cu profesori bine pregătiţi. Astfel, către sfârşitul secolului al XIX-lea, la 
Universitatea din Iaşi existau patru catedre destinate studiilor istorice (Istoria 
românilor; Istoria universală, medie, modernă şi contemporană; Istoria antică şi 
epigrafie; Arheologie şi antichităţi), o organizare similară cu cea existentă la 
Bucureşti.  

113 Idem, Preocupări de orientalistică-turcologie în România de la Marea Unire până la 
instaurarea regimului communist (1918-1948), în „Acta Moldaviae Septentrionalis”, III, 2004, 
p. 160.

114 Idem, Franz Babinger en Roumanie (1935-1943). Etudes et sources historiques, Les 
Editions Isis, 2003. 
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Ascensiunea în aceeaşi perioadă a reprezentanţilor „Şcolii Critice” (Iorga, 
Bogdan, Onciul) la poziţii-cheie în câmpul universitar, adepţi ai unei reorganizări 
a învăţământului istoric universitar în spiritul formării unor cercetători, stăpâni 
pe tehnicile investigaţiei istorice, precum şi reforma din 1898, prin introducerea 
seminariilor, a examenului de doctorat şi a transformării istoriei într-o secţie 
distinctă a Facultăţii de Filosofie şi Litere, au creat premisele unor evoluţii tot mai 
accentuate a disciplinei istorice, nu doar spre finalitatea formării de profesori în 
învăţământul secundar, ci şi a unor profesionişti ai domeniului. 

La Universitatea din Iaşi, dificultăţile în calea unei astfel de evoluţii au fost 
multiple şi redutabile: precaritatea dotării bibliotecilor de specialitate, carenţele 
de organizare şi funcţionare ale acestora, finanţarea insuficientă, lipsa 
specialiştilor ori suplinirea catedrelor vacante perioade îndelungate de către 
titularii altor catedre. 

Aflate iniţial într-o postură de egalitate, cu timpul, între Facultăţile de Litere 
de la Iaşi şi Bucureşti, au apărut decalaje considerabile sub aspectul resurselor şi 
a infrastructurii necesare învăţământului şi cercetării istorice. Existenţa 
Academiei Române, a Muzeului Naţional de Antichităţi, a Comisiei Monumentelor 
Istorice, a Arhivelor Statului, toate concentrate la Bucureşti, făcea din universitatea 
metropolitană un loc mult mai propice activităţii şi afirmării ştiinţifice. Astfel se 
explică apariţia în timp a unui număr semnificativ mai mare de catedre, 
conferinţe, institute de cercetare şi reviste de specialitate în capitala ţării şi de ce 
mulţi dintre profesorii ieşeni nu au ezitat să se transfere la Bucureşti cu proxima 
ocazie, aşa cum au făcut-o V.A. Urechea, I. Andrieşescu, I. Hudiţă, Gh.I. Brătianu, A. 
Oţetea, Radu Vulpe sau au încercat fără a reuşi, precum Ilie Bărbulescu şi Orest 
Tafrali. 

În perioada interbelică, învăţământul istoric ieşean cunoaşte realizările cele 
mai semnificative sub aspectul instituţionalizării cercetării istorice, prin apariţia 
unor institute specializate rezultate din transformarea sau extinderea activităţii 
seminariilor, dar şi prin apariţia unor reviste de specialitate. Efortul de a edifica 
institute, reviste, muzee a fost marea vocaţie a unor universitari, precum Ilie 
Minea, Orest Tafrali, Gh.I. Brătianu sau Franz Babinger şi datorită lor se poate 
vorbi de apariţia la Iaşi, în perioada interbelică, a unei veritabile şcoli istorice.  

Fără îndoială, meritul cel mai important revine profesorului Ilie Minea, a 
cărui metodă critică şi concepţie istorică şi-au pus amprenta asupra trăsăturilor 
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şcolii istorice ieşene caracterizată de înclinaţia spre cercetarea amănunţită a unor 
aspecte particulare ale trecutului, îndeosebi a celui naţional, bazându-se pe o 
riguroasă analiză critică, dusă uneori la extrem, făcând din erudiţie un scop în 
sine, a izvoarelor edite, cât şi prin integrarea în circuitul ştiinţific a unor 
importante documente de arhivă. După instaurarea comunismului, în ciuda 
transformărilor radicale ale condiţiilor funcţionării disciplinei istorice la 
Universitatea din Iaşi, un element al continuităţii îl va constitui tocmai 
perpetuarea, prin intermediul discipolilor săi, a concepţiilor metodologice a şcolii 
istorice creată de profesorul Minea la Universitatea din Iaşi, în perioada 
interbelică. 
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ASACHIANA       ANUL II-III, VOL. 2-3, 2014-2015 

UN MOMENT ANIVERSAR DE PRESTANŢĂ,  UZINA DE LUMINĂ – 115 ANI! 

MIHAI CABA∗ 

La 6 mai 1899, ieşenii au trăit un moment de referinţă pentru viitorul 
Cetăţii: intrarea în funcţiune a Uzinei de Lumină, prima instituţie de distribuţie 
publică a energiei electrice de pe întreg teritoriul Moldovei, cea care avea să 
deschidă bătrânului oraş de pe cele 7 coline calea spre Progres şi Civilizaţie! Un 
moment cu adevărat luminos, de la care, iată, acum, la 6 mai 2014, se împlinesc 
115 ani, deosebit prilej aniversar care incită la rememorarea unor fapte pline de 
glorioasă împlinire pentru binele Iaşului. 

  Deşi s-au arătat interesaţi de această epocală descoperire – electricitatea –, 
înregistrând preocupări asidue şi împliniri de esenţă în a-i utiliza miraculoasele 
binefaceri: reuşita instalării, în 1855, a „telegrafului electric” la Palatul 
„ocârmuirii”, ce a pus Târgul Ieşilor în legătură cu...lumea europeană, 
introducerea, în 1856, la Academia Mihăileană a unor „prelecţiuni despre 
electricitate”, ţinute cu prestanţă de către profesorul Ştefan Micle, reuşita  
aprinderii în premieră naţională, la 11 şi 14 iulie 1868, în grădina caselor Sturza 
de la Copou (aflate cam unde este acum Spitalul Militar), a „SOARELUI ELECTRIC”, 
care „s-a arătatu pentru întâiaşi dată şi care întrece totu ce s-au arătatu până 
acum în felu acesta”, după cum menţiona afişul reprezentaţiei respective, chiar ei, 
ieşenii, au fost văduviţi ani îndelungaţi de folosirea ei binefăcătoare  şi chiar de 
către edilii oraşului! 

Şi, într-adevăr, după ce, în 1884, la doi ani de la apariţia primei centrale 
electrice din lume a lui Edison (New York, 1882), Timişoara devenea prima 
„Cetate de Lumină a Europei”(se împlinesc 130 de ani de la această izbândă 

∗ Mihai Caba este inginer pensionar; membru al Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi. 
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timişoreană!), în Consiliul Local al Primăriei Iaşi a început o îndârjită luptă între 
consilierii adepţi ai introducerii electricităţii şi cei ce doreau modernizarea 
iluminatului cu gaz aeroform, aşa cum se mai întâmplă, din păcate, şi în zilele 
noastre (vezi cazul Palas!), luptă care avea să dureze, aproape incredibil, nici mai 
mult, nici mai puţin... 15 ani! 

În zadar s-au străduit, pe rând, primari ca Leon Negruzzi, N. Gane şi Vasile 
Pogor, care au vizitat Expoziţiile de Electricitate de la Paris (1883) şi Viena 
(1896) şi au adus de la Timişoara caietul de sarcini pentru iluminatul electric, să 
arate consilierilor opozanţi avantajele nete ale electricităţii, aceştia au reuşit 
sistematic să înfrângă elanurile progresiştilor, văzându-şi mai departe de afacerile 
lor... cu gaz aeroform(!). Până la urmă, Vasile Pogor, prin iluminarea electrică a 
casei sale cu generatorul cumpărat în 1896 de la Viena, a reuşit să convingă 
concret „opoziţia” şi, astfel, s-au putut trece în plan cheltuielile necesare pentru 
introducerea electricităţii în Iaşi.  

La licitaţia organizată au participat trei firme consacrate în domeniu şi 
construirea Uzinei de Lumină a fost adjudecată şi concesionată pe 40 de ani în 
favoarea Societăţii Continentale Gesellschaft fur elektrische Unternehmungen din 
Nurnberg, care, la 8 septembrie 1898, în prezenţa primarului N. Gane, a pus piatra 
fundamentală a Uzinei.  

Opt luni mai târziu (adevărat record!), la 6 mai 1899, Uzina de Lumină intra 
în funcţiune cu cazanele de abur, turbinele, generatoarele, reţeaua de alimentare, 
posturile de transformare, reţelele de distribuţie şi iluminat public stradal.  

Primul abonat casnic la reţeaua electrică a fost casa lui Vasile Pogor, sediul 
Junimii, care devenea, astfel, la propriu, „casa cu ferestre luminate”. De altfel, şi 
astăzi se mai găsesc aici singurii doi stâlpi ornamentali de iluminat public din 
1899. 

Până la urmă, după cum spunea N. Gane la inaugurare, „...întârzierea a 
produs un bine – acela că s-a putut adopta sistemul cel mai perfecţionat. Aceasta 
va însemna o epocă în dezvoltarea noastră, mulţumită căreia oraşul va avea un 
caracter european...”   

Primul director al Uzinei de Lumină a fost inginerul Laurenţiu Teodoreanu, 
o deosebită personalitate tehnică a timpului. Dar el va dăinui în istorie şi
literatură graţie nepotului său, Ionel Teodoreanu, cel care, în savurosul său 
roman”La Medeleni”, l-a imortalizat în simpaticul personaj „Herr Direktor”, 
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devenind, astfel, primul personaj-inginer din literatura română, după cum 
menţiona autorizat regretatul academician Constantin Ciopraga. 

Uzina de Lumină, pictură în ulei, realizată de 
Vasile Ilucă, fost „uzinist”. 

În stânga – Staţia de 6 kV, în spate – Sala 
Cazanelor, în dreapta – Administraţia şi 

locuinţa directorului 

Într-adevăr, soluţia adoptată 
atunci pentru Iaşi, în premieră 
naţională, cea a curentului alternativ 
monofazat 3000/300/150 volţi, 
într-o perioadă când, pe plan 
mondial, predomina curentul conti-
nuu al lui Edison (inclusiv, la 
Timişoara!), era una îndrăzneaţă, ce 
a permis, ulterior, o dezvoltare 
facilă a Uzinei. Firesc, Uzina de 
Lumină, cu avantajele sale deosebite 
asupra calităţii vieţii ieşenilor şi a 
înfloritoarei situaţii economice a 
oraşului, s-a dezvoltat vertiginos, 
ajungând, în 1908, la o reţea „pri-
mară”,  de 3000 v, în lungime de 21,7  

km  şi la cea „secundară”, de 300/150 v, în lungime de 52,6 km, fapt ce demonstra 
un demers asiduu pentru propăşirea electricităţii. 

Următorul director, ing. Theodor Lecca, pe lângă preocupările sale de 
dezvoltare a instalaţiilor, are marele merit de popularizare în Viaţa Românească a 
noţiunilor de electricitate şi de iniţiere, alături de profesorul Dragomir 
Hurmuzescu, a înfiinţării, în 1910, a Şcolii superioare de electricitate industrială, 
pe lângă  Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, moment de început al 
Facultăţii de Electrotehnică, prima de acest profil din România, şi care, în 2010, 
şi-a marcat centenarul fiinţării sale. De altfel, de atunci, Uzina de Lumină a ţinut o 
strânsă legătură şi o conlucrare fructuoasă cu Facultatea... de Lumină, pe care a 
„năşit-o”, ce s-a întărit şi s-a extins, de-a lungul anilor, într-o paletă largă a 
preocupărilor comune privind acest atribut de Progres şi Civilizaţie – energia 
electrică! 

Apariţia pe scară tot mai largă a unor consumatori industriali, înmulţirea 
accentuată a abonaţilor casnici, extinderea treptată a iluminatului public, cât şi 
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consecinţele Primului Război Mondial au condus la o uzură şi o limitare a 
capacităţii de furnizare a energiei electrice de către Uzina de Lumină, impunându-se 
urgente măsuri de redresare a situaţiei. Singura soluţie viabilă atunci era trecerea 
Uzinei de Lumină în proprietatea statului, prin folosirea dreptului de 
răscumpărare după 20 de ani şi trecerea instalaţiilor Uzinei la sistemul curentului 
alternativ trifazat de 6000/380/220 v. 

În 1920, prin înfiinţarea Societăţii Comunale de Electricitate Iaşi şi prin 
învestirea la conducerea acesteia a reputatului inginer Mircea Volanschi, Uzina de 
Lumină şi instalaţiile sale au cunoscut o nouă „revoluţie” tehnică şi administrativă 
care a condus la o importantă dezvoltare a noului sistem trifazat de instalaţii 
electrice, adoptat şi implementat cu mari eforturi, dar şi cu mare succes (existent 
şi astăzi!); puterea Uzinei ajungând, în 1941, la 10000 C.P., dată de cele opt 
grupuri Diesel.  

Din păcate, din cauza măsurilor de camuflaj impuse la eşapamentele 
grupurilor de rigorile războiului, la 20 septembrie 1941, s-a produs un incendiu 
devastator, care avea să scoată Uzina din funcţiune, iar directorul şi o parte a 
personalului să fie arestaţi şi anchetaţi pentru comiterea unui... „act de sabotaj”. 
Cu eforturi uriaşe s-a reuşit repunerea în funcţiune, la 8 octombrie 1941, a trei 
grupuri, asigurându-se reluarea furnizării energiei electrice. Sfârşitul celui de Al 
Doilea Război Mondial, în 1944, avea să găsească Uzina într-o situaţie precară de 
funcţionare din lipsa combustibilului şi a grupurilor evacuate, fapt ce a impus 
Primăriei Iaşi lichidarea S.C.E.I. şi trecerea Uzinei electrice şi cea a Tramvaielor în 
cadrul serviciilor sale, avându-l ca director pe inginerul Petru Nazarenco, cel care 
avea să întocmească prima monografie a Uzinei de Lumină cu ocazia celei de a 60-
a aniversări, din 1959. 

Repusă pe picioare, Uzina gâfâia din greu din cauza „foamei de energie”, 
care era mult mai puternică decât foametea abătută asupra Moldovei, urmare a 
secetei din 1946. Nici formele organizatorice ulterioare (I.C.E.T., I.E.I.) şi nici 
E.T.A.C.S. Iaşi, după naţionalizarea din 1948, nu au avut cum să o astâmpere, aşa 
încât soluţia de racordare a Uzinei la Sistemul Energetic Naţional, realizată la 27 
decembrie 1957, a fost salvatoare. Trebuie să subliniem laudativ temeinica 
pregătire a specialiştilor Uzinei atunci când au adoptat, în 1955,  o soluţie urgentă 
şi viabilă pentru alimentarea cu energie electrică a noii Fabrici de Penicilină, care 
îşi baza producţia de medicamente pe funcţionarea unui compensator de 2 Mw 
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(!), ce trebuia „să pornească” şi să „intre în sincronism”, printr-o reţea de cable de 
6 kV, în lungime de 8,5 km. Nota bene, soluţia, cam „hazardată”, dar singura(!) de 
atunci, este şi acum în funcţiune, alimentând câteva posturi de transformare din 
Valea Lupului!  

 Uzina de Lumină a mai funcţionat până în 1966, când a intrat în funcţiune 
C.E.T. Iaşi şi, apoi, doar ocazional, până în 1973, când, după 74 ani de funcţionare, 
şi-a încheiat definitiv misiunea. „Era atâta linişte de urlau cânii din cartier, iar 
locuitorii din împrejurimi cu greu şi-au adaptat somnul în lipsa surdinei de fond a 
motoarelor Uzinei”, consemnează amintirile unui localnic despre momentul 
încetării funcţionării Uzinei.  

Trecerea, din 1960, la înfăptuirea planului pe 10 ani de electrificare a ţării a 
condus la noi forme de organizare a activităţii din domeniul prioritar al energiei 
şi, astfel, la 1 iulie 1961, ia fiinţă Întreprinderea Regională de Electricitate Iaşi, 
avându-l ca director mai întâi pe ing. Laurenţiu Preda şi apoi, din 1963, pe ing. 
Vlad Vasiliu, care, până la pensionarea sa din 1989, s-a dovedit a fi cel mai 
longeviv director dintre toate I.R.E.-rile din ţară, ceea ce evidenţiază indubitabile 
calităţi de conducere a unei asemenea dificile unităţi.  

Toţi aceşti ani au constituit o 
competiţie acerbă cu timpul mereu 
scurtat pentru satisfacerea cerinţelor, tot 
mai mari şi mai pretenţioase, ale noilor 
şi diverselor categorii de consumatori. În 
toţi aceşti ani de muncă şi luptă pentru 
energie s-a format şi sudat un colectiv 
puternic de „străjeri ai soarelui electric”, 
cum au fost ei denumiţi semnificativ de 
regretatul acad. Cristofor Simionescu, 
racordat cu responsabilitate şi dăruire la 
îndeplinirea cu profesionalism a cerinţelor 
tot mai mari, impuse de păstrarea „focului 
continuu” al meseriei, potrivit tradiţiilor 
împământenite de Uzina de Lumină. 

Sediul Unităţii Centrale al noii Întreprinderi 
Regionale de Electricitate Iaşi, amenajat în 

clădirea fostei Staţii de 6 kV  
a Uzinei de Lumină 

 De la o zestre precară de instalaţii preluate de la Sfatul Popular al Regiunii 
Iaşi s-a ajuns, în 1989, la un volum impresionant de instalaţii electrice de 220, 
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110, 20, 6 şi 0,4 kv, ce s-a constituit într-o veritabilă „carte de vizită” a unei unităţi 
de elită. Se cuvine să adăugăm, aici şi acum, cu titlu de glorie rememorată pentru 
acei ani de impetuos avânt energetic, momentele de referinţă, dar şi de forţa lor 
evocatoare, ale construirii CET Iaşi 2x25 Mw, al cărui prim CAF (cazan cu apă 
fierbinte) a intrat în funcţiune în noiembrie 1964 (se împlinesc 50 de ani!) şi al 
cărui prim „paralel” cu SEN s-a produs la 7 aprilie 1966, înfiinţarea, în 1965, a 
Grupului Şcolar Energetic Iaşi, acum Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, cum şi 
racordarea zonei Iaşi la Sistemul de 220 kV, în 1972; toate acestea fiind 
investiţiile IRE Iaşi! 

  Grupul Şcolar Energetic, 1965    C.E.T. Iaşi, 1964-1966 

După 1989, I.R.E. Iaşi, sub noua conducere a ing. Ioan Ciutea, a pornit 
puternic pe calea înnoirilor şi a reformei impuse în sectorul energetic de 
schimbările structurale ivite în consumul de energie electrică, odată cu căderea 
vertiginoasă a consumatorilor industriali energofagi. Reţeaua de joasă tensiune, 
mult văduvită până atunci de dezvoltare, era solicitată acum insistent de 
numeroase cereri de racordare, ceea ce necesita o urgentă întărire şi modernizare 
a ei. De asemenea, dezvoltarea accentuată a informaticii, necesita introducerea ei 
pe scară largă în toate sectoarele de activitate ale unităţii, ceea ce a condus spre o 
nouă perfecţionare profesională a personalului şi crearea unor condiţii optime de 
lucru ale salariaţilor. 
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 Privatizarea din 2005 a găsit I.R.E. Iaşi într-o vizibilă primenire a 
instalaţiilor, a sectoarelor de activitate, a locurilor de muncă şi a înzestrării 
acestora cu maşini, utilaje, scule şi echipamente moderne, pe măsura cerinţelor.  

Bineînţeles, toate acestea au fost preluate, prin actul privatizării, de către 
firma germană E-ON, care are, astfel, şi datoria(!) preluării tradiţiilor Uzinei de 
Lumină, spre a le duce mai departe, mai ales că aceasta a fost construită în urmă 
cu 115 ani de către o firmă germană! 

Directorii unui veac de Lumină      Monografia Centenarului „Uzinei de Lumină” 

Rememorând astăzi, la 115 ani de la apariţia ei în „dulcele Târg”, paginile 
luminoase ale cronicii Uzinei de Lumină, ne facem o datorie de onoare, ca ieşeni, 
să cinstim pe acei continuatori ai unei tradiţii de luptă îndârjită dusă în 
avanposturile Luminii, ce s-au dăruit şi se dăruiesc de mai bine de un veac 
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menţinerii ei mereu aprinse, pentru a o dărui, la rându-le, semenilor lor ca pe un 
dar de preţ,  dătător de Viaţă, de Progres şi de Civilizaţie.  

 Generosul program aniversar ce a fost preconizat pentru această adevărată 
sărbătoare a Luminii, ce cuprinde, mai întâi, pe 3 mai, un pios „Remember” 
închinat cinstirii memoriei vajnicilor „străjeri ai Soarelui Electric”, care au plecat 
să „străjuiască” Lumina nepieritoare a Veşniciei, şi, mai apoi, pe 6 mai 2014, o 
„Adunare festivă” în Sala Mare a Primăriei (Palatul Roznovanu), la care participă 
energeticieni actuali şi veterani din Iaşi, din întreaga Moldovă şi din ţară, cum şi 
numeroşi invitaţi, ce va fi urmată, firesc, de o „Agapă festivă” la „Cavalerul 
Medieval”, constituindu-se, fără preget, într-o vibrantă  şi tradiţională sărbătoare, 
purtând acea inconfundabilă „pecete de spirit a Luminii ieşene!” 

În prezent, responsabilitatea diriguitoare a destinului Luminii pe 
meleagurile de legendă şi istorie ale Iaşului şi ale întregii Moldove aparţine 
meritat unor societăţi şi firme de marcă în domeniu, care-şi dovedesc, la „focul 
continuu” al activităţii, strădaniile lor neobosite de a menţine pe mai departe 
flacăra vie a Luminii, aprinsă de Uzina de Lumină în urmă cu 115 ani. Se cuvine, 
acum, la ceas aniversar, să le consemnăm, cu preţuire, denumirile lor în filele 
cronicii energetice ieşene actuale, spre a fi un bun exemplu pentru viitorime: 
Transelectrica-ST Bacău, E-ON, Romelectro, Smart, Electroalfa, Elco, Electroas, 
Elmond, Energomontaj, Lincas, Lucimar, Omega-Tehnoton, Electra, Recominstal, 
Electrocomp, Electromondial, Insolgrup, Energodesign, Energotrust, General 
Tehnic ş.a. 

Aici se încheie succinta „trecere în revistă” a cronicii de 115 ani ai Uzinei de 
Lumină. Dar pentru a face o încheiere pe măsura evenimentului aniversat, voi face 
o trimitere spre o „metaforă... călinesciană”... electrizantă(!): „De tragi un ivăr 
la uzină seara/ Se-aprinde o lumină-n  toată ţara”, pentru care încerc, cu vinovăţie, 
„o nevinovată”... parafrază: 

De-nchizi un heblu, seara, la Uzină, 
Se-nveşmâtează Iaşul  în... Lumină!  

Şi acest adevăr al Luminii Uzinei nu este doar o simplă „metaforă”, ci o 
contribuţie de esenţă... materială(!), adusă, de, iată, 115 ani, de către „străjerii 
Soarelui Electric”, cu devoţiune, iluminatului spirit ieşean, care a căpătat, în tot 
acest timp memorabil, „la propriu”, noi carate de strălucire. 
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ASACHIANA    ANUL II-III, VOL. 2-3, 2014-2015 

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT (1433 - 2 IULIE 1504) – 510 ANI  
DE LA TRECEREA SA ÎN VEŞNICIE... 

MIHAI CABA∗ 

Intrat definitiv în conştiinţa neamului românesc, Domnitorul Ştefan cel 
Mare, cea mai legendară figură a istoriei Moldovei, prin înaltele sale trăsături de 
vajnic apărător al hotarelor ţării şi Credinţei strămoşeşti, dovedite cu prisosinţă în 
cei 47 de ani de domnie (1457-1504), durată care nu a mai fost egalată vreodată 

∗ Mihai Caba este inginer pensionar; membru al Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi. 
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in toată istoria ţării noastre, rămâne, fără îndoială, o adevărată, nepieritoare şi 
emblematică personalitate a istoriei Evului Mediu românesc. 

Se împlinesc, iată, acum, la 2 iulie 2014, 510 ani de nemurire. 
După jumătate de mileniu şi încă un deceniu de atunci, tot mai strălucitoare 

şi mai glorioase ne rămân în conştiinţa noastră de contemporani excepţionalele 
sale calităţi de om politic, strateg şi diplomat, de neînfricat luptător pentru 
apărarea integrităţii Moldovei şi de sensibilă şi bine conturată iniţiativă pentru 
dezvoltarea şi înflorirea culturii, la acestea adăugându-se cu pregnanţă 
nestrămutata poziţie a sa de apărător al creştinătăţii şi al Europei împotriva 
turcilor şi a islamului. Această ultimă afirmaţie a fost întărită şi de cele conţinute 
în scrisoarea de felicitare ce i-a fost adresată de Papa Sixtus al IV-lea, după 
glorioasa şi răsunătoarea sa victorie obţinută împotriva turcilor, în condiţiile unei 
evidente inferiorităţi ale oştirii moldovene, în Lupta de la Podul Înalt (Vaslui, 
1475), care l-a numit „Athieta Cristi” (atletul lui Cristos), ce a stopat impresionant 
şi decisiv marşul triumfal al turcilor spre centrul Europei – leagănul creştinătăţii.  

Despre Ştefan cel Mare, atât cronicile vremii sale, cât şi cele ale vremurilor 
ce au urmat, cum şi scrierile istorice ce se continuă cu nedezminţit interes şi în 
zilele noastre, pomenesc cu luare-aminte despre însemnătatea actelor de 
curajoasă şi înţeleaptă cârmuire a poporului şi a întregii Moldove de-a lungul 
îndelungatei sale domnii, consemnând percepţia definitivă a acestuia în tradiţia 
populară: „Ştefan Vodă, domn cel Mare/ Seamăn pe lume nu are/ Decât numai 
mândrul Soare!” 

Dar iată cum este el încrustat în filele de Cronică de pana măiastră a lui 
Grigore Ureche: „Fost-au acest Ștefan, om nu mare la statu, mânios, și degrabă a 
vărsa sânge nevinovat: de multe ori, la ospeţe omorâia fara giudeţ. Amintrelea era 
om întreg la fire, neleneșu și lucrul său știa a-l acoperi și unde nu găndeai, acolo îl 
aflai. La lucruri de războaie meșter, unde era nevoie, însuși se vârâia ca văzându-l ai 
săi să nu îndărăpteze și pentru aceia raru războiu de nu-l biruia și unde-l biruiau 
alţii nu pierdea nădejdea că știindu-se cădzut gios se ridica deasupra biruitorilor. 
Mai apoi, după moartea lui și fiul său, Bogdan-vodă, urma lui luase de lucruri 
vitejăști cum se tâmplă: den pom bun roade bune or să iasă.” 

Şi tot din Cronica Ţării Moldovei să luăm izvor de mărturisire şi asupra 
nestrămutatei sale împărtăşiri şi slujiri cu sfinţenie a credinţei ortodoxe a 
neamului moldovenesc, după cum „glăsuiesc”, nepieritoare, filele sale îngălbenite 
de vreme multă. Astfel, după memorabila victorie asupra Imperiului Otoman, prin 
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înfrângerea zdrobitoare a numeroasei armate turceşti de peste 120 mii de 
„spahii”, conduse de Suleiman Paşa, Ştefan cel Mare „nu a fost cuprins de trufie, ci 
a postit patru zile numai cu pâine şi apă şi în toată ţara a dat de veste ca nimeni să 
nu se laude cu această izbândă, ci s-o atribuie lui Dumnezeu şi numai Lui această 
laudă”. 

A ajuns pe tronul Moldovei după ce l-a înfrânt, la 12 aprilie 1457, pe Petru 
Aron, răzbunându-se astfel pe cel care i-a ucis tatăl (Bogdan al II-lea) şi după ce, la 
14 aprilie 1457, merge  «pe locul ce se chema câmpia Direptăţii, lângă cetatea de 
scaun, întreabă pe cei de faţă, dacă le este cu voie să le fie domn. Adunarea în frunte 
cu mitropolitul Teoctist, boieri, târgoveţi, ostași și „toată ţara” proclamară pe Ștefan 
ca domn legiuit al Moldovei». 

Priviţi acum retrospectiv, cei 47 de ani de domnie a lui Ştefan cel Mare pe 
tronul Ţării Moldovei pot fi rezumaţi, cu preţiozitatea lor, prin impunerea, pe 
plan intern, a unei stabilităţi politice a ţării, întărirea apărării hotarelor Moldovei, 
ce se întindea de la Carpaţii răsăriteni şi până la Nistru, împotriva popoarelor 
năvălitoare şi a celor cu pretenţii de expansiune, încurajarea comerţului prin 
instaurarea unei depline securităţi a drumurilor, ce i-a asigurat ţării şi 
domnitorului „cele de îndestulare a luptelor şi a construcţiilor” ridicate în toată 
ţara, iar, pe plan extern, statornicirea unor relaţii de comuniune cu ţările vecine: 
Ungaria, Ţara Românească şi Polonia, împotriva puternicului pericol expansionist 
al Imperiului Otoman, îndeosebi după cucerirea Constantinopolului, în 1453.  

Cei 47 de ani ai domniei sale nu au fost toţi luminoşi pe de-a întregul, din 
cauza vicisitudinilor şi convulsiunilor vremurilor. De-a lungul acestora, Ştefan cel 
Mare, mereu în fruntea oastei ţării, a dus 36 de bătălii, din care a ieşit biruitor în 
34 dintre ele, pierzînd doar două, (Chilia, 1462 şi Războieni-Valea Albă, 1476), 
dar şi în cazul acestor două înfrângeri Domnitorul a dovedit o profundă conştiinţă 
duhovnicească: „A stat în voinţa lui Dumnezeu ca să mă pedepsească pentru păcate 
şi lăudat să fie numele Său!” 

Legenda ţesută în jurul vitejiei Măreţului Domnitor spune că acesta obişnuia 
după fiecare biruinţă „să aducă laudă Domnului prin înălţarea unui sfânt lăcaş de 
închinăciune”. Desigur că această legendă nu este una reală, dar, cu siguranţă, cele 
mai multe dintre acestea au fost ridicate de Domnitor „întru pomenirea celor 
căzuţi în lupte şi ca mulţumire pentru anumite biruinţe”. 

După unele izvoare istorice, Ştefan cel Mare a ctitorit în toată domnia sa 44 
de biserici şi mănăstiri, după altele, acestea ar fi fost numai 40, dar, oricum ar fi 
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cifrele apreciate, însemnătatea acestor sfinte lăcaşuri, ridicate de-a lungul şi de-a 
latul întregii Moldovei, ba chiar şi peste hotarele ei (în Sfântul Munte Ahtos, în 
Ardeal şi Ţara Românească), este nu doar una ce dă expresie credinţei 
duhovniceşti a domnitorului, ci şi una de strălucită dezvoltare a culturii, apreciată 
ca fiind o adevărată „epocă ştefaniană”. Chiar dacă astăzi doar 30 dintre aceste 
ctitorii ne mai sunt autentice mărturii ale acelei epoci, acestea înfăţişează cu 
dărnicie vizitatorilor adevărate giuvaeruri: „manuscrise de o rară frumuseţe, 
Tetraevanghele, Mine, Vieţile Sfinţilor, cădelniţe, ferecături de Evanghelie, broderii 
cu aur şi argint”, toate înmănunchind un inestimabil tezaur al culturii româneşti. 

Prima ctitorie a lui Ştefan cel Mare este, desigur, Mănăstirea Putna, cu 
hramul de închinăciune, Adormirea Maicii Domnului.  

Ea a fost construită între anii 1466 şi 1469, având încrustată doveditor 
pisania Domnitorului, ce se păstrează şi acum la locul ei de cinste: 
„Binecredinciosul domn a toată ţara Moldovei, Io, Ştefan voievod, fiul lui Bogdan 
voievod, a zidit şi a făcut mănăstirea aceasta întru numele Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu, în timpul arhimandritului Ioasaf, în anul 6989 (1481).” 

Iubindu-şi foarte mult această primă închinăciune a sa către Dumnezeu, nu 
va fi de mirare când, peste timp, Ştefan cel Mare o va alege ca „loc de îngropăciune 
şi odihnă veşnică”. 
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Şi rămânând în contextul ctitoriilor ştefaniene, putem menţiona şi 
Mănăstirea Dobrovăţ, cu hramul de închinăciune, Pogorârea Sfântului Duh, ca 
fiind ultima sa ctitorie. 

Şi la această Sfântâ mănăstire, pisania domnească este la fel de edificatoare: 
„Binecredinciosul şi de Hristos iubitorul, Io, Ştefan voievod din mila lui Dumnezeu 
domn al ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această casă întru numele 
Coborârii Sfântului Duh, care s-a început a se zidi în anul 7011 (1503), luna aprilie, 
ziua 27 şi s-a sfârşit în anul 7012 (1504), iar al domniei sale anul al patruzeci şi 
optulea curgător, luna....” 

Cu puterea sa clarvăzătoare asupra însemnătăţii unor localităţi privind 
dezvoltarea şi viitorul Moldovei, fără a fi avut în apropierea acestora vreo luptă de 
biruinţă, Ştefan cel Mare a ctitorit cu evlavie sprijinitoare şi în acestea lăcaşuri de 
închinăciune. Între aceste localităţi de înaltă apreciere domnească se numără şi 
oraşul Iaşi, unde Domnitorul a ridicat, între anii 1491, iunie şi 1492, 10 august, 
Biserica „Sfăntul Nicolae” din imediata apropiere a Curţii Domneşti temporare de 
la Iaşi, sfânt lăcaş în care, începând cu a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu 
(1563- 1568), ce a mutat capitala Moldovei de la Suceava la Iaşi, au fost „unşi” toţi 
domnitorii Moldovei până la Alexandru Ioan Cuza, motiv pentru care ctitoria 
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ştefaniană ieşeană a primit binemeritata denumire de Biserica „Sfântul Nicolae 
Domnesc”. 

Şi astăzi, odată cu efectuarea unor ample lucrări de restaurare, sfântul lăcaş, 
aflat acum în imediata apropiere a Palatului Culturii, construit între anii 1908 şi 
1925 pe locul fostei Curţi Domneşti, devenit Mănăstirea „Sf. Nicolae Domnesc”, se 
poate mândri cu minunata frescă votivă, poate una dintre cele mai frumoase, ce-l 
înfăţişează expresiv pe Marele Voievod, însoţit de cele trei soţii ale sale şi de fiii 
lui, închinând cu cucernică smerenie Sfântului Nicolae chivotul ctitoriei sale. 
Desigur, la acea vreme (1492) dintre cele trei soţii nu mai era în viaţă, după cum 
se va vedea, decât ultima dintre ele, Maria Voichiţa. 

Şi pentru că deja am atins viaţa familială a lui Ştefan cel Mare, în jurul căreia 
s-au stârnit multe controverse, este bine să amintim că în acea perioadă 
convulsionată a istoriei, căsătoriile domneşti se făceau mai mult din raţiuni 
politice, pentru asigurarea unei stabilităţi teritoriale şi mai puţin din dragoste. 
Urmând aceeaşi „reţetă a timpului”, în 1463, Domnul Moldovei se căsătoreşte cu 
Evdochia, fiica împăratului de la Kiev, alianţă care-i va asigura garanţia hotarelor 
de răsărit ale Moldovei.  
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După cinci ani de la moartea acesteia (1467), în 1472, s-a recăsătorit cu 
Maria de Mangop, din Cneazatul Crimeii, care provenea din străvechea spiţă 
bizantină a paleologilor. Odată ce Crimeea a fost cucerită de tătari, această 
căsătorie nu mai prezenta interesul politic scontat, aşa că după numai un an, în 
1473, Domnitorul aduce la Curte, în compania primei Doamne, pe soţia şi fiica lui 
Radu Vodă (cel Frumos), cu aceasta din urmă, Maria Voichiţa, căsătorindu-se, in 
1478, după moartea prematură, din decembrie 1477, a  Mariei de Mangop, care a 
fost foarte mâhnită de compania respectivă.  

Din cele trei căsătorii au rezultat opt copii, dintre care, ca o „cruce” a 
Voievodului, cinci au murit în timpul vieţii lui. După trecerea lui Ştefan cel Mare la 
cele veşnice (2 iulie 1504), i-a urmat la tron, după rânduiala domnească, singurul 
său fiu supravieţuitor, Bogdan al III-lea, provenit din cea de a treia căsătorie. 

Diversele ipoteze cu privire la numeroşi copii nelegitimi ai Voievodului, în 
urma unor cercetări minuţioase ale izvoarelor istorice, au fost demolate pe rând 
cu argumente imbatabile. Totuşi, potrivit cronicilor cercetate cu luare-aminte, s-a 
admis în mod cert existenţa unui singur „copil din flori”, rezultat în urma unei 
„legături aventuroase” cu „o ţâitoare din familia Rareş din Târgul Hârlăului”, 
care a fost „recunoscut” chiar de însuşi Ştefan. Acesta a fost Petru Rareş, care, 
ulterior, ajuns şi el pe tronul Moldovei (1527-1538 şi 1541-1446), avea să 
confirme şi să continue strădania întru rugăciune şi smerenie faţă de Dumnezeu a 
vestitului său tată, devenind, după cum consemnează cronicile, un mare ctitor de 
biserici, un iubitor al sfintelor lăcaşuri, al culturii şi credinţei neamului 
(Mănăstirile sale: Probota, Moldoviţa, Humor, Rarău, Râşca ş.a.)  

Obosit şi suferind de peste 40 de ani de o rană la un picior, căpătată într-o 
luptă biruitoare, ce a dus chiar la „amputarea acestuia”, la 2 iulie 1504, marţi, la 
ora 1 dimineaţa, Ştefan cel Mare părăseşte această lume şi se înalţă spre Împăraţia 
Cerurilor şi a Veşniciei, lasând în urmă jalea imensă a unui întreg popor ce l-a 
iubit cu toată ardoarea, după cum o descrie cronicarul Grigore Ureche în 
Letopiseţul Ţării Moldovei: „Iară pe Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi 
plângere în mănăstire în Putna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era, de plângea 
toţi, ca după un părinte al său, că cunoştiia toţi că s-au scăpatu de mult bine şi de 
multă apărătură. Ce după moartea lui, până astăzi, îi zicu „Sveti Ştefan Vodă!” 

După moartea sa, în semn de aleasă preţuire, figura Domnitorului Ştefan cel 
Mare, încrustată luminos şi definitiv în conştiinţa întregului neam românesc, 
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reprezintă o temă de importantă atât pentru istoriografia, cât şi pentru mitologia 
românească. 

Mormântul lui Ştefan cel Mare  
şi al soţiei sale Maria Voichiţa din gropniţa bisericii mănăstirii Putna 

În şir nesfârşit, din generaţie în generaţie, Ştefan a fost mereu slăvit ca „cel 
Mare, cel Bun şi cel Sfânt”; numele său glorios, fiind nu numai al Moldovei, ci şi a 
întregului neam românesc, a însufleţit mereu şi mereu strădaniile de gând, faptă 
şi simţire românească în momentele de răscruce ale istoriei naţionale, a unit 
românii de pretutindeni la mormântul său de veci prin serbările naţionale de la 
Putna, amintind revelator pe cea de la 1871, iniţiată şi însufleţită de tânărul poet 
Mihai Eminescu, cum şi pe cea grandioasă, din 1904, la marcarea celor 400 de ani 
scurşi de la trecerea la cele Veşnice a Marelui Ştefan, a inspirat generos literatura, 
folclorul şi arta spre a da urmaşilor o pildă de vitejie şi demnitate, un adevărat 
model viabil şi capabil să ne recâştige încrederea în forţele noastre şi în credinţa 
neamului, pentru a ne păstra identitatea naţională şi pentru a riposta la orice 
ameninţare dinăuntru şi din afară. 

Invocată semnificativ de Mihai Eminescu în memorabila sa Doină, creată 
special de poet pentru ceremonia fastuoasă a dezvelirii statuii ecvestre a 
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Voievodului, la 5 iunie 1883, în faţa fostei Curţi Domneşti de la Iaşi, figura Marelui 
Ştefan pare a fi singura izbăvire a situaţiei grele a României de atunci: 

Ştefane, Măria Ta,  Tu te scoală din mormânt 
Tu la Putna nu mai sta, Să te-aud din corn sunând 
Lasă-arhimandritului  Şi Moldova adunând. 
Toată grija schitului,  De-ai suna din corn o dată 
Lasă grija sfinţilor  Ai s-aduni Moldova toată, 
În seama părinţilor,  De-ai suna de două ori 
Clopotele să le tragă   Îţi sar codrii-n ajutor, 
Ziua-ntreagă,   De-ai suna şi-a treia oară 
Noaptea-ntreagă, Toţi duşmanii or să piară 
Poate s-o-ndura Dumnezeu Din hotară în hotară! 
Ca să-ţi mântui neamul tău. 

De asemenea, finalul apoteotic al strălucitoarei piese „Apus de soare” a lui 
Barbu Ştefănescu Delavrancea, ce cuprinde declamaţia de înaltă simţire a lui 
Ştefan cel Mare, Moldova nu este a mea, nu este a voastră, ci a urmaşilor urmaşilor 
voştri!, va însufleţi întotdeauna cu putere iubirea oricărui român pentru pământul 
sfânt al ţării. 

Despre Domnul Ştefan au scris şi alte  personalităţi de frunte ale literaturii 
române, între care: Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Gh. Asachi, Al. 
Vlahuţă, Mihail Sadoveanu, Ştefan O. Iosif, Octavian Goga, Nicolae Gane, Eusebiu 
Camilar, Ioan Alexandru. Toate creaţiile artistice, toate baladele şi legendele 
populare, toate scrierile şi cercetările istorice ce s-au făcut şi se mai fac cu acelaşi 
interes şi asiduitate despre Ştefan cel Mare aduc mereu şi mereu şi an de an, noi şi 
preţioase dovezi edificatoare pentru întregirea figurii Celui mai Mare Român al 
neamului românesc, aşa cum a fost el apreciat la concursul naţional al TVR cu 
acelaşi nume, din 2006. 

În ceea ce priveşte canonizarea sa de către Biserica Ortodoxă Română, 
aceasta a venit cam târziu, în 1992, la aproape 490 de ani de la moartea sa, deşi 
numeroase mărturii ale trecutelor vremi frământate au subliniat sfinţenia 
Voievodului Ştefan, între care se menţionează grăitor: Cronica germană, Cronica 
lituaniană, Cronica franceză, Bula Papei Sixt al IV-lea, Cronica poloneză, din care 
extragem aprecierea arhidiaconului catolic Maciej Staryjewski, făcută cu prilejul 
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vizitei sale în Moldova, la 1575: „din cauza nespusei sale vitejii îl socotesc ca un 
sfânt”, Cronica în piatră a Bătăliei de la Războieni ş.a., iar poporul întreg îl cinstea 
ca pe un sfânt încă de la moartea sa, fără a simţi nevoia oficializării acestei percepţii. 

Întârzierea acestei canonizări nu poate fi pusă pe deplin în sarcina exclusivă 
a Bisericii Ortodoxe Române, deoarece nu era în practica ei curentă canonizarea 
sfinţilor, precum în cazul Bisericii Elene sau Ruse. Ea se mulţumea doar cu tradiţia 
românilor lăsată din strămoşi de a-şi cinsti sfinţii în mod spontan, cu o firească 
evlavie, fără o decizie venită de la Sfântul Sinod. Dar pe măsura trecerii veacurilor 
de la moartea Marelui Ştefan, se accentua vizibil necesitatea recunoaşterii acestuia 
şi a sfinţeniei Sale. 

La dreapta judecată făcută de către Sinodul BOR, privind canonizarea lui 
Ştefan, au fost îndelung cumpănite faptele sale glorioase şi cucernice, cum şi 
păcatele sale omeneşti pentru care s-a căit de atâtea ori în faţa lui Dumnezeu. 
Verdictul acestei judecăţi duhovniceşti a lui Ştefan cel Mare nu putea să fie decât 
cel ce era unul previzibil şi care venea binecuvântat şi strălucitor din vâltoarea 
veacurilor de cinstire aduse neîncetat Domnitorului.  

Astfel, la 20 iunie 1992, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în rândul 
sfinţilor săi sub denumirea de Ştefan cel Mare şi Sfânt ce se prăznuieşte de atunci 
în calendarul ortodox la data de 2 iulie – dată la care acesta a trecut la cele 
veşnice. 

Dovezile grăitoare ale sfinţeniei sale le găsim în viaţa şi faptele lui, în 
nepreţuitul tezaur pe care l-a lăsat creştinătăţii, prin cele peste 40 de biserici şi 
mănăstiri ce se disting printr-un propriu stil arhitectonic, admirat de milioane de 
pelerini din toate colţurile lumii, tezaur ce nu a fost egalat de nimeni în plan local 
şi european. 

Sfinţenia sa rezidă şi din  iubirea şi jertfirea pentru neam şi ţară şi din 
smerenia cu care Ştefan cel Mare şi Sfânt s-a îndreptat mereu spre Dumnezeu, iar 
poporul l-a răsplătit prin cinstire şi evlavie. Poate că de aceea pe pergamentul 
icoanei Sfântului Ştefan cel Mare stau înscrise cuvintele-testament pentru urmaşi: 
„Mai presus de tihna noastră stă apărarea fiinţei şi neatârnarea ţării noastre.” 

  Acum, la prăznuirea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, când împlinitu-s-au pe 
răbojul vremii 510 ani de la nemurirea sa, ca păstrători vrednici ai moştenirii Sale 
neperitoare – iubirea de ţară şi credinţa neamului –, trebuie să dovedim şi de aici 
înainte că suntem oricând în stare să o păstrăm şi să o transmitem nealterată 
urmaşilor noştri. 
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La 2 iulie 2014, la Putna, la toate mănăstirile ştefaniene, cât şi la toate 
bisericile ortodoxe româneşti, clopotele au bătut stăruitor pentru pomenirea 
Sfântului Ştefan cel Mare. Cuprinşi de înfiorarea înălţătoare în spirit a momentului, 
parcă desluşim în dangănele lor de cinstire versurile lui Octavian Goga: 

Acolo dormi şi tu, arhanghel bătrân,  De sfânta ta dreaptă, de spada ta sfântă 
Tu, Ştefane, sfânt voievoade,  Spun toate poveştile slovei, 
Ce-ai scris strălucirea norodului tău  Să nu se-nfioare de numele tău 
Cu sănge duşman de noroade. Nu-i frunză în codrii Moldovei... 
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SURSELE ROMANULUI CODUL LUI DA VINCI 

VICTOR ALEXANDRU PRICOPI∗ 

În alcătuirea romanului Codul lui Da Vinci, Dan Brown utilizează o serie de 
teorii conspirative, expuse pentru prima dată de către Michael Baigent, Richard 
Leigh și Henry Lincoln în lucrarea Sângele sfânt și Sfântul Graal, publicată pentru 
prima dată în Marea Britanie, în anul 1982. Autorii expun în această lucrare 
problemele ridicate de Cavalerii Templieri, Sfântul Graal, scrierile gnostice 
descoperite la Nag Hammadi etc. Acestea vor constitui mai târziu baza pe care 
şi-a fundamentat Dan Brown romanul Codul lui Da Vinci, publicat în 2003.  

În ceea ce privește legenda Sfântului Graal, cei mai mulţi dintre istoricii 
secolului al XX-lea sunt de părere că aceasta are un fundament păgân. Ea pare să 
continue un ritual asociat cu ciclul anotimpurilor, cu „moartea și reînvierea” 
anului. În forma lor primordială, acestea păreau să implice un cult al vegetaţiei, cu 
originea în cultul lui Tamuz, Attis, Adonis sau Osiris. Această cupă, unde a fost 
adunat, conform legendei, sângele lui Iisus după crucificare, este, înainte de orice, 
simbolul unei cunoașteri superioare. Simbolul amintit, observă o serie de autori, 
este utilizat de un număr mare de grupări iniţiatice tradiţionale. Druizii 
cunoscuseră Graalul cu mult înainte de Iosif din Arimateea, iar hindușii, cu mult 
înainte de druizi1. 

În secolul al XV-lea, în epoca lui Thomas Malory, Graal-ul a căpătat, într-o 
bună măsura, imaginea deţinută în prezent. Sfântul Graal este presupus a fi cupa 
folosită la Cina cea de Taina, în care Iosif din Arimateea a adunat sângele lui Iisus. 
Conform folclorului european, el ar fi adus Graal-ul în Anglia, mai exact în 

∗ Victor Alexandru Pricopi este Doctor în Filosofie. 
1 Jean-Jacques Bedu, Codul Da Vinci: Sursele secrete, Editura Paralela 45, Pitești, 2005, 

p. 17. 
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Glastonbury. Conform altor legende, Graal-ul a ajuns în Franţa, prin intermediul 
Mariei Magdalena. Încă din secolul al IV-lea, legendele descriau fuga Mariei din 
Ţara Sfântă și debarcarea ei în Franţa, lângă Marsilia. Legendele medievale 
povestesc că ar fi adus cu ea Sfântul Graal în Europa2. 

Graal-ul este considerat o relicvă asociată în mod direct cu Iisus și ultimele 
momente din viaţa sa. El a ajuns în Evul Mediu o sursă de inspiraţie pentru o serie 
de romane cavalerești sau pentru unele poeme. În 1470, subiectul a fost reluat de 
Sir Thomas Malory, în romanul La Morte d'Arthur, și, de atunci, legenda Graal-
ului a rămas o prezentă permanentă în spaţiul occidental. Trebuie menţionat și 
faptul că tema nu a fost exploatată doar într-un context literar. O mulţime de 
documente, arată Baigent, Leigh și Lincoln, atestă că anumiţi membri ai 
conducerii Germaniei naziste credeau efectiv în prezenţa fizica a Graal-ului și că, 
în căutarea acestuia, au făcut excavaţii în sudul Franţei.3 

Primul roman cavaleresc dedicat Graal-ului este redactat pe la sfârșitul 
secolului al XII-lea și se intitulează Le Roman de Perceval sau Le Conte del Graal, 
fiind redactat de Chretien de Troyes. Perlesvaus este un alt roman cavaleresc al 
Graal-ului, este scris undeva între anii 1190 și 1212 de către un autor 
necunoscut. Ca și în romanul lui Chretien de Troyes, Perlesvaus pune accentul pe 
descendenţă. Perceval este numit adesea „cel mai sfânt”. Cu o altă ocazie, se 
afirmă în mod expres că acesta era descendent al lui Iosif din Arimateea. Cu toate 
acestea, acţiunea romanului se desfășoară, ca și în cealaltă versiune amintită, în 
epoca regelui Arthur. Perlesvaus deţine elemente aparţinând unor religii dualiste. 
Autorii moderni amintiţi afirmă că influenţele dualiste și gnostice se extind în 
această lucrare medievală. În roman, Graal-ul implica un secret cu privire la Iisus, 
iar adevăratul sens al acestui mesaj ascuns este cunoscut doar de un grup de 
indivizi iniţiaţi și privilegiaţi.4 

După o bogată enumerare și descriere a mai multor romane medievale care 
vorbesc despre Sfântul Graal, autorii care au stat la baza romanului lui Dan 
Brown propun o ipoteză proprie. Mai susţin că Maria Magdalena a adus Graal-ul 
sau „Sângele regal” în Franţa. Autorii susţin că Graal-ul se referă la sânge sau, mai 

2 Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, Sângele sfânt şi Sfântul Graal, Editura 
Rao, București, 2005, p. 299. 

3 Ibidem, p. 298. 
4 Ibidem, pp. 303-305. 
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exact, la o înrudire de sânge sau o descendenţă. Autorii consideră că Maria 
Magdalena a fost soţia lui Iisus și că, împreună cu cel puţin un copil, a fugit în 
Galia, unde și-ar fi putut găsi un refugiu în comunităţile evreiești existente acolo. 
Dacă această ipoteză ar fi adevărata, atunci s-ar explica statutul deosebit pe care 
îl avea Maria Magdalena în timpul cruciadelor; așa s-ar explica, cred autorii, și 
statutul sacru al dinastiei merovingienilor. 

Michael Baigent, Richard Leigh și Henry Lincoln invocă, pentru a își susţine 
ipoteza, că Iisus și Maria Magdalena au avut urmași și pasaje din unele texte 
gnostice. De exemplu, ei citează un fragment din Al doilea tratat al Marelui Seth, 
unde Iisus este descris într-o manieră docetistă. Aici se susţine ca Iisus a scăpat 
„de moartea pe cruce cu ajutorul unei înlocuiri ingenioase”5. Iată și fragmentul 
din textul gnostic: 

 
…dar nu m-am lăsat în mâna lor, așa cum uneltiseră. Nu am pătimit niciun rău. 
Deși m-au pedepsit, nu am murit aievea, ci doar a părut, ca să nu fiu făcut de 
ocară de către ei, ca și cum ar fi o parte din mine. M-am slobozit de ocară și nu am 
ajuns laș din pricina a ce mi-au făcut. Aș fi ajuns înlănţuit de teamă, dar am 
pătimit doar în ochii și gândul lor, ca nimic să nu se mai poată spune vreodată 
despre ei. Moartea pe care ei cred că am pătimit-o ei au pătimit-o, în greșeala și 
orbirea lor. Şi-au pironit omul până la moartea lor. Gândurile ce le aveau nu m-au 
atins, căci erau surzi și orbi. Făcând aceste lucruri, ei au rostit judecată împotriva 
lor înșile. Cât despre mine, ei m-au văzut și m-au pedepsit, dar altcineva, tatăl lor, 
a băut fierea și oţetul; nu am fost eu acela. Ei m-au lovit cu biciul. Dar altcineva, 
Simon, a purtat crucea pe umeri. Altcineva a purtat cununa de spini; iar eu eram 
în înalt, batjocorind toată lipsa de măsură și rodul greșelii și îngâmfării lor. 
Râdeam de necunoașterea lor.6 

 
Tot în această lucrare se susţine, pe baza textelor gnostice, că între Petru şi 

Maria Magdalena a existat un conflict puternic și continuu, fiind invocat drept 
exemplu următorul pasaj din Evanghelia după Maria: „Negreșit că Mântuitorul o 
cunoaşte bine. De aceea a iubit-o mai mult decât pe noi.”7 

5 Ibidem, p. 400. 
6 Marvin Meyer, Iisus în evanghelii și texte gnostice, Editura Nemira, București, 2011, 

pp. 250-251. 
7 Ibidem, p. 60. 
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Într-adevăr, în câteva texte gnostice, ce au constituit surse pentru autorul 
Dan Brown, se vorbește pe larg despre Maria Magdalena; în textele cu pricina, 
Maria ne este prezentată drept un discipol aparte. De exemplu, în Pistis Sophia se 
spune: „Iisus, milostivul, răspunse și zise Mariei: Preafericita Maria, tu, cea pe 
care te voi face desăvârșită iniţiindu-te în toate tainele locurilor de Sus, vorbește 
cu îndrăzneală, tu, a cărei inima se îndreaptă înspre împărăţia cerurilor mai mult 
decât fraţii tăi.”8 Dar cele mai interesante mărturii cu privire la Maria le găsim în 
Evanghelia Mariei și în Evanghelia lui Filip. În cea dintâi, Maria Magdalena joacă 
un rol central, ea fiind iniţiata privilegiată a lui Iisus, după cum am văzut deja. 
Dan Brown menţionează în romanul său și următorul pasaj din Evanghelia lui 
Filip: „Însoţitoarea [Mântuitor]ului este Maria din Magdala. [Mântuitor]ul [a 
iubit-]o mai mult decât pe [toţi] ucenicii [și] o săruta adesea pe [gură].”9 Ceea ce 
intrigă este sensul acestui „sărut pe gură”.  

O altă sursă pentru romanul lui Dan Brown a fost cartea scrisă de Lynn 
Picknett și Clive Prince, Misterul templierilor, apărută în anul 1997. Ca și în 
Sângele sfânt și Sfântul Graal, autorii dezbat problema Graal-ului. În ambele cărţi 
se susţine că cei ce deţin secretul Graal-ului sunt Cavalerii Templieri. Astfel, după 
aceste surse, Leonardo da Vinci a fost membru al Prioriei Sionului, o organizaţie 
ce a stat la baza Ordinului Cavalerilor Templieri. În această organizaţie, Leonardo 
da Vinci a cunoscut secretul Graal-ului10. 

Pornind de la acest fapt, autorii cărţii Misterul templierilor oferă o nouă 
perspectivă interpretativă asupra picturii Cina cea de taina a lui Leonardo da 
Vinci. Din fresca italianului lipsește imaginea potirului cu vin, ceea ce în folclor 
este cunoscut ca fiind Sfântul Graal sau Sfântul Potir. După textul Evangheliei, 
apostolul Ioan este discipolul care, la Cina cea de taina, se afla cel mai aproape de 
învăţătorul său, sprijinindu-se de acesta. Totuși, în fresca lui Leonardo, acest 
personaj este reprezentat altfel. Leonardo îl zugrăvește înclinându-se în partea 
opusă, cât mai departe de Iisus. Picknett și Prince notează că pentru Leonardo da 
Vinci, esenţa frumuseţii masculine deţine o nota puternic feminină, dar că 
„personajul de lângă Iisus este în mod cert o femeie”11. În înfăţișarea apostolului, 

8 Pistis Sophia, Editura Herald, București, 2007, p. 190. 
9 Marvin Meyer, op. cit., p. 80. 
10 Lynn Picknett,  Clive Prince, Misterul templierilor, Editura Rao, Bucuresti, 2004, p. 43. 
11 Ibidem, p. 19. 

103 



VICTOR ALEXANDRU PRICOPI 

totul pare feminin, el, așa cum este reprezentat în frescă, are „mâinile mici și 
delicate, trăsăturile fine, pieptul evident feminin”12. 

Pentru a „demonstra” apropierea dintre Iisus și Maria Magdalena, autorii 
mai invocă un detaliu; în pictura lui da Vinci, Iisus și personajul „feminin” de 
lângă el alcătuiesc un „M uriaș”. Iată ce notează ei în privinţa acestui aspect:  

Oricine ar fi ea însă, soarta nu îi pare a îi fi favorabilă, deoarece o mână apare în 
dreptul gâtului ei graţios plecat, în ceea ce pare a fi un gest de ameninţare. Şi 
Mântuitorul, pe de alta parte, este vizat de o mână cu indexul ridicat, înfiptă parcă 
în faţa lui cu evidentă vehemenţă. Atât Iisus, cât și „M” par a ignora gesturile 
ameninţătoare, fiecare pierdut în propria sa reverie, ambii la fel de senini și 
detașaţi. Dar impresia lăsată este aceea a unor simboluri secrete, folosite nu 
numai pentru a le sugera celor două personaje centrale că destinele lor urmează 
căi deferite, ci și pentru a-i indica spectatorului o informaţie a cărei dezvăluire 
publică ar putea fi periculoasă.13 

 În plus, susţin L. Picknett și C. Prince, veșmintele acestei femei sunt 
imaginea în oglindă a hainelor Mântuitorului. Iisus poartă o robă albastră și o 
mantie roșie, iar la presupusa Maria Magdalena, roba este roșie şi mantia albastră. 

Ceea ce nu trebuie omis este faptul că Leonardo da Vinci este un artist al 
Renașterii. Baza ideologică a culturii renascentiste a constituit-o umanismul. 
Pentru umaniștii Renașterii, omul trebuia pus în centrul universului. Ei doreau în 
acest fel  să creeze un nou ideal uman, o nouă filosofie a omului despre om14. 
Eugenio Garin subliniază și faptul că filosoful Renașterii apare adesea ca un mag, 
astrolog, ca artist și ca om de știinţa. Filosoful Renașterii nu mai este un simplu 
învăţător; el tinde să nu mai fie legat de ortodocşi și de tradiţie. Omul Renașterii 
este, prin vocaţie, critic și rebel, un experimentator al tuturor domeniilor de 
activitate.15 

Renașterea nu a fost o mișcare populară, ci o mișcare a unui număr restrâns 
de erudiţi și artiști. Gânditorii renascentiști au faţă de Biserică o atitudine greu de 
definit. Unii dintre aceștia erau liber cugetători declaraţi, iar un număr însemnat 

12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 20 
14 Eugenio Garin, Omul Renașterii, Editura Polirom, Iași, 2000, p. 8. 
15 Ibidem, p. 155. 

104 



SURSELE ROMANULUI CODUL LUI DA VINCI 

de gânditori renascentiști erau deranjaţi de atitudinea și comportamentul 
papilor. Cei mai mulţi dintre umaniști păstrau credinţe superstiţioase, erau atrași 
de magie, alchimie, astrologie și alte știinţe oculte. Primul efect al emancipării 
faţă de Biserică, notează Russell, nu a fost dobândirea libertăţii de a gândi 
raţional, ci o deschidere a minţii spre tot felul de „absurdităţi antice”16. Jean 
Delumeau arată că amestecul de păgânism și de creștinism a fost o caracteristică 
a Renașterii europene. De exemplu, Jacopo Sannazzaro, în De partu Virginis, îl 
numește pe Dumnezeu „stăpânul tunetului”, pe Iisus, „tatăl zeilor și al oamenilor”, 
pe Fecioara Maria, „zeiţa-mama” și „regina zeilor”. Aceasta din urmă este pentru 
Pietro Bembo, secretarul lui Leon al X-lea, o „strălucitoare nimfă”. Paolo Cortese, 
secretar al mai multor papi, publică în anul 1503 o lucrare în care descrie infernul 
în termeni păgâni și îl numește pe Augustin „profetul pytian al teologiei”, iar pe 
Toma din Aquino „Apollo al creștinătăţii”. Fuziunea dintre păgânism și creștinism 
nu se reflectă doar pe plan intelectual, ci și în spectacolele oferite în zilele de 
sărbătoare. În anul 1520, spre exemplu, la Roma, joia mare a fost sărbătorită în 
felul sărbătorilor antice.17 

Iată, în linii mari, cum arată epoca lui Leonardo da Vinci. Este ușor de intuit 
că și Leonardo da Vinci a avut acces la diferite cunoștinţe ezoterice, fie că a fost 
membru al Prioriei Sionului sau nu. Putem intui, de asemenea, și că în diferitele 
lui lucrări artistice ar fi putut insera motive păgâne sau că a putut folosi diferite 
tehnici artistice ce aveau drept scop criptarea unui anume mesaj, tocmai pentru a 
nu atrage atenţia Inchiziţiei. Acest lucru îl face pe Julius Evola să afirme că „e greu 
de negat existenţa unui ezoterism la Leonardo da Vinci”18. Pornind de la acest 
amestec de păgânism și creștinism specific Renașterii, Delumeau notează: „Din 
punct de vedere creștin, mai grav decât exaltarea unei senzualităţi păgâne și 
înveşmântarea uneori antică a religiei Crucificatului era că unii gânditori se 
îndepărtau de creștinism. După Vasari, Leonardo da Vinci își formase «în minte o 
doctrină așa de eretică, încât nu mai depindea de nicio religie, considerându-se 
poate a fi mai mult filosof decât creștin».“19 

După aproape jumătate de mileniu de la terminarea lucrării Cina cea de 

16 Bertrand Russell, Istoria filozofiei occidentale, vol. II, Editura Humanitas, București, 
2005, pp. 16-18. 

17 Jean Delumeau, Civilizaţia renașterii, vol. II, Editura Meridiane, București, 1995, p. 182. 
18 Julius Evola, Metafizica sexului, Editura Humanitas, București, 2006, p. 242. 
19 Jean Delumeau,  op. cit., p. 182. 
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taina, teoriile expuse mai sus ni se par greu de acceptat. Dacă afirmaţiile amintite 
ar fi adevărate, Leonardo da Vinci și-ar fi aflat sfârșitul într-o temniţă sau ar fi fost 
ars pe rug. Acest lucru a fost cât pe ce să se întâmple, însă din cauză că el ar fi fost 
homosexual20. „Este adevărat”, observă Jean-Jacques Bedu, „că putem să descoperim 
trăsături feminine în persoana Apostolului Ioan, așa cum a fost el zugrăvit de da 
Vinci. În epoca lui da Vinci circulau o serie de anecdote despre realizarea acestei 
capodopere. Artistului italian i-a luat mult timp să o finalizeze, Hristos și Iuda au 
stat mult timp fără feţele zugrăvite, astfel încât stareţul a ajuns să se plângă de 
această amânare. Leonardo a replicat, spunând că încă nu a găsit tânărul potrivit 
pentru a-i servi model. În ceea ce privește modelul lui Ioan, pare că el a fost un 
tânăr efeb pe care artistul italian îl frecventa.”21 

Așadar, romanul lui Dan Brown se inspiră din sursele menţionate mai sus. 
Autorul propune o imagine nouă asupra lui Iisus și a Mariei Magdalena. Romanul 
respectiv nu ar fi iscat atâtea controverse, dacă autorul nu ar fi susţinut că 
romanul său oferă un adevăr istoric22. Autorul dorește să arate că Maria, ucenica 
lui Iisus, joacă rolul de pereche feminină, de soţie a lui Dumnezeu-fiul. 

REFERINŢE 

BAIGENT, Michael, LEIGH, Richard, LINCOLN, Henry, Sângele sfânt şi Sfântul Graal, Editura 
Rao, București, 2005 

BEDU, Jean-Jacques, Codul Da Vinci: Sursele secrete, Editura Paralela 45, Pitești, 2005 
BROWN, Dan, Codul lui Da Vinci, Editura Rao, București, 2004 
DELUMEAU, Jean, Civilizaţia renașterii, vol. II, Editura Meridiane, București, 1995 
EVOLA, Julius, Metafizica sexului, Editura Humanitas, București, 2006, 
GARIN, Eugenio, Omul Renașterii, Editura Polirom, Iași, 2000 
MEYER, Marvin, Iisus în evanghelii și texte gnostice, Editura Nemira, București, 2011 
PICKNETT, Lynn,  PRINCE, Clive, Misterul templierilor, Editura Rao, Bucuresti, 2004 
Pistis Sophia, Editura Herald, București, 2007 
RUSSELL, Bertrand, Istoria filozofiei occidentale, vol. II, Editura Humanitas, București, 2005 

20 Jean-Jacques Bedu, op. cit., p. 164. 
21 Ibidem, pp.164-165. 
22 Dan Brown, Codul lui Da Vinci, Editura Rao, București, 2004, pp. 7-8. 

106 



OPERA DESCHISĂ





ASACHIANA     ANUL II-III, VOL. 2-3, 2014-2015 

ODISEEA LUI ULISE CA O CĂLĂTORIE INTERIOARĂ 

OVIDIU BALAN∗ 

Unii cercetători s-au străduit să reconstituie drumul lui Ulise în plan 
geografic.1 

Alţii şi-au concentrat efortul în interpretarea acestui drum în plan simbolic, 
alegoric. Se pare că această tendinţă apare încă din antichitate, însă lucrările 
respectivilor autori s-au pierdut şi nu ne-au rămas decât titlurile unora dintre 
acestea.2 Poate că în Odiseea, nu este vorba numai de realităţi ale lumii sensibile, 
exterioare. Timpul şi spaţiul par a-şi modifica dimensiunile dilatându-se sau 
contractându-se. Distanţele geografice se modifică, timpul creează circularităţi 
bizare (Ulise rămâne şapte ani într-o “buclă” a timpului la Calypso, având chiar 
posibilitatea de a “ieşi” din timp devenind nemuritor). 

Heraclit Retorul3, comentator din sec. I î.e.n., considera în lucrarea 
(cunoscută sub numele de) Alegorii homerice că Iliada şi Odiseea nu pot fi 
interpretate decât alegoric. Neoplatonicianul Porphyrius în lucrarea cunoscută 
sub numele de Grota nimfelor, examinând episodul din Odiseea, în care Ulise 
înainte de a ajunge în Ithaca, îşi ascunde darurile primite de la feaci într-o grotă, 

∗ Ovidiu Balan este Doctor în Istoria filosofiei; Muzeul de Istoria Medicinei, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”, Iaşi. 

1 Wolf, A. şi Wolf, H.-H., Drumul lui Ulise, Ed. Meridiane, Buc., 1981. 
2 O lucrare pierdută a lui Aristotel purta titlul Probleme homerice (sau Enigme homerice). 

Cf. Dumitriu, A., Cartea..., p. 133. 
3 Buffière, F., Miturile lui Homer şi gândirea greacă, Ed. Univers, Buc., 1987, pp. 66-78, 

aminteşte mai multe lucrări antice care comentează şi interpretează poemele homerice. 
Heraclit, comentatorul din secolul I î.e.n., este numit Retorul de Buffière, pentru a-l diferenţia 
de Heraclit Obscurul. Autorul francez subliniază că “Retorul” a luat acele idei de la 
predecesorii săi. 
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vede în acesta un simbolism al destinului sufletului pe pământ şi după moarte.4 În 
lucrarea Viaţa şi poezia lui Homer, al cărei presupus autor este Plutarh, se susţine, 
că întreaga filosofie grecească poate fi regăsită în poemele homerice. Toţi aceşti 
autori, iar şirul lor ar putea continua5, susţin, printre altele, o idee pe care F. 
Buffière o sintetizează astfel: “Homer vorbeşte într-un mod enigmatic.”6 

Considerăm că drumul lui Ulise spre patria sa, Ithaca, poate să simbolizeze, 
în plan alegoric, drumul sufletului uman care se caută şi se regăseşte pe sine, după 
mai multe încercări şi iniţieri, pentru ca, în final, să ajungă înapoi la patria sa 
divină, unde partea care i se cuvine (Penelopa) îl aşteaptă să se întoarcă la familia 
sa divină şi unde ajunge fără bogăţii lumeşti (darurile de la regele feacilor sunt 
ascunse într-o grotă) şi fără trup (hainele sale sunt schimbate cu cele ale unui 
cerşetor pribeag). 

Întâlnirea lui Ulise cu ciclopul Polifem ar putea simboliza contactul cu 
natura umană inferioară, cu forţa fizică brută neluminată de inteligenţă. Cine n-o 
orbeşte este înghiţit de ea, aşa cum se întâmplă cu unii dintre însoţitorii lui Ulise. 
Vrăjitoarea Circe ar putea fi o reprezentare alegorică a spiritualităţii umane. Omul 
(Ulise) nu trebuie să se lase vrăjit de farmecele îndoielnice ale lui Circe, de versul 
său fermecător, de ţesătura pe care o poate urzi, de originea sa divină, solară (fiică 
a lui Helios). Ulise o învinge pe Circe şi vrăjile ei nu-l pot cuprinde pentru că el 
are, de la Hermes, un leac miraculos care-l ajută să nu uite, că uitarea este asociată 
morţii (vezi semnificaţia izvorului uitării, Lethe, într-un capitol următor), iar 
păstrarea nealterată a memoriei corespunde nemuririi. Ulise nu vrea să uite cine 
este şi nici scopul călătoriei sale, adică sufletul nu-şi uită originea sa divină şi 
necesitatea de a se întoarce la familia sa divină, de unde a plecat. Ulise îi salvează 
(din păcate pentru puţin timp) şi pe unii dintre însoţitorii săi, transformaţi de 
Circe în porci, căci imaginea porcului este foarte indicată pentru a sugera pe cei 
care, lăsându-se seduşi de o forţă spirituală inferioară, lipsită de amintirea esenţei 
sale divine, ajung la o recădere în animalitate, vulgaritate, murdărie. Numele 
nimfei Circe (mai corect Kirke) poate fi pus în legătură cu termenul “inel”, “cerc”, 
de la grecescul Kirkos, dar mai există un sens care semnifică pasăre de pradă.7 

4 Dumitriu, A., Cartea..., p. 133. 
5 Ibidem, p. 134. 
6 Buffière, F., op. cit., pp. 48-49. 
7 Dumitriu, A., Cartea..., pp. 159-160. 
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Forţa spirituală poate fi, mai ales în treptele sale inferioare, asemenea unei păsări 
de pradă (kirke), care se roteşte în cerc (kirkos) pe deasupra celor care, nefiind 
înarmaţi cu o anume cunoaştere, cu o anumită intenţionalitate, uită originea lor şi 
a forţei spirituale autentice. Dar Circe reprezintă chiar mai mult decât un drum 
circular, care se repetă la nesfârşit cu pericolele sale (pasăre de pradă). Circe 
(forţa spirituală) este, de fapt, o mişcare circulară ascendentă, asemenea spiralei. 
Avem de-a face cu o revenire la un punct de plecare iniţial, dar pe un palier 
superior, ce ne duce cu gândul la legea negării negaţiei. Prin intermediul lui Circe, 
al unei spiritualităţi ascendente (spirala ascendentă), Ulise urcă câteva trepte ale 
iniţierii (Catabasa, Sirenele, Scylla şi Charybda). “Proba Sirenelor” reprezintă şi ea 
o treaptă a iniţierii, dar ne aflăm încă la nivelul unei spiritualităţi în curs de
maturizare. Posesorul ei s-a eliberat, în mare măsură, de cele sensibile şi a ajuns la 
nivelul în care spiritul creează liber, dar chemările ademenitoare ale fanteziei sale 
pot să-l ducă la pieire, dacă urmează glasul lor fără simţ critic. El încă nu s-a 
ridicat la spiritul iniţiat şi mai goneşte după plăsmuiri deşarte, a căror putere îl 
mai poate vrăji.8 Ulise şi însoţitorii săi trec şi de Sirene, care reprezintă o treaptă 
intermediară între două stări, căci ele sunt deopotrivă om şi animal, femeie şi 
peşte. Ulise, împreună cu însoţitorii rămaşi, trebuie să treacă printre Scylla şi 
Charybda, două pericole la fel de mari şi greu de evitat. El nu are de ales între bine 
şi rău, nici măcar între două rele, căci ar putea fi la fel de bine zdrobit de oricare 
dintre cei doi monştri. Alt drum spre Ithaca nu există. Ucenicul (mystul) încă se 
mai poate opri la acest prag fără a-şi risca viaţa, dar fără a mai putea ajunge la 
Penelopa, familia sa divină. Ulise, cu cei rămaşi, merge înainte, evitând două 
extreme care i-ar putea, deopotrivă, distruge, urmând o linie de mijloc (aurea 
mediocritas), cea mai înţeleaptă într-o asemenea situaţie. Spiritul începe să se 
trezească găsind căi de ieşire din situaţii care omului obişnuit îi par fără ieşire. 
Omul este şi trup şi suflet, iar pericolele ca în călătoria sa unul dintre ele să-l 
zdrobească n-au trecut încă. O parte dintre oamenii conduşi de Ulise nu trece de 
această încercare, chiar şi cei rămaşi mor  într-un naufragiu, după ce, flămânzi 
fiind, au ucis, într-un anumit ţinut, câteva dintre “vacile soarelui”, pentru a se 
hrăni. Tentaţiile trupului muritor încă sunt mari, iar drumul este mai lung şi mai 
greu decât părea la început. Ulise rămâne singur, pentru că este singurul care a 

8 Steiner, R., Creştinismul ca fapt mistic şi misteriile Antichităţii, Ed. Humanitas, Buc., 
1993, p. 94. 

111 



OVIDIU BALAN 

ascultat sfaturile lui Circe de a nu se atinge de “vacile soarelui”. Circe (forţa 
spirituală) îl poate vrăji pe om, dar dacă el (Ulise) îşi cunoaşte originea şi 
destinaţia (Ithaca, coincidentia oppositorum), Circe îl poate ajuta, prin sfaturile 
sale, pe drumul spre desăvârşire. Ulise ajunge singur la nimfa Calypso, unde 
rămâne şapte ani, număr cu semnificaţii mistice, care ar putea sugera o treaptă 
superioară şi îndelungată a unei iniţieri. Numele nimfei vine probabil de la verbul 
kalypto (καλύπτω), care semnifică “a acoperi”, “a învălui”, “a ascunde”, “a ascunde 
un lucru sub altul”.9 Ea simbolizează o realitate, aflată dincolo de sfera înţelegerii 
normale, unde timpul şi mişcarea s-au oprit, iar moartea nu-şi găseşte locul. 
Insula Ogygia este “ombilicul valurilor” (Cântul I, v. 74-82), este izvorul mişcării, 
axa în jurul căreia se produce mişcarea, dar nu cunoaşte mişcare. Calypso îi oferă 
eroului posibilitatea schimbării condiţiei sale ontologice (nemurirea), pentru ca el 
să rămână alături de ea în „ombilicul”  vârtejului şi al valurilor, nemişcat de ceea 
ce mişcă viaţa oamenilor. Zadarnic încearcă Calypso să-i schimbe “ţesătura” 
(urzeala) destinului. Ea ţese în van, neputând schimba ursita eroului, neputând 
desface urzeala zeilor. Ulise rămâne în lumea mişcării, iar această mişcare îl va 
duce spre Ithaca. Ulise nu poate uita Ithaca, păstrându-şi memoria intactă, 
asemenea celui care bea apă din izvorul ce porneşte „din lacul Mnemosynei”. 
Ajuns în insula feacilor bucuriile vieţii pământeşti îi surâd, dar Ulise s-a detaşat 
deja de ele. Nausica, spiritul care ţine de această lume, îl primeşte cu simpatie, dar 
iniţiatul a renunţat, de mult, la această lume. Aşa cum am precizat deja, bogăţiile 
dăruite de regele feacilor, sunt ascunse într-o grotă (renunţare la bogăţiile 
lumeşti), iar hainele sale sunt ale unui cerşetor, ceea ce înseamnă că Ulise se 
dezbracă de straiele sale trecătoare, de haina trupească efemeră. Ceata peţitorilor 
reprezintă o realitate inferioară (ei beau şi mănâncă), cu aspiraţii nelegitime, care, 
fără nici o iniţiere, doresc să facă parte dintr-o familie divină, unde nu le este locul 
şi nu sunt doriţi. În raport cu Ulise, ei sunt de natură diferită, pentru că nici unul 
dintre ei nu reuşeşte să încordeze vechiul său arc. Situaţia lor actuală este cu mult 
sub aceea de la care a plecat Ulise, care, între timp, a urcat numeroase trepte. Ei 
nu sunt conduşi de înţelepciune, precum Ulise, căruia zeiţa Atena îi dă sfaturi la 
tot pasul, iar zeii nu le-au „urzit” un destin suprauman. Ulise se reîntoarce la 
Penelopa, la partea sa divină, care-l aşteaptă credincioasă, timp de douăzeci de 

9 Dumitriu, A., Cartea..., pp. 156-157. 
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ani. Cercul se închide, însă cu o circularitate ascendentă. Ulise este un iniţiat. 
Atunci când unii exegeţi mai vechi (Eusthatius, Maxim din Tyr) au considerat că 
Penelopa reprezintă filosofia10, ei nu au fost departe de adevăr. Considerăm că 
Penelopa ar putea reprezenta mai mult decât iubirea de înţelepciune, fiind chiar 
înţelepciunea, Sophia, dobândită de un înţelept (sophos), care, prin „iniţiere”, se 
întoarce la familia (originea) sa divină. Sofia, iniţierea, descoperirea originii 
divine a omului, legată de reuşita reîntoarcerii la această origine, puteau să fie 
cândva acelaşi lucru. Ulise ar putea fi un înţelept11, iar drumul său, Odiseea acestei 
înţelepciuni. 

* 
Nu îndrăznim să ne punem întrebarea dacă Homer s-a gândit la cele de mai 

sus şi suntem familiarizaţi cu ideea că în epoca homerică exista o altă concepţie 
despre viaţă şi moarte. Dar nici nu putem accepta că Odiseea este o simplă 
călătorie geografică, fie ea şi imaginară. Preferăm ca vântul raţiunii să împrăştie 
alegoriile de mai sus, decât să nu le fi dat nici un drept la existenţă. 
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Pentru adepţii săi, alchimia este o adevărată filosofie hermetică, este mamă 
a tuturor ştiinţelor pentru că ea conţine principiile tuturor celorlalte. Adevărată 
gnoză care insistă pe complementaritatea necesară între corp şi spirit, alchimia 
este abordarea esoterică complexă unde se întâlnesc o cercetare operativă asupra 
materiei şi una speculativă asupra sinelui pentru a găsi piatra filosofală. Alchimia 
a avut epoca sa de glorie, lungă cronologic, din antichitate până către sfârşitul 
Renaşterii, şi o vastă arie de răspândire, din Egipt până în îndepărtatul Orient. 
Iluminismul a adus, paradoxal, o diminuare semnificativă a interesului pentru 
alchimie şi, treptat, o excludere a alchimiei din sfera celor rezervate intelectului 
luminos, atoatebiruitor, dar supus unui facil mecanicism care nu poate explica 
diversitatea şi frumuseţea acestei lumi. Titus Burckhardt făcea o remarcă 
interesantă: „Pare să nu fi frapat pe nimeni că o artă fundamental absurdă a putut, 
în ciuda nenumăratelor eşecuri şi dezamăgiri, să persiste cu o asemenea 
continuitate şi statornicie în sânul celor mai diverse civilizaţii.” Tot cărturarul 
elveţian avansa şi o explicaţie: alchimia lucrează pe un alt plan decât ştiinţa 
empirică modernă! 

Alchimia a fost redescoperită în modernitate, unul dintre cei preocupaţi de 
Marea Operă fiind Carl Gustav Jung. Ilustrul psihiatru elveţian a fost preocupat de 
alchimie şi a scris două lucrări fundamentale: Psihologie şi alchimie şi Mysterium 
Coniunctionis. Carl Gustav Jung a descoperit alchimia lecturând tratatul chinez 
Secretul Florii de Aur, scris în secolul al XVII-lea, şi despre care Jung spune că l-a 
aşezat pe calea bună a cercetărilor sale; mai târziu avea să descopere copia unui 

∗ Bogdan Mihai Mandache este redactor la Editura Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi; 
membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
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manuscris medieval, Aurora consurgens, atribuit lui Toma de Aquino. Încântat de 
manuscris, copia bine păstrată era depozitată la Biblioteca Naţională a Franţei, 
Carl Gustav Jung i-a cerut discipolei sale, Marie-Louise von Franz, să traducă 
manuscrisul. Textul latin, traducerea şi comentariile compun al treilea volum din 
Mysterium Coniunctionis; traducerea în germană a apărut la Zurich în 1957; în 
ediţia în limba română a operei lui C.G. Jung, Aurora consurgens a apărut în 
volumul 14/3, la Editura Trei, în anul 2006. Filosoful francez Bernard Gorceix, 
dispărut prematur, la numai 47 de ani, unul dintre marii germanişti ai secolului 
trecut, a tradus în franceză tratatul atribuit lui Toma de Aquino şi a însoţit 
traducerea de un amplu comentariu: L’aurore à son lever, traduction et préface 
Bernard Gorceix, Editions Arma Artis, 1982. O nouă publicare a tratatului, atât în 
germană, cît şi franceză, era necesară, întrucât în epoca modernă a mai fost 
tipărită doar în 1625 în colecţia lui Johannes Rhenanus, apărută la Frankfurt. 
Conrad Waldkirch, editorul celebrei antologii apărute, în 1610, la Basel, Artis 
Auriferae..., nu a inclus Aurora consurgens pentru că era „...o profanare a 
misterelor creştine”. 

Textul este o rafinată proză poetică, îmbinând strălucit tradiţia alchimică şi 
tradiţia sapienţială. Aurora cucereşte prin spiritualitate şi prin frumuseţea 
textului literar, prin tonul bine orchestrat al celebrării imnice, prin folosirea 
alegoriei unde alternează pasaje scripturare şi extrase din opere alchimice. 
Studiind textele alchimice latineşti timpurii, C.G. Jung vorbea despre o atitudine în 
care alchimistul, căutând secretul divin al materiei, şi-a proiectat propriul 
inconştient în esenţa, necunoscută lui, a substanţei. Autorul acestui tratat unic 
prezintă o trăire religioasă, o experienţă nemijlocită a inconştientului, în termeni 
psihologici. Bernard Gorceix, urmărind revelaţia biblică şi ştiinţa alchimică, afirmă 
că atât creştinul, cât şi alchimistul au acelaşi maestru, mai curând aceeaşi maestră 
– Înţelepciunea –, iar itinerariul lor este comparabil, asemănător, sapienţial şi
alchimic sau cum afirmă autorul tratatului: „Drumurile ei (ale Înţelepciunii, n.n.) 
sunt lucrări frumoase şi demne de laudă, deloc de dispreţ sau urâte, iar cărările ei 
sunt măsurate şi deloc grăbite, ci legate de perseverenţa muncii de durată. Ea este 
un pom al vieţii pentru toţi care o cuprind şi o lumină care nu se stinge niciodată.” 

Tratatul sfântului Toma de Aquino stă sub semnul înţelepciunii vântului 
austral, aluzie la spusa evanghelistului Matei: „Regina de la miazăzi se va scula la 
judecată”, Sapientia Dei, în care psihologii identifică inconştientul colectiv, iar în 
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aşezarea sub semnul Înţelepciunii, Marie-Louise von Franz vede „descrierea unei 
întâlniri numinoase cu anima, a cărei pătrundere în sfera conştiinţei sale autorul 
încearcă să o controleze”.  Sapientia cheamă oamenii la ea, promiţând bogăţii mai 
preţioase ca argintul şi aurul. Şi al doilea capitol este tot despre înţelepciune: 
„Dacă acum vă delectaţi, aşadar, cu tronul şi sceptrul regal, atunci iubiţi lumina 
ştiinţei ca să stăpâniţi etern, şi cercetaţi-o toţi cei care vă evidenţiaţi în ştiinţa 
naturii: căci pentru voi investighează înţeleptul toată cunoaşterea celor din 
vechime şi el îşi va petrece timpul la profeţi şi va pătrunde cu tine în capcanele 
parabolelor, va cerceta ceea ce este ascuns în vorbele înţelepte şi va zăbovi la 
pasajele obscure ale parabolelor.” Capitolul este dedicat amplificării Sapientiei 
Dei, subliniindu-se esenţa sa divină, misterioasă şi perceptibilă doar prin 
meditaţie şi inspiraţie. Se subliniază ideea că esenţa Sapientiei Dei poate fi 
circumscrisă printr-o amplificare simbolică care trebuie dezvăluită tuturor, „căci 
este o comoară inepuizabilă”; dar aici este vorba şi de alchimia văzută ca 
„împărăţia cerurilor” sau „comoara ascunsă din câmp”, având astfel forţă 
mântuitoare sau eliberatoare, un leac dătător de vedere, de înţelegere. Textul 
aparent confuz al Aurorei „are un sens logic şi dă naştere, prin suita imagistică 
subtilă, unei imagini specifice, dar efectiv perceptibile a acelei Sapientia Dei drept 
impuls originar spre cunoaşterea secretului alchimic, deci a inconştientului”, 
afirmă M.-L. von Franz. 

Al treilea capitol al tratatului este o polemică împotriva „proştilor” şi 
ignoranţilor, a celor care nu sunt în stare să înţeleagă „această glorioasă ştiinţă”; 
totodată autorul atenţionează asupra răspândirii ştiinţei care nu trebuie adusă 
oricui pentru că „cel care ar revela secretele acestei ştiinţe unora nedemni ar rupe 
sigiliul cerului; de asemenea, spiritul acestei înţelepciuni nu va putea pătrunde 
într-un corp grosolan, şi nici un prost nu va putea să o înţeleagă, ca urmare a 
perversităţii raţiunii sale”. De ce acest tratat poartă numele de Aurora? Zorii zilei 
sunt şi „ora aurie” („aurea hora”), alchimia având ca orice altă ştiinţă o oră 
favorabilă; zorii sunt intermediari între noapte şi zi, zorii zilei semnifică sfârşitul 
nopţii şi începutul zilei, „tot aşa aurora noastră în punctul maxim al roşeţii este 
sfârşitul întregului întuneric şi alungarea nopţii, a acelei durate iernatice în care 
cineva care se plimbă prin ea şi nu e atent se va împiedica”. Sălaşul aurorei este, 
după Gregor, „claritatea completă a vederii interioare”, iar zorii zilei alungă 
noaptea iernatică, dar şi „obscurităţile îngrozitoare ale spiritului nostru”. Din 
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punct de vedere psihologic, afirmă discipola lui Jung, simbolului aurorei i se 
atribuie o stare de devenire interioară a acelei luminozităţi a inconştientului: „Ea 
nu este, ca soarele, o lumină concentrată, ci o strălucire difuză la orizont – adică în 
pragul conştiinţei.” Bernard Gorceix a ales ca titlu al tratatului din secolul al XIII-
lea L’aurore à son lever, pentru a evita confuzia cu celebrul tratat al lui Jakob 
Bohme, Aurora oder Morgenrote im Aufgang, tradus în franceză de Louis Claude 
de Saint-Martin sub titlul de L’aurore naissante, iar în limba română sub titlul de 
Aurora sau răsăritul care se întrezăreşte. Prin faptul că identifică aurora cu prima 
lumină a dimineţii pascale, autorul ne reaminteşte că trăieşte în lumea 
reprezentărilor bisericeşti; se retrage pentru moment într-un plan secundar 
pentru a lăsa însăşi Sapientia Dei să ia cuvântul: „Prin urmare nu strigaţi în public 
înţelepciunea în drum..., când un înţelept aude înţelepţii atunci el va deveni mai 
ştiutor şi va înţelege, şi dacă el înţelege această ştiinţă atunci el o va deţine.” Este 
înţelepciunea care vine de la Răsărit, adică regina purtând o coroană din razele a 
douăsprezece stele strălucitoare, regina regatului „fără sfârşit pentru toţi care mă 
găsesc şi mă cercetează subtil, cu spirit ingenios şi persistenţă”. În timp ce primele 
cinci capitole se rotesc în jurul unui concept central, Sapientia Dei, ca spirit al 
alchimiei, următoarele şapte capitole sunt parabole care descriu trecerea 
continuă de la o imagine la alta, pentru împlinirea opusului alchimic. Marie-Louise 
von Franz crede că cifra şapte a parabolelor poate fi asociată celor şapte planete şi 
celor şapte metale şi spiritelor lor sau celor şapte zile ale creaţiei.  

Prima parabolă este despre pământul negru „în care cele şapte planete şi-au 
prins rădăcinile”, despre norul care instaurează starea de nigredo, rezultatul 
primei unificări a contrariilor, a primei întâlniri între autor şi Sapientia Dei, după 
cum susţine Marie-Louise von Franz, care sesizează o deosebire în descrierea lui 
nigredo faţă de alte parabole alchimice în faptul că autorul este mult mai puternic 
atins personal, ieşind astfel al iveală o suferinţă neaşteptat de intensă şi o 
realizare a propriei obscurităţi, a celui mai adânc infern şi a umbrei morţii. Este 
nigredo ca revelare a incompletitudinii substanţei care are nevoie de prelucrare, 
este „materia care strigă după ajutorul unui om, care, ştiind şi înţelegând, să-i 
salveze sufletul din tărâmul de jos.” Sunt amintite delicatele procedee alchimice 
prin care prea mult foc poate distruge „materia prima”, ceea ce are corespondent 
în practica psihologică unde scoaterea bruscă la lumină a conţinuturilor 
inconştiente nu duce la înţelegerea lor. 
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A doua parabolă (despre potop şi  moartea pe care a adus-o şi a alungat-o 
femeia) este tot despre Sapientia Dei, iar în plan alchimic tot despre starea de 
nigredo, aici înfăţişată sub forma unui potop: „Când cantitatea mării s-a întors 
către mine şi apele s-au revărsat peste chipul meu.” În sens simbolic, apele 
înfricoşătoare, htonice, obscure trimit la apa artei, fixatoare şi procreatoare; dar 
această a doua parabolă face trimitere şi la tola cu săgeţi înmuiate în sânge care 
înseamnă în limbaj biblic triumful şi răzbunarea lui Dumnezeu asupra 
duşmanilor, triumful învingătorului fiind reprezentat prin teascurile şi hambarele 
pline care aparţin învingătorului. Ultimele paragrafe ale parabolei sunt cu 
trimiteri strict alchimice la umiditate şi descompunere, din care vor lua naştere 
perfecţiunea şi viaţa sa. 

A treia parabolă este despre captivitatea babiloniană, despre porţile de 
bronz şi zăvoarele de fier; aceste cuvinte sunt ale profetului Isaiia şi ele spun mai 
departe că acel ce sparge porţile va primi „comorile neştiute şi nestemata 
ascunsă”. În interpretarea pe care o face Marie-Louise von Franz, zăvoarele de fier 
ale captivităţii babiloniene sunt şi o trimitere la anima care este în centrul 
pământului, din punct de vedere creştin închisă chiar în infern. „Însă pentru a 
putea lumina oamenii, ea trebuie mai întâi să fie scoasă din adâncimile infernului. 
Fără o participare înţelegătoare a conştiinţei inconştientul nu-şi poate exercita 
funcţia sa iluminatoare şi ajutătoare”, afirmă Marie-Louise von Franz.    

Următoarea parabolă este „despre credinţa filosofică, ce se bazează pe 
numărul trei”; este un capitol mai amplu care se deschide cu o parafrază directă a 
Crezului şi continuă cu aluzii sau trimiteri explicite la practici alchimice de 
purificare, de îndepărtare a celor superficiale pentru a putea participa la înălţarea 
promisă la rangul de „filius Dei”, după ce aluziv în capitole anterioare era văzut ca 
„filius philosophorum”. Concepţia Sfântului Duh din Aurora seamănă cu ideea 
unei „anima mundi” prezente în materie: „Sfântului Duh i se atribuie bunătatea – 
el, prin care tot ce e pământesc devine ceresc, şi anume de trei ori: prin faptul că 
el botează în râu, în sânge şi în flăcările focului.” Toate referirile autorului 
tratatului la ciocnirea pământului cu treimea spirituală (apă, aer, foc) pot fi 
interpretate şi ca o opoziţie corp-spirit, bărbat-femeie. „Din punct de vedere 
psihologic, afirmă Marie-Louise von Franz, este vorba de trăirea unei iluminări a 
inconştientului, în al cărui întuneric haotic devin perceptibile treptat un «sens» şi 
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un centru ordonator independent de Eu, Sinele. Din ceea ce este de neînţeles se 
câştigă o intuiţie «iluminatoare»“. 

A cincea parabolă este despre casa comorilor pe care Înţelepciunea a 
construit-o pe o stâncă, o casă în care cine caută găseşte, cine cere primeşte, cine 
bate, aceluia i se va deschide: „Căci înţelepciunea se află la poartă şi spune: Vezi, 
stau în faţa uşii şi bat; dacă cineva îmi va uzi vocea şi va deschide uşa, la acela voi 
intra şi el va veni la mine şi voi lua masa cu el şi el cu mine.” Cei ce vor deschide 
casa vor găsi un izvor viu, nesecat, vor vedea întreaga splendoare a soarelui şi a 
lunii; pietrele unghiulare ale casei, în număr de 14, conţin forţele de bază ale 
întregii fundaţii (sănătatea, smerenia, sfinţenia, castitatea, forţa, victoria, credinţa, 
speranţa, iubirea, bunătatea, răbdarea, moderaţia, disciplina, supunerea). Această 
casă  pe care înţelepciunea a construit-o pe vârf de stâncă este deschisă cu cheile 
împărăţiei cerului de cei douăzeci şi patru de bătrâni, este o casă a comorilor care 
poate fi deschisă cu patru chei, care sunt cele patru elemente, după cum scria 
Alphidius. 

A şasea parabolă vorbeşte „despre cer, şi lume, şi ordonarea elementelor”, 
iar conţinutul principal descrie un proces alchimic de creaţie a lumii. „Filius 
philosophorum” coboară din nou pe pământ şi uneşte în sine forţele superioare şi 
inferioare, cerul (focul, aerul şi apa) şi pământul. Pământul este identic cu 
Sapientia Dei care a contribuit la opera de creaţie: „Domnul m-a zidit de la 
începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele mai de demult. Eu am fost din 
veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul 
atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă” (Pilde 8, 22). 
Textul tratatului vorbeşte despre creaţie, dar şi despre moarte, de o dizolvare a 
lumii şi o întoarcere la începutul ei nediferenţiat, „într-o inversare stranie a 
Facerii, creaţia este descrisă aici ca un sfârşit al lumii, iar sfârşitul lumii ca o 
reunificare – nu dizolvare, ci contopire într-o unitate originară”, scrie Marie-
Louise von Franz. Sunt descrise simbolic, alegoric şi cele trei etape alchimice: 
nigredo, albedo, rubedo, dar şi comuniunea alchimistului cu cei ce locuiesc casa 
înţelepciunii. 

Ultima parabolă este despre discuţia celui care iubeşte cu iubita sa este 
apropiată de Cîntarea Cîntărilor. Acest cântec de dragoste biblic a fost interpretat 
de Părinţii Bisericii ca un discurs despre Biserică, fără niciun înţeles erotic; femeia 
neagră este echivalată de Origen cu Miriam, a doua soţie a lui Moise, dar în 
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alchimie reprezintă stadiul de nigredo sau luna nouă întunecată de soare. Sunt 
numeroase trimiteri simbolice la nestemate şi veşminte, toate ducând la 
transformarea interioară, la trecerea pe o treaptă superioară de conştiinţă. Sunt 
veşminte ale fericirii şi ale bucuriei pe care le îmbracă mireasa: „Sufletul sau 
mireasa din textul nostru trebuie înţeles astfel ca un asemenea spirit de foc, 
colorant, care îi conferă mirelui ieşit din mormânt, adică corpului devenit 
spiritual, un veşmânt, deci culoare.”  Este un motiv care aminteşte reprezentarea 
antică a sufletului ca un veşmânt colorat, care învăluie lumea materială. Din 
perspectivă psihologică, schimbul de veşminte simbolizează transformarea 
interioară a atitudinii sufleteşti. Această ultimă parabolă cu dese referiri la mire şi 
mireasă („cea mai înţeleaptă dintre fecioare”) trebuie citită, ca întreg textul de 
altfel, în litera biblică şi în cheie alchimică. Identitatea miresei cu divinitatea este 
neîndoielnică, iar „unio mystica” este un motiv nou şi complet altfel decât în alte 
texte medievale. 

Tratatul Aurora consurgens nu este o scriere originală, autorul fiind mai 
puţin atras de o posibilă confruntare între alchimie şi creştinism, fiind mai atras 
de succesiunea de imagini, de embleme, totul într-o scriere de mare expresivitate 
şi frumuseţe; poate că este un text care nu se adresează strict nici creştinului, nici 
alchimistului, ci se adresează celui care, dincolo de literă, întrezăreşte spiritul 
unei căutări, a unei dorinţe de realizare spirituală în care alchimia şi creştinismul 
contribuie deopotrivă într-o uniune mistică, într-un „mysterium coniunctionis”. 
Cititorul este deopotrivă fascinat de frumuseţea textului biblic, dar şi de 
incursiunile în scrierile alchimice, deşi în economia textului ele nu sunt prezente 
în proporţii egale, referinţele scripturare fiind mai bogate, ceea ce ne îndeamnă să 
credem că autorul era teolog! Aurora consurgens este un text care marchează un 
moment important în istoria alchimiei, în zorii alchimiei europene, o sumă de 
teme şi structuri meditative; alchimia aducea o reflecţie coerentă şi originală 
asupra lumii şi istoriei sale. Alchimia elenistică propovăduia ceea ce avea să 
analizeze Mircea Eliade, „funcţia iniţiatică a suferinţei”, iar creştinismul avea să 
fie, mai mult decât orice altă religie, locul în care sacrificiul era singurul mijloc de 
a domina spectrul morţii. Celebrând căsătoria contrariilor şi „misterul 
împreunării contrariilor”, alchimia totdeauna a vorbit de un pământ nou de un 
corp nou, care şterge angoasele timpului, coruperea, boala. „Din Bizanţ până în 
secolul baroc, dar de asemenea de la sf. Pavel la teosofia creştină, suntem uimiţi 
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de permanenţa unei operaţii identice: aceeaşi trilogie; drama în aceleaşi acte; 
distrugere, apoi împreunare, apoi restaurare. Moarte. Iubire. Înviere”, scrie 
Bernard Gorceix. Dacă Toma de Aquino este autorul tratatului Aurora consurgens, 
atunci a vrut să arate că Summa alchimică este pandantul celebrei Summa 
theologiae!   
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REVOLTE UND PROPHETIE: DER KOMMENDE AUFSTAND ALS POLITISCHE
PROPHETIE 

MARCEL NOUVERTNÉ∗ 

1. Einleitung

2007 erschien in Frankreich ein Text unter dem Titel L'Insurrection qui 
vient.1 Der Text, der ohne Gattungseinordnung erschien, erregte in Frankreich 
großes Aufsehen. Die Polizei brachte ihn mit der Tarnac-Gruppe in Verbindung, 
die sie für die Sabotage an Gleisen des TGV verantwortlich macht und 
verdächtigte Julien Coupat der Autorenschaft.2 In der deutschen Diskussion 
spielte der Text zunächst keine Rolle. Dies änderte sich zwei Jahre später 
schlagartig mit dem Erscheinen einer Übersetzung unter dem Titel Der 
kommende Aufstand.3 Einer Übersetzung, die zum einen „zur freien Verbreitung”4 

∗ Marcel Nouvertné – Master Literatur-Kunst-Medien, Universität Konstanz, Germany. 
1  Comité Invisible: „L'insurrection qui vient“. Paris: la fabrique, 2007. 
2  Exemplarisch: Klaus Bittermann: „Wenn der Rotwein korkt“. In: Jungle World, Nr. 2, 

13.01.2011: http://jungle-world.com/artikel/2011/02/42420.html. Zuletzt abgerufen: 
26.05.2011. Johannes Thumfart: „Links ist das nicht!“. In: Jungle World, Nr. 47, 25.11.2010: 
http://jungle-world.com/artikel/2010/47/42175.html. Zuletzt abgerufen 26.05.2011. 

3  Für eine Liste der journalistischen Veröffentlichungen allein für den Monat 
November im Jahr 2010 vgl.: http://linksunten.indymedia.org/de/node/22964#comment-
11232. Zuletzt abgerufen: 26.05.2011. 

4  Unsichtbares Komitee: „Der kommende Aufstand“. 2007, Übersetzt 2010 von wir. 
http://media.de.indymedia.org/ media/2010/07//286489.pdf; und weitere Online-Quellen. 
Zuletzt abgerufen 26.05.2011. Die Seitenzahlen sind im Folgenden in runden Klammern im 
Fließtext angegeben. Hier: S. 4. Die Arbeit verwendet diese Ausgabe, nicht die bei Edition 
Nautilus veröffentlichte, die in einer eigenen Übersetzung vorliegt. 
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im Internet kursiert, aber auch in Form eines Buches in der Edition Nautilus5 
erschien. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2010 beschäftigte sich das Feuilleton 
nahezu jeder deutschen Zeitung in mindestens einem – meist jedoch mehreren – 
Artikeln mit dem Text.  

Die Reaktionen reichten von Begeisterungsstürmen6 über Verrisse bis hin 
zu engagierten Widerlegungen7 der Thesen. Sprechen die einen – wie Minkmar – 
davon, es handele sich um einen Text, der zum Standardwerk der heutigen 
'radikalen Linken' werden könne, kritisieren andere – wie Thumfart – die 
unkritische Verarbeitung 'rechter' Theorien (Schmitt, Heidegger, um nur einige zu 
nennen) in dem Text. Einig ist man sich nur darüber, dass der Text stilistisch 
hervorragend geschrieben sei. Ungeachtet aller Kritik lässt sich konstatieren, dass 
Der kommende Aufstand einen Nerv getroffen hat und damit zur Reaktion reizt. 

Was aber macht das dezidiert linke8 Pamphlet des Autorenkollektivs 
Unsichtbares Komitee so interessant und diskussionswürdig? Wie versucht der 
Text die Menschen zu mobilisieren, denen doch zunehmende 
Politikverdrossenheit nachgesagt wird? Diese Arbeit geht davon aus, dass sich die 
Antworten auf diese Fragen in der Machart, das heißt in der Struktur und 
Rhetorik, des Textes finden lassen. Sie stellt die These auf, der Text geriere sich 
als prophetische Rede. 

Da dieser Arbeit primär die deutsche Übersetzung des kommenden 
Aufstandes zugrunde liegt, wird die Arbeit in einem ersten Schritt (Kapitel 2) das 
Vorwort der Übersetzer als paratextuelle Instanz untersuchen. Dabei soll der 
Fokus darauf liegen, wie dieses Vorwort die Übersetzung eines Textes legitimiert, 

5  Unsichtbares Komitee: „Der kommende Aufstand“. Hamburg: Edition Nautilus, 2010. 
Übersetzt von Elmar Schmeda. 

6  Vgl. Nils Minkmar: „Seid faul und militant!“. In: Frankfurter allgemeine Zeitung, 
08.11.2010:http://www.faz.net/artikel/C30335/linksterrorismus-seid-faul-und-militant- 
30001494.html. Zuletzt abgerufen: 26.05.2011. Vgl. Karl Rauschenbach: „Der erste 
Posaunenklang“. In: Jungle World, Nr. 2, 13.01.2011: http://jungle-world.com/artikel/2011/ 
02/42420.html. Zuletzt abgerufen: 26.05.2011. 

7  Vgl. exemplarisch Thumfart 2010b und Johannes Thumfart: „Fast wie Gas“. In. die 
tageszeitung, 22.11.2010: http://www.taz.de/1/debatte/theorie/artikel/1/fast-wie-gas/. Zuletzt 
abgerufen: 26.05.2011. 

8  Die Definition dessen, was 'links' ist, kann an dieser Stelle nicht ausgeführt werden, 
ohne Definitionsakrobatik zu vollführen. Allgemein sei unter 'links' eine antiautoritäre, 
antikapitalistische, das Wohl aller Menschen betonende politisch Strömung verstanden, die 
sich dezidiert von kapitalistischen und völkischen Strömungen unterscheiden will. 
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der so auf die französische Situation zugeschnitten zu sein scheint, wie dieser. Im 
darauf folgenden Kapitel liegt der Fokus dann auf dem 'eigentlichen' Text. Um 
diesen zu untersuchen, umreißt der erste Abschnitt (3.1) eine Arbeitsdefinition 
der Figur des Propheten. Aus dieser Perspektive betrachtet der folgende 
Abschnitt (3.2), wie sich der Sprecher des Textes inszeniert. Der dritte Abschnitt 
(3.3) zeigt exemplarisch an einem Kapitel das Funktionieren der 
gegenwartsanalytischen Kapitel, der sogenannten Kreise. Der Schluss des Kapitels 
(3.4) soll die Perspektive auf einen weiteren Text erweitern: auf die 
programmatische Schrift „Kybernetik und Revolte” des Autorenkollektivs Tiqqun. 
Dies soll Licht auf mögliche Gründe für eine prophetische Schreibweise werfen. 

2. Vorwort der Übersetzer als Paratext

2.1 Der Paratext 
Wie schon im Vorwort angekündigt, will dieses Kapitel zunächst die 

paratextuellen Instanzen des Textes analysieren. Was aber ist ein Paratext? 
Gérard Genette beschreibt als Paratext zusammenfassend die Texte, die einen 
Text umgeben und ihn präsent machen.9 Der Paratext bildet dabei die Grenze 
zwischen dem eigentlichen Text und all dessen, was außerhalb des Textes liegt. Er 
steht auf der Differenz zwischen Innen und Außen des Textes, sprich: er stellt die 
Schwelle10 des Übergangs von der Welt des Rezipienten zu der des Textes dar. In 
dieser Funktion als den Text ein- und begrenzende Schwelle, die ihm einen 
Rahmen gibt, steuert er die Rezeption.11 Für ein Buch typische Paratexte sind zum 
Beispiel: Titelseite, Umschlag, Verfasserangaben, Widmungen, Titel, 
Anmerkungen, Klappentext, Briefe, Interviews und schließlich auch das Vorwort. 

In der Schwellensituation treffen zwei verschiedene Welten aufeinander 
und beginnen mit einander zu interagieren. Einerseits die Welt des Rezipienten, 

9  Vgl. Gérard Genette: „Paratexte: Das Buch vom Beiwerk des Buches“. Fankfurt am 
Main: Campus, 1998: S. 9f. 

10  Gerade die Schwelle zeichnet sich durch einen differenten Status als Grenze und 
Berührungspunkt, Trennung und Überwindung der Trennung aus. Durch die Differenzierung 
zwischen Innen und Außen schafft die Differenz das   Innen und das Außen erst und damit der 
Paratext den Text. Vgl. Jacques Derrida: „Grammatologie“. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1974: S. 62 – 65 und 81 – 83. 

11  Vgl. Genette: S. 10. 
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der sich mit Neugierde, mit bestimmten Fragen an einen Text wendet. Auf der 
anderen Seite die Welt des Textes, die dem Rezipienten mitunter sehr fremd sein 
kann. Der Paratext kann in dieser Situation eine vermittelnde Rolle einnehmen. Er 
ist der 'dritte Raum'12, zwischen dem Text und dem Leser, der Ort, von dem aus 
der Leser beginnt in den Text einzuwandern und ihn kennenzulernen. 

In dieser Aufzählung zeigt sich schon, dass der Paratext diachron die 
unterschiedlichsten Formen annehmen kann. Er besteht dabei aus dem Peritext, 
den Texten, die sich in der unmittelbaren Nähe eines Textes befinden und von 
diesem ausgehen, wie beispielsweise dem Vorwort und aus dem Epitext, aus 
Texten sich in einer gewissen Distanz zu dem eigentlichen Text befinden, wie zum 
Beispiel einem Interview, einer Biographie oder ähnlichem. So lässt sich aus den 
Fragen nach dem wo (Peri- oder Epitext), nach dem wann (original, spät oder 
nachträglich bzw. anthum oder posthum), nach dem wie (diskursiver Text oder 
Faktum) und nach der Instanz der Kommunikation (Adressant und Adressat) ein 
bestimmter Paratext definieren.13 Hierbei überlagern sich verschiedene 
Funktionen, der Paratext ist ein von Genett so genannter „heteronomer 
Hilfsdiskurs”.14 Nur soviel sei an dieser Stelle allgemein zum Konzept des 
Paratextes gesagt. Von besonderer Bedeutung ist hier die Vorrede der Übersetzer, 
die noch dem Inhaltsverzeichnis vorgelagert ist und mit der sich das folgende 
Kapitel beschäftigt. 

2.2 Vorbemerkung der Übersetzer 
In dem Fall des vorliegenden Textes stellt das Vorwort der Übersetzer einen 

besonderen Paratext dar. Ganz allgemein ist ein Vorwort ein Diskurs, der 
anlässlich eines bestimmten Textes geführt wird und von diesem ausgeht. In 
diesem Fall ist es einer, der die Übersetzung ins Deutsche thematisiert. Das 
Vorwort der Übersetzer (5-7) geht dem Text und auch dem Inhaltsverzeichnis 
voraus und ist von diesen abgesetzt, so wie Genette es idealiter beschreibt.15 

12  Zum Zusammenhang zwischen 'drittem Raum' als Schwelle und als Übergang vgl.: 
Homi K. Bhabha: „Die Verortung der Kultur“. Tübingen: Stauffenburg, 2007: S. 9 – 23 und 273. 

13  Vgl. Genette: S. 12. 
14  Vgl. ebd.: S. 18f. 
15  Vgl. ebd.: S. 157f. 
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Zunächst analysiert diese Arbeit die Vorrede nach den Kategorien, die 
Genette vorschlägt. Dies sind:16 Erwähnung des Grundes der Lektüre und des 
Nutzen; der Tradition, innerhalb derer sich der Text situiert; der 
Rezeptionsanweisung und des optimalen Publikums. Diese Liste entsteht 
grundsätzlich aus der Vorannahme, ein Vorwort habe zwei Intentionen: Zum 
ersten soll es den Leser zur Lektüre bewegen und zum zweiten soll es die 'gute' 
Lektüre sichern.17 

Grund und Nutzen der Lektüre: Das Vorwort thematisiert die Frage nach 
dem Nutzen der Lektüre im eröffnenden Absatz, indem es sie mit der Frage nach 
der Motivation für die Übersetzung verbindet (5). Es nennt als wichtigsten Grund, 
dass bisherige „politische Pamphlete” (5) die Situation darstellten, aber keine 
„konkrete[n] Schritte” für die Tat aufzeigten. Damit grenzt es den folgenden Text 
einerseits von einer Tradition politischer Pamphlete ab und konstatieren das 
Versprechen, dass dieser Text in der Frage der Handlungsanweisung über die 
bisherigen Texte hinausgehen wird. Er wird keine Vorschläge zur Handlung 
machen, das System zu retten, sondern Wege zur Überwindung aufzeigen. Der 
Grund für die Lektüre liegt damit in einem politischen und gesellschaftlichen 
Nutzen. Weiter verspricht das Vorwort, dass der Text aufklärend sei, „Aufklärung 
nicht im mythischen, sondern im militärischen Sinne: die Klärung eines 
gemeinsamen Ausgangspunktes” (5; Hervorhebungen M.N.). Damit erweitert sich 
der Nutzen des Textes um die Funktion, eine Basis für die angesprochene 
Überwindung des Systems zu schaffen. 

Dies ist aber nur dann der Fall, wenn sich der Text auf die deutsche 
Situation übertragen lässt. Und tatsächlich konstatiert der Text die Möglichkeit 
der Übertragung in dem Postulat: „dass der soziale Angriff der Eliten in den 
verschiedenen Staaten der westlichen Welt zusehends ähnliche Formen 
an[nehme] […]” (5). Der Text konstatiert ein Verhältnis der Ähnlichkeit zwischen 
der Situation in Deutschland und der in Frankreich, welches die Übertragung und 
damit die Übersetzung ermöglicht und rechtfertigt. In dieser Wendung erweitert 

16  Die Aufzählung lehnt sich an das Kapitel: „Die Funktion des Originalvorworts“ an. 
Vgl. ebd.: S. 190 – 227. 

17  Vgl. ebd.: S. 191. Diese Funktionen gehen historisch aus der Entwicklung des 
Vorworts aus dem exordium der Rhetorik  hervor. Das exordium diente als erster Teil einer 
Rede dazu, das Interesse des Zuhörers zu gewinnen und einen inhaltlichen Überblick zu 
liefern. Vgl. ebd.: S. 159f. 
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sich der Gültigkeitsanspruch des Textes, er erhält einen erweiterten 
Geltungsraum, zumindest die Geltung auch für Deutschland. 

In der Abgrenzung zur „Macht” (6) ruft das Vorwort einen weiteren Grund 
für die Lektüre des Textes auf: Die Schärfung des Verständnisses für einen 
Widerstand der Tat. Hier verknüpft das Vorwort den politische-gesellschaftlichen 
Nutzen der Tat mit dem des Textes, einerseits Grundlage der Erkenntnis zu sein 
und andererseits Wege zur Tat aufzuzeigen. 

Letztere Punkte führt das Vorwort noch weiter aus. So schaffe der Text 
nicht nur eine Basis für die Erkenntnis der Situation, sondern könne auch „den 
Status Quo linker Teilbereichskämpfe auf[…]brechen”. Dies spricht die 
Vereinigung bisher brach liegender Kräfte zur Tat an. Der Text erreiche dies, 
indem er die revolutionäre Perspektive aktualisiere (6) und damit einen Beitrag 
zur Vereinigung von „Denken und Handeln” im Heute leiste. 

Im Weiteren führt das Vorwort aus, wie dies bewerkstelligt werden kann. 
Und zwar einerseits indem der Text vorführt, wo der „Feind” (7) liege und wie er 
anzugreifen sei. Indem er das Wissen liefert, das benötigt werde, um Theorie und 
Praxis weiter zu entwickeln. Andererseits, dadurch dass der Text eine neue 
„Sprache der Revolution” (7) entwickelt.18 Was aber heißt es, dass der Text eine 
neue Sprache der Revolution entwickelt? Auf semiotischer Ebene bedeutet es, 
dass der Text ein Zeichensystem entwickeln will, in welchem der Ausdruck der 
Revolution enthalten ist. Um ein solches Zeichensystem zu entwickeln muss der 
Text bestimmte Signifikante mit Sinn anreichern, er muss die Gegenwartsanalyse 
auf bestimmte Begriffe bringen, was die (auf)klärende Funktion (6) des Textes 
leistet. Mithilfe derer soll die Vereinigung von Wort und Tat und die 
Zusammenführung der verschiedenen revolutionären Kräfte in einer eigenen 
Sprache. Das Wort muss wirksam werden. 

18  Eine Leistung, die dem Text von verschiedenen Seiten der Rezeption durchaus 
zugebilligt wird, so wenn Louisa und Michael in ihrer Kritik schreiben: „'Der kommende 
Aufstand' hingegen leistet einen Beitrag, Wut und Zorn wieder sagbar zu machen. […] Re-
Formulierungen können hilfreich sein, wenn sie es vermögen, Debatten anzustoßen und im 
besten Fall auf Lebensverhältnisse einzuwirken. […] Größere und kleinere Diskussionsrunden 
finden noch immer in den Kellern, in Kneipen, in Sozialen und Autonomen Zentren und an 
Küchentischen statt. Es wird geredet.“ (Hervorhebung im Original). Louisa und Michael: „Von 
nahenden Aufständen und bürgerlichen Kritiken“. http://www.kritisch-lesen.de/2011/05/ 
von-nahenden-aufstanden-und-burgerlichen-kritiken/. Zuletzt abgerufen: 26.05.2011. 
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Rezeptionsanweisung: Damit der Text sein behauptetes Potential entfalten 
kann, ist eine bestimmte Form der Rezeption notwendig, zu der sich das Vorwort 
äußert. Dies geschieht, indem es zunächst beschreibt, was der Text nicht zu 
leisten vermag. Er ist keine „Gebrauchsanweisung” für die Revolution (6). Dies 
könne der Text aufgrund der verschiedenen möglichen Rezeptionen nicht leisten. 
Mit dieser Wendung betont das Vorwort dezidiert die Individualität der 
unterschiedlichen Aktionen und Parteien, die dennoch nicht getrennt 
nebeneinander stehen, sondern erkennbar19 „durch den Glutkern ihrer Sehnsucht 
nach Befreiung” (6) zusammenstehen. Der Text sei also aus der Individuellen 
Perspektive heraus zu lesen und soll nicht zu einem übergeordneten System 
führen. 

Die Rezipienten sollen (und können) den Text nicht eins zu eins als 
Programm übertragen, sondern sollen mit möglichen Alternativen 
experimentieren (6). Den dynamisch-undogmatische Modus der Rezeption sollen 
sie auf Dauer stellen, um den „ Angriff auf dieses System” (6) bis zu dessen 
Überwindung fortzuführen und nicht „der gegenwärtigen Ordnung […] Therapien 
zu ihrer Rettung vorzuschlagen” (5). 

Dazu trägt bei die eigenen „Ideen und unsere Praxis” (7) zu hinterfragen 
und an die aus dem Text gewonnenen Erkenntnisse anzupassen. In der 
geforderten kritischen Auseinandersetzung mit dem Text, der Diskussion, besteht 
die Tür, die es dem Rezipienten ermöglicht an der „internationale[n] Debatte” (7) 
teilzunehmen, Teil der internationalen Debattengemeinschaft zu werden. Diese 
Debattengemeinschaft ermöglicht dann die „Koordination zwischen den einzelnen 
Gruppen […], um eine gemeinsame Verteidigung zu kultivieren” (7). 

An diesem Punkt schlägt die Aufforderung der kritischen 
Auseinandersetzung mit dem Text in die Aufforderung zu Handeln um. Die 
Rezeption des Textes ist nicht Selbstzweck, sondern sie soll als aktiv geführte auf 
das politische Handeln überspringen. Die geforderte Aktivität des Rezipienten und 
die von ihm zu vollführende Übertragungsleistung unterstreicht das Vorwort 
zusätzlich im letzten Absatz. So warnt es einerseits davor, dem Text dogmatisch zu 
folgen, was dem „Ruf nach FührerInnen” (7) gleichkomme. Andererseits führt es 

19  Wieder ruft der Text eine Unterschiedlichkeit auf, die nicht ausgeglichen werden 
soll und deren Teile dennoch durch ein Ähnlichkeitsverhältnis verbunden sind. 
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„blinde[...] Flecken” des Textes an, die Widerspruch fordern und zur „Eskalation 
einer Diskussion” (7) beitragen sollen, sprich dazu, dass die Revolution von der 
Diskussion auf die Straße überspringt. 

Diese kurze Analyse des Vorworts der Übersetzer – die sich problemlos 
noch fortführen ließe20 – lässt sich wie folgt zusammenfassen: Das Vorwort 
bereitet auf einen Text vor, der, in kritischer Auseinandersetzung gelesen, seine 
Wirkung entfaltet und die Menschen zum Aufstand bewegt. Die Wirkung des 
Textes liegt darin, dass er, während er eine neue Sprache schafft, die verstreut 
liegenden Kräfte bündelt, ohne sie zu vereinen. Diese Kräfte können dadurch ihr 
Ziel erreichen: die Befreiung der Menschen durch die Zerstörung des Systems. 

Das Vorwort thematisiert die Übersetzung des Textes aus Frankreich. Durch 
die analoge Situation in beiden Ländern ist die Übertragung möglich, durch die 
kritische Auseinandersetzung unterstützt. In diesem Akt der Übersetzung und 
ihrer Begründung performiert das Vorwort resp. die Übersetzung zudem die 
Vereinigung der brach liegenden Kräfte. Der Text kann jetzt die Gruppen aus 
beiden Ländern in ihrer Sprache ansprechen und zur Tat führen. In der 
Auseinandersetzung mit dem Text sollen so die Unterschiede der Situation zu 
Tage treten, gleichzeitig – dank der Auseinandersetzung – die Mobilisation auf das 
gemeinsame Ziel hin gelingen.21 In diesem transnationalen Geltungsanspruch 
bindet der Text, mithin das Vorwort, die verschiedenen Akteure zu der 
Gemeinschaft zusammen, die der Text anspricht, ohne sie jedoch in ihrer 

20  Ein wichtiger zu untersuchender Punkt sind sicherlich die Einflechtungen von 
Wendungen der captatio benevolentae. Diese scheinen die Verantwortung für die 
Argumentation und die Diskussion ganz auf den Rezipienten zu verschieben, indem sie auf 
Schwächen des Textes hinweisen oder dessen Relevanz ganz verwerfen. So z.B.: „Notwendig 
ist das Buch dafür keinesfalls. Um unsere Situation zu erkennen und daraus aufzubrechen 
braucht es keinen Masterplan, keine eine Wahrheit, die uns offenbart werden muss.“ (7). 

21  Vgl. Walter Benjamin: „Die Aufgabe des Übersetzers“. In: Ders.: „Sprache und 
Geschichte. Philosophische Essays“.  Stuttgart: Reclam, 2000: S. 55-57. Aus dieser Perspektive 
zeigt sich, dass 'auf allen Ebenen' übersetzt wird: die Übersetzung Französisch-Deutsch; die 
Übersetzung Text-Rezipient und die Übersetzung zwischen den einzelnen Rezipienten 
(gruppen), ohne dass diese Aufzählung Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die bei der 
Übersetzung zutage tretenden Unterschiedlichkeiten verweisen auf die Unterschiedlichkeit 
der Übersetzungspole, die in der Vermittlung der Übersetzung erst zutage treten. Oder mit 
Benjamin: „[D]as Gemeinte [ist] zwar dasselbe, die Art, es zu meinen, dagegegn nicht.“ S. 56. 
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Individualität22 zu bedrohen oder zu einem komplexeren System 
zusammenzubinden. 

Die Installierung des Textes als Rede, die zu einer (womöglich globalen) 
Gemeinschaft spricht führt zu dem nächsten Punkt dieser Arbeit. Das nächste 
Kapitel, das zentrale, soll untersuchen, inwieweit man den kommenden Aufstand 
als prophetischen Text – als prophetische Rede – bezeichnen kann. 

3. Die prophetische Funktion

3.1 Was heißt prophetisches Schreiben 
Bevor die Arbeit sich dem Text zuwendet, gilt es zu bestimmen, was hier als 

prophetische Rede und als Prophet verstanden werden soll. Einer der ersten 
Wissenschaftler, der sich mit dem Propheten auseinandersetzt, ist Max Weber. Er 
behandelt den Propheten in zwei Kapiteln von Wirtschaft und Gesellschaft.23 
Ausgehend von seiner Bestimmung entwickelt dieses Kapitel eine 
Arbeitsdefinition. Diese erweitert das Kapitel und verschiebt den Fokus unter 
Berufung auf Agambens Überlegungen zur Differenz von Apostel und Prophet. 

Unter einem Propheten versteht Weber einen „Charismaträger, der […] eine 
religiöse Lehre oder einen göttlichen Befehl verkündet”24. Dieser zeichnet sich 
dadurch aus, dass er nicht in einer heiligen – kirchlichen – Tradition steht, kein 
kirchliches Amt bekleidet, sondern sich persönlich berufen fühlt. Er verkündigt 
inhaltliche Offenbarung, Lehre und Gebot, ohne dafür eine Bezahlung zu erhalten. 
Dadurch, dass sie göttlich berufen sind, erfüllen sie keinen menschlichen Auftrag; sie 
kommen in ihre Position, indem sie sie übernehmen. Spezifisch für die prophetische 
Offenbarung ist dabei, dass sie „einen einheitlichen Aspekt des Lebens, gewonnen 

22  Vgl. Giorgio Agamben: „Die kommende Gemeinschaft“. Berlin: Merve 2003: S. 9f. 
Dies ist die Gemeinschaft der Gleichen, die die Mannigfaltigkeit in der Gleichheit des 
gemeinsamen Da-Seins einschließt; vgl. Jacques Rancière: „Die Gemeinschaft der Gleichen“. In: 
Joseph Vogl (Hg.): Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1994: S. 126f, 129. 

23  Vgl. Max Weber: „Prophet“ und „Gemeinde“. In. Ders.: Wirtschaft und Gesellschaft. 
Tübingen: Mohr (Siebeck), 1922: S. 250 – 261. 

24  A.a.O.: S. 250. Hervorhebung im Original. Er verkündet göttlich inspiriert die 
Wahrheit. Vgl. Bernadette Malinowski: „'Das Heilige sei mein Wort'. Paradigmen 
prophetischer Dichtung von Klopstock bis Whitman“. Würzburg: Königshausen und Neumann, 
2002: S. 13. 
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durch eine bewußt einheitliche sinnhafte Stellungnahme zu ihm”25, schafft. Dafür 
verbindet der Prophet die Einzelerscheinungen der Welt unter der Prämisse, sie 
bildeten ein sinnvolles Ganzes. Für seine Aufgabe benötigt der Prophet zudem noch 
einen bestimmten Rezipientenkreis, die Gemeinde. 

Die Gemeinde liegt nicht im Propheten begründet. Sie entsteht aus 
denjenigen, die seine Lehre rezipieren und sich daraufhin, weil sie seinem 
Heilsversprechen Glauben schenken, um ihn sammeln, wie z. B. die Jünger um 
Christus.26 Der Institutionalisierungsprozess macht die ursprünglichen Jünger 
dann oft zu den Priestern des entstehenden Kultes. Die religiöse Tradition kann 
diesem Prozess dabei entgegenstehen, da der Prophet nicht aus dem Kreise der 
traditionellen Religionseliten entstammt und u. U. eine Bedrohung für die 
kanonische Lehre darstellt.27 

Als Zwischenresultat lässt sich also festhalten, dass der Prophet derjenige 
ist, der aus göttlicher Berufung den Weg zum Heil offenbart bzw. in der 
exemplarischen Prophetie vorlebt. Um dies zu erreichen setzt er die Ereignisse 
des Lebens in einen sinnstiftenden Gesamtzusammenhang, der der Gemeinde den 
Weg zur Erlösung weist. Die Gemeinde rekrutiert sich dabei aus denjenigen, die 
seiner Lehre anhängen. 

Was heißt es aber, die Ereignisse in ein sinnstiftendes Ganzes zu 
integrieren? Zunächst bedeutet es die Ereignisse in einen realitätsbegründenden 
Diskurs einzufügen.28 Der Sinn ergibt sich dann aus der Gerichtetheit der 
Ereignisse auf ein bestimmtes Ziel (telos) hin. Die Ereignisse sind hierfür aus den 
verschiedenen, perspektivischen Blicken, die die Wahrheit der Geschichte als ein 
für-wahr-halten bilden, auf die Geschehnisse zugänglich.29 Die Richtung der 
Ereignisse bzw. der Erzählung der Ereignisse, auf einen bestimmten Punkt – der 
für den Historiker in der Gegenwart30 oder Vergangenheit, für den Propheten31 in 

25  Weber, 1922: S. 257. Hervorhebung im Original. 
26  Vgl. A.a.O.: S. 257f. 
27  Vgl. A.a.O.: S. 260f. 
28  Vgl. Reinhart Koselleck: „Vom Sinn und Unsinn der Geschichte“. In: Carsten Dutt 

(Hg.), Ders.: Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. Aufsätze und Vorträge aus vier Jahrzehnten. 
Berlin: Suhrkamp, 2010: S. 17f. 

29  Vgl. a.a.O.: S. 16f. 
30  Zum Zusammenhang Zwischen Historiker/Philosoph und Schlegel, v.a. bzgl. des 

Ethischen vgl.: Gunter Scholtz: „Der rückwärtsgekehrte Prophet und der vorwärtsgewandte 
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der Zukunft liegt – ist dann eine rhetorische Leistung, die der (prophetische) 
Diskurs vollführt. 

Die Prophetie unterscheidet sich dabei von der Utopie. Letzterer ist es 
daran gelegen ein wünschenswertes Bild von der Zukunft oder einem weit 
abgelegenen Raum zu zeichnen, welches als Ideal erstrebenswert ist.32 Die 
verschiedenen Utopien zeichnen womöglich Linien zu einer Gegenwart, einem 
gegenwärtigen Ort, von dem sie Ausgehen, diese liegen aber nicht im 
Vordergrund. Die Prophetie dagegen hat ihren Schwerpunkt auf dem ethischen 
Aspekt, das heißt auf der Frage, wie das Heil zu erreichen sei und darauf, dass der 
Ist-Zustand zu überwinden sei.33 Der Prophet, ist derjenige, der auf der Schwelle 
zwischen Gegenwart und Zukunft steht und weiß, wie das Heil der Zukunft zu 
erreichen ist.34 

Ein weiterer Aspekt kommt mit der Figur des Apostels, wie Agamben35 sie 
nach Paulus zeichnet, hinzu, einer genuin christlichen Position. Der Apostel ist der 
Nachfolger des Propheten, der die Bühne nach dem messianischen Ereignis, der 
Geburt Christi, betritt.36 Mit dem messianischen Ereignis hat das Ende der 
Geschichte begonnen, ist aber noch nicht vollendet, erst mit dem Angekommen-

Poet“. In: Ders.: Zwischen Wissenschaftsanspruch und Orientierungsbedürfnis: zu Grundlage 
und Wandel der Geisteswissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991: S. 309 – 331. 

31  Der Prophet versteht sich sowohl in der griechischen als auch in der jüdisch-
christlichen Tradition als in einem kosmischen Gesamtzusammenhang stehend. Zu dessen 
Wirklichkeit will er die Welt zurückgeführen. Vgl. Malinowski, 2002: S. 13. 

32  Vgl. Gunter Scholtz: „Die Weltbilder der Zukunft: Prophetie – Utopie – Prognose“. In: 
Ders.: Zwischen Wissenschaftsanspruch und Orientierungsbedürfnis: zu Grundlage und 
Wandel der Geisteswissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991: S. 339f. 

33  Vgl. Malinowski, 2002: S. 15f. Und vgl.: Scholtz, 1991b: S. 334f. 
34  Die Differenzierung hier ist idealtypisch. In der Realität beinhalten die meisten 

Utopien einen Handlungsimpuls und die Prophetien legitimieren sich auch über ihr telos. Vgl. 
zur Utopie: Klaus Kufeld: „Utopie als Gegenstand der Politikwissenschaft“. In: Ders.: Die Reise 
als Utopie. München: Fink, 2010: S. 38-40. 

35  Hier gilt zu beachten, dass auch Agamben in das Diskursive Umfeld von 
Coupat/Tiqqun gehört. Rühle bezeichnet Coupat als „Pariser Meisterschüler des 
Großphilosophen Giorgio Agamben“. Vgl. Alex Rühle: „Das kommunale Manifest“. In: 
Sueddeutsche Zeitung, 11.11.2010: http://www.sueddeutsche.de/politik/neue-protestkultur-
das-kommunale-manifest-1.1022188. Zuletzt abgerufen: 26.05.2011. Die weiteren 
Ausführungen beziehen sich auf: Giorgio Agamben: „Apóstolos“. In: Ders.: Die Zeit, die bleibt. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006: S. 72-100. 

36  Vgl. Agamben, 2006: S. 75-78. 
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Sein des Messias, der Paroussia37, endet die Zeit. Die Zeit des Endens ist die Zeit 
des Apostels. Der Apostel ist nicht mehr der von Gott zur Verkündigung der 
Wahrheit berufene, sondern der Ausleger und Verbreiter der messianischen 
Botschaft vom Ende der Geschichte. Er zeigt auf den kairos,38 den glücklichen 
Moment, an dem die Möglichkeit zum eingriff in den Lauf der Dinge besteht. Er 
wirkt in der Zeit von Beginn des Endes der Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem das Ende der Geschichte abgeschlossen ist.39 

3.2 Prophetisch Redeposition in Der kommende Aufstand 
Wie die kurze Definition im vorhergehenden Kapitel gezeigt hat, ist die 

Position des Sprechers einer der wichtigen Punkte der prophetischen Rede. Der 
Sprecher, der Prophet, spricht nicht für sich, sondern er verkündet im Auftrag 
Gottes den Weg zum Heil. Er spricht nicht für sich und erwartet mithin auch keine 
Entlohnung, er spricht, weil es sein Auftrag ist. Beziehungsweise im Falle des 
Apostel spricht dieser nicht im Auftrag Gottes, sondern um die Botschaft des 
Messias zu verbreiten. Er verkündet – wie schon oben erwähnt – die Botschaft des 
messianischen Ereignisses und dass das Ende der Geschichte angebrochen ist. 

Im Fall des kommenden Aufstandes ist die Sprecherposition nicht sofort 
einsichtig. Namentlich lässt sich kein Autor-Sprecher identifizieren, ein solcher 
lässt sich nur aus der Selbstinszenierung konstruieren. Hier gibt es die 
Verfasserangabe: „Unsichtbares Komitee”. Die Zusammensetzung aus 
Unsichtbarkeit und Komitee zeigt verschiedene Punkte auf. 

So inszeniert der Verfasser sich zunächst als Verfasserkollektiv: das 
Komitee. Nicht ein Autor zeichnet also für den Text verantwortlich, sondern 
mehrere. Der Text ist das Produkt eines kollektiven Schreibprozesses von 
Autoren, die in ihrer Partizipation am kommenden Aufstand miteinander 

37  Vgl. Agamben, 2006: S. 83-85. 
38  Vgl. Agamben, 2006: S. 82f. Wie Scholtz ausführt ist der kairos der glückliche 

Moment in der Medizin, an dem die Heilung möglich ist. Die Verkündung des kairos selbst 
wirkt allerdings auf die Heilung ein, er ist wirksames Wort; so auch die Prophetie, die auf den 
Glücklichen Moment der Revolte hinweist. Vgl. Gunter Scholtz, 1991b: S. 346 – 348. 

39  Dabei ist anzumerken, dass das Aufnahmen des Agambenschen Messianismus 
durchaus in der Logik Agambens Vorstellung von Politik liegt. Wenn auch zumindest Marchart 
sich äußerst skeptisch zeigt, ob eine solche Politik überhaupt möglich ist. Vgl. Oliver Marchart: 
„Die 'reine Politik' des Messianismus“. In: Ders.: Die politische Differenz. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2010: S. 232-237. 
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verbunden sind. Dies in der Doppelfigur, dass ihre Gemeinschaft den Text 
hervorgebracht hat, dieser wiederum Anlass für die Gemeinschaft der Autoren. 
Der Einzelne verschwindet in dieser Selbstbezeichnung als Komitee: sie handeln 
als ein Verfasser. 

Die Bezeichnung als Komitee hat darüber hinaus noch weitere 
Implikationen, zieht man die Definition der Brockhaus Enzyklopädie heran: ein 
„aus einer Gruppe ausgewählter und mit einer bestimmten Aufgabe betrauter 
Ausschuss”40. Somit ist das Komitee eine funktionale Gruppe. Sie bildet sich mit 
dem Grund eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. 

Unsichtbar ist das Komitee, insofern die Mitglieder nicht bekannt sind. 
Einerseits verschwinden sie in dem rhetorischen Kollektivsubjekt des Komitees. 
Andererseits sind ihre Namen nicht bekannt. Die Bezeichnung des unsichtbaren 
Komitees lässt keine Rückschlüsse auf die konkrete Identität der Autoren zu.41 

Das heißt, rein von der Verfasserangabe her gesehen, handelt es sich um ein 
Autorenkollektiv, welches ganz hinter die Bezeichnung unsichtbares Komitee 
zurücktritt. Die Autoren ordnen ihre reale Identität ganz dem Text, ihrer Aufgabe, 
unter.42 Sie treten nicht als tatsächliche Personen in Erscheinung, die gewürdigt 
oder bezahlt werden wollen, sondern stellen durch ihre Anonymität ganz die 
Botschaft in den Vordergrund. Außer dem zeitigt das Verschwinden der 
Autorenpersonen die Effekte einer Mythisierung der Autoren und einen Schutz 
vor polizeilichen Ermittlungen.43 

Wie aber inszeniert sich der Sprecher im Text. An verschiedenen und 
zahlreichen stellen bezeichnet der Sprecher sich mit dem kollektiven Pronomen 

40  Definition „Komitee“, nach Brockhaus Onlineenzyklopädie: http://www.brockhaus-
enzyklopaedie.de/be21_article.php. Zulezt abgerufen: 26.05.2007. 

41  Die französische Polizei assoziiert dennoch Julien Coupat und die Kommune Tarnac 
9 mit der Verfassung des kommenden Aufstandes und den Hakenkrallen-Anschlägen von 2008. Zu 
beachten ist, das Coupat der Kopf des Autorenkollektivs Tiqqun ist. Vgl. Thumfart, 2010b. 

42  Analog dem Propheten bzw. dem inspirierten Sänger, der in der Kommunikationstriade 
Gott-Prophet-Gemeinde: „seine empirische Identität zugunsten der Erinnerung und 
'Empfindung eines höheren Selbst'“ zurücklasse. Malinowski, 2002: S. 30f. Vgl. dazu auch: 
Heinz Schlaffer: „Wissen als Poesie: der Enthusiasmus“. In: Ders.: Poesie und Wissen. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990: S. 26-44; besonders S. 41. 

43  So schreiben sie im Abschnitt Die Sichtbarkeit fliehen. Die Anonymität in eine 
offensive Position wandeln: „Sichtbar zu sein bedeutet ohne Deckung, das heißt von allen 
verletzbar zu sein.“ (75). 
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'wir'44 (41, 66, passim). Dieses Pronomen schließt den Leser mit ein und trennt 
sich gleichzeitig von einer anderen Gruppe ab. Am Ende der „Aus welcher Sicht...” 
genannten Einleitung des Textes geht der Text Explizit auf die Fragen nach 
Verfasserschaft und Redeposition ein. Der Text differenziert dadurch zwischen 
Autor und Redakteur, dass er sagt, die Redakteure seien nicht die Autoren, die 
Redakteure hätten sich nur „zu den Schreibern der Situation gemacht” (14).45 In 
dieser Wendung verschieben die Sprecher die Autorenschaft und setzen sich an 
die Stelle von Redakteuren, die lediglich „Wahrheiten fixier[en]” (14). Sie setzen 
sich in der Rede des Textes, als unsichtbares Komitee, an die Stelle von Schreibern 
der Wahrheit, also an die Stelle der Instanz, die die vorhandene Wahrheit 
offenbart. Die Wahrheit, die sie aufschreiben sei dabei selbstevident, d.h. die Folge 
der Revolution geht von selbst und „in logischer Konsequenz” (14) aus der 
aufgeschriebenen Wahrheit hervor.46 

Folgendes lässt sich festhalten: Das Unsichtbare Komitee ordnet sich dem 
Text als Autor zu. Es ist ein Kollektiv, welches 'die Wahrheit' selbstlos verkündet, 
ohne dass die Mitglieder als benennbare Personen in Erscheinung träten, sie 
könnten jeder beliebige47 sein. In dieser Funktion schreiben sie eine vorhandene 
Wahrheit auf, die selbstevident zur Revolution führt. 

In dieser Selbstbeschreibung zeigen sich bestimmte prophetische 
Versatzstücke: Die Verfasser verkündigen eine Wahrheit, die als solche zum Heil 

44   Wie sich auch die Übersetzer bezeichnen, die sich somit zu der Gruppe zählen und 
über diese Sprecherposition das Vorwort der Übersetzer mit dem Text kurzschließen. 

45  In der Typologie Hegels betreiben die Autoren damit ursprüngliche Geschichte. Die 
Übereinstimmung ihres Geistes mit dem der Geschichte macht ihre Worte selbst zu Taten, die 
diesen Geist beeinflussen. Gegenwartsgeschichtsschreibung  ist somit immer wirksames Wort. 
Vgl. G.W.F. Hegel: „Die Behandlungsarten der Geschichte und der allgemeine Grundsatz der 
philosophischen Geschichtsbetrachtung“. In: Ders.: Vorlesungen über die Philosophie der 
Geschichte. Stuttgart: Reclam, 1972: S. 40f. 

46  Unterbelichtet bleibt hier die Rolle des Textes und der Verfasser als Medium. Als 
solches machen sie den Inhalt des Textes, hier: 'die Wahrheit', erst sichtbar, indem sie sie, wie 
schon in 3.1 angeführt, in einen Diskurs einführen. Wie Krämer ausführt erzeugt eine solche 
mediale Aisthetisierung als: „mediale Mittelbarkeit den Eindruck der Unmittelbarkeit“. Sibylle 
Krämer: „Wahrnehmbarmachen“. In: Dies.: Medium, Bote, Übertragung: kleine Metaphysik der 
Medialität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008: S. 262; ausführlich: 267-276.  

47  Vgl. zum Beliebigen: Giorgio Agamben, 2003: S. 9f, 51 – 55. Das Beliebige, das nicht 
qua Identifikation oder Attribut Teil einer Gemeinschaft ist, sondern durch die Zugehörigkeit. 
Dieses Beliebige hat seine Attribute 'dabei', die aber für die Zugehörigkeit nicht relevant sind. 
S.a. im kommenden Aufstand: S. 83. 
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der Revolution führt. Sie machen dies nicht aus eigennützigen Gründen oder um 
Geld zu verdienen, sondern aus der Erkenntnis der Wahrheit heraus. Hier 
verschränkt sich die Position des Weberschen Propheten mit der des 
Agambenschen Apostels. Verkündet der Prophet den Weg zum Heil noch in 
Verlängerung göttlicher Rede, so verkündet der Apostel das Ende, die schon 
vorhandene Botschaft, die mit dem messianischen Ereignis eingetreten ist. Spielt 
die Bezeichnung des „Komitees” zwar auf eine Berufung an, so konstatiert der 
Sprecher im Text doch, dass der Text nur die vorhandenen Wahrheiten, dass das 
bisherige System im Untergehen ist, aufschreibt; gerufen höchstens von der 
situativen Notwendigkeit. Der Sprecher des Textes beschreibt sich nicht rein und 
vollgültig als Prophet oder Apostel im beschriebenen Sinne, dennoch lassen 
Versatzstücke beider Formen finden. Der Text ruft aber weder einen Gott auf, noch 
benennt er ein Messianisches Ereignis, was ihn aber nicht hindert, eine apostolisch-
prophetische Bewegung zu vollführen. 

3.3 Gegenwartsanalyse und Evidenzerzeugung 
An dieser Stelle lohnt es sich – in gegebener Kürze – einen Blick darauf zu 

werfen, wie der Text in der Gegenwartsanalyse vorgeht. Der kommende Aufstand 
analysiert in den ersten sieben Kapiteln Ereignisse des Zeitgeschehens, wobei 
jeder „Kreis” einem bestimmten Thema gewidmet ist. Dieses Kapitel wirft 
exemplarisch einen Blick auf den sechsten Kreis, der sich unter dem Motto „'Die 
Umwelt ist eine industrielle Herausforderung'“ der Ökologie widmet. Dafür 
gliedert sich das sechste Kapitel grob in drei inhaltliche Abschnitte. 

Der erste Abschnitt (47f) eröffnet das Thema, indem er die Aktualität der 
Umwelt in der Diskussion hervorhebt: „Die Ökologie [sei] die Entdeckung des 
Jahres” (47). Diese Aktualität untermauert es mit formlosen Zitaten von 
Gemeinplätzen, wie sie in jeder beliebigen Zeitung stehen könnten. Dies zieht 
einen Kreis48 um die Rezipienten, die diese Gemeinplätze erkennen und sich zu 
einer Erfahrungsgemeinschaft verbinden.49 

48  Sicherlich hat die Bezeichnung der Kapitel als Kreise noch weitere Implikationen, 
auf die hier aber nicht weiter eingegangen werden soll. So bringt Alain C. sie mit den sieben 
Kreisen der Hölle in Verbindung. Vgl. Alain C.: „'Der kommende Aufstand', Identitäres 
Konstrukt und existenzielle Alternative“. 27.10.2010: http://andiewaisendesexistierenden. 
noblogs.org/ post/2010/10/27/473/. Zuletzt abgerufen am 26.05.2011. 

49  So Malinowski: „[D]ie prophetisch vermittelte und durch Zeichenhandlung 
illustriert göttliche Botschaft ist immer Geschichtsdeutung, Geschichtsansage und 
Geschichtsvollzug in dem Sinne, daß Zeitbewusstesein zugleich Gottesbewußtsein und 
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Die Aktualität des Problems, gewonnen aus dessen Evidenz, führt zu der 
Schlussfolgerung, die den zweiten inhaltlichen Abschnitt einleitet: „Was sich als 
Umwelt herauskristallisiert, ist ein Verhältnis zur Welt, das auf Verwaltung, also 
auf Fremdheit aufbaut” (48; Hervorhebung i. O.). Hier benennt das Kapitel eine 
erste Ursache für die Krise und zwar die Verwaltungsmentalität gegenüber der 
Umwelt. Die Verbindung der Menschen mit der Umwelt ist verlorengegangen und 
simuliert sich 'jetzt' mithilfe von Verwaltung. Die Globalität des 
Umweltprogramms ruft dabei nach globalen Lösungen, die nur die: „haben 
können, die global organisiert sind” (49). Diese globale Organisationen, die sich 
wie die EDF als Problemlöser inszenierten seien die gleichen, die für das Problem 
verantwortlich zeichneten. Ihre Lösung bestehe darin, die Verantwortung auf 
jeden Einzelnen zu verschieben (50), der seinen Konsum in „Selbstkontrolle” (51; 
Hervorhebung i. O.) so gestalten soll, dass noch konsumiert werden könne. Diese 
Lösung kritisiert das Kapitel als Wendung, die den Ursprung des Problems 
aufrecht erhält (51f). 

Hier beginnt nun der dritte inhaltliche Abschnitt, nachdem der erste das 
Problemfeld und der zweite die bisherige, systeminterne und -erhaltende 
Lösungen beschrieben hat. Der letzte Abschnitt schlägt vor, „Funktionsstörungen” 
und „Kurzschlüsse[...]” (52) des 'Systems' herbeizuführen, womit letzteres 
aufhören würde Problem zu sein. Die Krise bewertet der Text positiv, da sie ein 
Einbrechen der Umwelt bedeute, in dem die Umwelt aufhöre Umwelt zu sein; die 
Überschreitung der Mensch-Umwelt-Grenze biete die Chance, die Verbindung 
wieder herzustellen (52). 

Das Kapitel schließt mit dem Beispiel von New Orleans ab. Hier hätten sich 
die Menschen nach der Heimsuchung durch den Hurrikan Cathrine selbst 
organisiert und es: „erwachten vergessene Formen zu neuem Leben” (53). Diese 
selbstorganisierte Bildung von Gemeinschaft in Kommunen50 (siehe auch: 79, 81, 

Gottesgewissheit ist.“. Die Gegenwarts- und Vergangenheitsanalyse ist im kommenden 
Aufstand zwar säkularisiert, wirft aber nichtsdestoweniger ein Licht auf das zu erlangende 
Heil. Malinowski, 2002: S. 37. 

50  Die Ersetzung der kybernetisch gesteuerten Gesellschaft durch die 
gemeinschaftliche Kommune, die eine ideale Urgemeinschaft aufruft, ist der politische 
Impetus des Textes. Zumindest wenn man den Ort des Politischen, mit Joseph Vogl, als den Ort 
sieht, an dem der Gemeinschaftsbegriff besetzt wird. Vgl. Joseph Vogl: „Einleitung“. In: Ders. 
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89) sei der einzige Weg, „um nicht mit dieser Welt unterzugehen. Auf das eine Zeit 
komme, in die wir uns verlieben.” (53). 

Das Kapitel eröffnet also ein Problemfeld, in welchem sich jeder potentielle 
Rezipient wieder finden kann. Die bisherigen Auswege aus dem Problem 
denunziert es als einerseits systemerhaltend und andererseits nicht zu einer 
Lösung führend. An deren Stelle setzt es eine mögliche Lösung, die wie der 
Aufstand, nicht am System hängt, sondern die Lösung des ursächlichen Problems 
herbeiführt. Diese neue alternative Lösung weist den Weg zu einem Heil, das in 
der Eigentlichkeit der menschlichen Existenz liegt. 

 
3.4 Kybernetik und prophetische Matrix 
„'Es bedarf keiner Prophetie, um zu erkennen, daß die sich einrichtenden 

Wissenschaften alsbald von der neuen Grundwissenschaft bestimmt und 
gesteuert werden, die Kybernetik heißt. […]”51. Mit diesem Zitat leitet das 
Autorenkollektiv Tiqqun den dritten Abschnitt seines Textes „Kybernetik und 
Revolte” ein. Dieser Text von Tiqqun, einer Gruppe von Autoren, in deren Umfeld 
das Unsichtabre Komitee52 verortet wird, analysiert das Aufkommen der 
Kybernetik im 20. Jahrhundert als gesamtgesellschaftliches Paradigma. 

Sie führen folgendes aus:53 Die Kybernetik hat die früheren Legenden 
ersetzt und mit der Geste der Rationalisierung die gesamte Gesellschaft erfasst 
und durchdrungen (I). Sie ordnet die Gesellschaft, indem sie Differenzen der 
Repräsentation errichtet, deren Überwindung sie in Kommunikation simuliert 
(II). Durch die Erschaffung geschlossener Regelkreisläufe erhält diese Ordnung 
sich aufrecht und stellt die Gegenwart auf Dauer (III).54 Das System setzt das 

(Hg.): Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1994: S. 18. 

51  Tiqqun: „Kybernetik und Revolte“. Zürich-Berlin: diaphanes, 2007: S. 30. 
52   Eine Assoziierung, die wenn auch stilistisch und inhaltlich plausibel, so doch noch 

nicht bewiesen ist. Dennoch lässt sich sicherlich annehmen, dass sich beide Texte in einem 
gemeinsamen diskursiven Feld bewegen und zudem auf ähnliche Quellen zurückgreifen. 

53  Hier folgt eine kürzeste Zusammenfassung des Inhalts. Die Kapitel, auf die sich die 
Zusammenfassung bezieht, sind mit römischen Ziffern im Fließtext eingefügt. 

54  Die auf-Dauer-Stellung der Gegenwart impliziert ein zyklisches Zeitkonzept. Die 
Dauerhaftigkeit der Gegenwart ist eine Dauerhaftigkeit der Regelung hin auf einen festen Soll-
Wert. Das messianische Zeitkonzept überschreitet mit dem Ende der Zeit – die hier ein Ende 
des Systems und damit der Systemzeit ist – diesen Zyklus. So ähnlich geschah es, als die 
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Individuum einem bestimmten, systemimmanentem Risiko aus und überträgt ihm 
damit die Verantwortung das System aufrecht zu erhalten (IV). Jeden Versuch die 
Kybernetik zu kritisieren integriert das kybernetische System in sich, um sich 
dabei zu perfektionieren und zu totalisieren (V/VI). Eine Möglichkeit, dem System 
zu entrinnen, bietet sich nur durch das poetisch-insinuierende Experimentieren 
innerhalb des Systems (VII). Dies führt ein Rauschen der Panik in das System ein, 
in dessen Schatten das Experimentieren möglich ist (VIII). Dieses 
Experimentieren erlaubt in zwei Wendungen das System zu hintergehen, indem 
es einerseits neue, unvorhergesehene Realitäten produziert und sich andererseits 
den Rückkopplungsschleifen des Systems entzieht (IX). Die dissonante 
Improvisation ersetzt hierfür die kybernetische Rhythmisierung (X). Dabei 
entstehen Wolken der Undurchsichtigkeit in denen der Anonyme autonom 
experimentieren kann (XI). 

Schon diese kurze Zusammenfassung zeigt, wie der kommende Aufstand die 
in dem theoretischen Text beschriebene Bewegung umsetzt. Dies lässt sich 
anhand des im vorigen Abschnitt beschriebenen Kapitels ausführen: Die 
Identifikation der Wurzel des Umweltproblems in der Verwaltungsbeziehung 
gegenüber der Welt, in der sich die Menschen von der Umwelt trennen und die 
Verbindung mit dieser simulieren, verweist auf die kybernetische Logik. 
Innerhalb dieser können sich die Verursacher des Umweltproblems als dessen 
Löser inszenieren und die Verantwortung für die Lösung auf die einzelnen 
Subjekte verschieben. Mit dieser Analyse der Situation hat der Text eine evidente 
Realität geschaffen, die sich dadurch der systemischen Rückkopplung entzieht, 
dass sie diese explizit benennt.  

Auch der Text als ganzes entzieht sich der kybernetischen Logik auf 
mehrere Weisen. Zuerst, indem er die Rezipienten dazu auffordert, den Text nicht 
als (System) Programm zu verstehen, sondern ihn zu diskutieren und auf die 
eigene Situation zu übertragen (7, 82, 88). Dies entspricht der Improvisation55 
des autonomen Subjekts, die es erlaubt dem Systemrhythmus zu entkommen. In 

jüdisch-christlich-apokalyptische Prophetie das zyklische carpe diem der Antike ablöste. Vgl. 
Georges Minois: „Geschichte der Zukunft. Orakel, Prophezeiungen, Utopien, Prognosen“. 
Düsseldorf: Artemis und Winkler, 1998: S. 210f. Darüber hinaus bleibt anzumerken, dass die 
Berufung auf ein bestimmtes Bildprogramm der verschiedenen Prophetien auch eine gewisse 
Zyklik birgt. 

55  Vgl. Tiqqun, 2007: S. 110. 
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der improvisierenden Adaption des Textes ist der Rezipient unsichtbar,56 das 
heißt, es lässt sich nicht vorhersehen, welche Aspekte er übernimmt und in die 
Tat umsetzt, welche Schlüsse er aus der Lektüre zieht. 

Dann, indem er nicht mehr in der kybernetischen Logik argumentiert. Es 
geht ihm nicht darum, den Status Quo aufrechterhaltend zu verbessern, sondern 
um eine Überwindung. Diese Überwindung versucht er damit zu erreichen, dass 
er zunächst, wie oben angeführt, die kybernetische Logik wiederholend aufdeckt 
und dabei kritisiert. So schreiben Tiqqun: „Um die kybernetische Hypothese 
anzugreifen, muß man sie wiederholen […]”, um „[…] neben ihr zu 
experimentieren, andere Protokolle auszuführen und diese in allen Teilen zu 
erschaffen und zu genießen”57.  

Dies unterstützt außerdem die prophetische Struktur des Textes, die sich in 
den 'Kreisen' als Gegenwartsanalyse finden lässt, die zum Austreten aus dem 
Kreislauf auffordert. Sie lässt sich makrostrukturell finden, wenn der Text 
zunächst in den Einleitungen Gemeinde und Sprecher ausmalt, dann sieben 
Kapitel Gegenwartsanalyse betreibt, um in den letzten vier Kapiteln den Aufstand 
zu zeichnen. Die prophetische Struktur unterstützt die Überschreitung der 
kybernetischen Logik, insoweit sie hier kein zirkuläres Zeitmodell aufruft, 
sondern ein auf die Zukunft gerichtetes. 

4. Schluss

Zunächst seien hier die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel 
zusammengefasst. Das zweite Kapitel hat das Vorwort der Übersetzer unter der 
Perspektive des Paratextes untersucht. So bereitet dieses Vorwort auf einen Text 
vor, der eine Wirkung haben soll. Als wirkender Text soll er verschiedene 
Rezipienten bzw. Rezipientengruppen ansprechen und sie in der kritischen 
Diskussion des Textes zusammenführen. Die Gruppe der angesprochenen 
möglichen Rezipienten erweitert sich durch die Übersetzung, die gleichzeitig 
Rezipienten aus unterschiedlichen Ländern, die unterschiedliche Sprachen 
sprechen, zusammenbindet, wenn diese über den und mit dem gemeinsamen Text 
diskutieren. Die Übersetzung eröffnet somit ein Rezeptionsangebot, welches – in 

56  Vgl. Tiqqun, 2007: S. 118; und Unichtbares Komitee, 2010: S. 75f. 
57  Vgl. Tiqqun, 2007: S. 83. 
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der religiösen Begrifflichkeit gesprochen – die Chance birgt, eine (Diskussions-) 
Gemeinde aus den Rezipienten zu bilden. 

Der Sprecher des Textes beschreibt die Wirksamkeit des Textes weiter 
(Kapitel 3.2). Der Text entfalte seine Wirkung aus der Evidenz seiner 
Gegenwartsbeschreibung. Er liefere auch nicht mehr als eine Beschreibung der 
Gegenwart, was die Verfasser eher zu Redakteuren als zu Autoren mache. Die 
Gegenwart, die die 'Redakteure' beschreiben, enthalte in sich schon die Evidenz 
des Untergangs des gegenwärtigen Systems. Daraus ergebe sich von selbst die 
ethische Konsequenz, von der Rettung des Systems abzulassen und stattdessen 
die Überwindung desselben herbeizuführen. Nach diesem Muster der 
Evidenzerzeugung (Kapitel 3.3) aus der Beschreibung der Gegenwart, der 
bisherigen Lösung und der Aufforderung, anders zu handeln, verfahren dann auch 
die gegenwartsanalytischen Kapitel. 

Als Diskursposition lehnt sich dieses Vorgehen an den Text Kybernetik und 
Revolte an. In der konsequenten Übertragung des hier gezeichneten Programms 
ist es nicht mehr möglich, eine Reformation des Systems zu beschreiben; es ist 
nur mehr möglich, die Überwindung des Systems aufzuzeigen. Diese 
Beschreibung ist dann plausibel, wenn sie in ihrer Ästhetik die Überwindung des 
althergebrachten Modus der Kritik selbst performiert. Ein Versuch stellt die hier 
vorliegende Schrift dar, die auf Versatzstücke eines prophetisches Schreiben 
zurückgreift.58 

Deutlich geworden sein sollte, dass es sich hier um kein 'klassisches', 
religiöses Wort eines Propheten handelt. Der Text bedient sich viel eher 
strukturell verschiedener prophetischer Elemente, die er miteinander kombiniert. 
Mithilfe dieser prophetischer Elemente kann der Text die Argumentation nach 
einer teleologischen Logik strukturieren und gleichzeitig lesbar sein. Der 
Rezipient kann – im Optimalfall – die prophetischen Element erkennen. So lässt 
sich erst die Argumentation verstehen, die sich der hegemonialen Logik, d.i. nach 
Tiqqun die Kybernetik, widersetzt. 

58  Und um lesbar zu sein, muss der Text auf zeichenhafte Strukturen zurückgreifen, 
die erkennbar bleiben, also eine gewisse Wiederholung beinhalten. Vgl. Jacques Derrida: 
„Signatur, Event, Context“. In: Ders.: Limited Inc. Evanston Ill.: Northwestern Universitz Press, 
1988: S. 7f. Und vgl. zur Wiederholungsstruktur des religiösen prophetischen Diskurses Anm. 54. 
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Von hier aus stellen sich auch weitere Fragen, die in zukünftigen 
Untersuchungen zu behandeln sind. So sind hier Fragen nach dem Utopischen 
Charakter, vor allem der zweiten Hälfte des Textes, unterbelichtet geblieben. An 
diesen ließe sich sicherlich weiter den hybriden Charakter des Textes zeigen, der 
einerseits die 'Wahrheit' zeigt, die auf ein bestimmtes utopisches Ziel hinausläuft; 
ein Ziel, das der Text erst als solches inszeniert.59 
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BRINGING AMBROSIO ON THE „COUCH” 

ANTOANETA MIHOC-NOUVERTNÉ∗ 

(continuare din numărul anterior) 

3.3. The id – „the pressure pot” 

As we have seen, the id „shelters” the strong instincts which have to be kept 
„under pressure” in order to avoid their emergence into the ego. We will have a 
look now into the „turbulences” that arise in Ambrosio’s soul. The scene after the 
sermon when Ambrosio is alone in his cell and meditates on his superiority is a 
preparation for the emergence of the instincts which until now have been always 
repressed by his education. In the id, which, according to Freud, is based on the 
pleasure principle, reside the basic instincts of the human being, the sexual and 
the death instinct.  

In our case, the main desire which comes in conflict with the superego, 
namely the church, is the sexual instinct which opposes the rule of chastity. 
However, as, until now, Ambrosio’s sexual instincts had no occasion to manifest 
themselves openly, they have taken the form of pride. He enjoys remembering the 
audience’s adoration and excitement as he delivered the sermon, of which he 
believes he has made himself worth through abstinence and restriction, which in 
Freud’s terms could refer to repression:  

He looked round him with exultation, and Pride told him loudly, that he was 
superior to the rest of his fellow-Creatures. ‘Who’, thought he, ‘Who but myself 
has passed the ordeal of Youth, yet sees no single stain upon his conscience? Who 

∗ Antoaneta Mihoc-Nouvertné – Master Literatur-Kunst-Medien, Universität Konstanz, 
Germany. 
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else has subdued the violence of strong passions and an impetuous temperament, 
and submitted even from the dawn of life to voluntary retirement? I seek for such 
a Man in vain. I see no one but myself possessed of such resolution.’1. 

His repressed sexual impulses manifest themselves still in another way, 
namely in his admiration of the picture of the Virgin that hangs in his cell. As 
Freud puts it, the instincts need an object though which they can achieve their 
satisfaction. On the one hand, Ambrosio had not the opportunity to direct his 
wishes towards such an object, namely towards a real person, so the picture of 
the Virgin became a substitute of a woman. On the other hand, he thinks that a 
picture is not so dangerous as a real woman and it could never make him become 
a sinner: 

‘What beauty in that countenance!’ He continued after a silence of some 
minutes; ‘How graceful is the turn of that head! What sweetness, yet what majesty 
in her divine eyes! […] Oh! If such a Creature existed, and existed but for me! Were 
I permitted to twine round my fingers those golden ringlets, and press with my 
lips the treasures of that snowy bosom! […] Let me remember, that Woman is for 
ever lost to me. Never was Mortal formed so perfect as this picture.’2 

With every page of the novel the id manifests itself more powerfully, 
demanding its „rights”, that it the fulfilment of the instinctual impulses. In the lack 
of a real woman, Ambrosio directs his sexual impulses towards a man who 
awakes new feeling in him: „From the moment in which I first beheld you, I 
perceived sensations in my bosom, till then unknown to me.”3 Behind the 
reciprocal sympathy between Rosario, the young novice, and Ambrosio we can 
identify the homoerotic instincts emerging into the conscious:  

Ambrosio on his side did not feel less attracted towards the Youth; With him 
alone did he lay aside his habitual severity. When He spoke to him, He insensibly 
assumed a tone milder than was usual to him; no voice sounded so sweet to him 
as did Rosario’s. […] Ambrosio was every day more charmed with the vivacity of 
his Genius, the simplicity of his manners, and the rectitude of his heart. […] He 
could not help sometimes indulging a desire secretly to see the face of his Pupil4. 

1 Ibid., p. 40. 
2 Ibid., p. 41. 
3 Ibid., p. 59. 
4 Ibid., pp. 42, 43. 
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To the sexual instinct we can also add the death instinct which manifests 
itself initially as sadism. Macdonald observes that Ambrosio’s desire for Antonia is 
more actively sadistic, that he rejoices at the thought of possessing her by means 
of force5. The sensations which he experiences are similar to those of savage 
animals: „He remained for some moments devouring those charms with his eyes, 
which soon were to be subjected to his ill-regulated passions. […] This 
momentary pleasure increased his longing for still greater. His desires were 
raised to that frantic height, by which Brutes are agitated.”6 

A more obvious manifestation of the death instinct is the murder of Elvira, 
who surprised Ambrosio as he was about to rape her daughter, Antonia. Elvira 
educates Antonia in a very rigorous way and her influence on the daughter is so 
strong that she even censures the passages of the Bible that Antonia reads. Killing 
her could also signify the destruction of the superego by the id. 

Since dream is „a (disguised) fulfilment of a (suppressed or repressed) 
wish”7, Ambrosio’s force of repression loosens its pressure and his secret desires 
can manifest themselves. But in his case repression takes not the form of disguise, 
but it does not allow the total fulfilment of the fantasy:  

“Matilda stood before him in his dreams, and his eyes again dwelt upon her 
naked breast. She repeated her protestations of eternal love, threw her arms 
round his neck, and loaded him with kisses: He returned them; He clasped her 
passionately to his bosom, and … the vision was dissolved.”8 

3.4. The oscillating ego 

Ambrosio’s ego tries to maintain an equilibrium between his id and his 
superego. It tries to fulfil the needs of the id, by taking into consideration the 
reality principle and by trying not to come in conflict with the rules of the 
superego. His ego tries to warn him against the temptation that the women who 

5 D. L. Macdonald, Monk Lewis, A Critical Biography, p. 126. 
6 The Monk, p. 300. 
7 Elizabeth Wright, Psychoanalytic Criticism. A Reappraisal, p. 17. 
8 The Monk, p. 67. 
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come to him to confess might represent: „I must accustom my eyes to the Objects 
of temptation, and expose myself to the seduction of luxury and desire.”9  

On the one hand, the ego tries to satisfy the increasing instinctual impulses 
that reside in Ambrosio’s id by allowing himself to fantasize about the image of 
the Virgin becoming a real woman who would be a reward for his thirty years of 
seclusion: „Gracious God, should I then resist the temptation? Should I not barter 
for a single embrace the reward of my sufferings for thirty years?”10 On the other 
hand, the ego tries to temperate the guilt that the superego stirs in his soul by 
finding a justification for his adoration of the painting in the artistic delight: 
„Temptation, did I say? To me it would be none. […] it is not the Woman’s beauty 
that fills me with such enthusiasm; It is the Painter’s skill that I admire, it is the 
Divinity that I adore!”11 

The voice of his conscience is sometimes indirectly heard, as for example in 
the case of Agnes who, after finding no trace of mercy in Ambrosio, she is the one 
who says in loud voice the truth about what hides in his soul: 

‘And where is the merit of your boasted virtue? What temptations have you 
vanquished? Coward! You have fled from it, not opposed seduction. But the day of 
Trial will arrive! Oh! Then when you yield to impetuous passions! When you feel 
that Man is weak, and born to err; When shuddering you look back aupon your 
crimes, and solicit with terror the mercy of your God!’12 

Her words are like a prophecy for what is about to happen and at the same 
time they stir a slight feeling of guilt in him: „A secret pang at his heart made him 
feel, that He had treated this Unfortunate with too great severity.”13 

Confusion is a sign for guilt. When the id and the superego collide, when 
Ambrosio’s superego tries to repress his instinctual desires, his ego is under 
pressure and does not know how to satisfy the latter without upsetting the 
former. Lewis makes a clear difference between the conscious sensations and the 
unconscious ones: 

While She spoke, a thousand opposing sentiments combated in Ambrosio’s 
bosom. Surprise at the singularity of this adventure, Confusion at her abrupt 

9 Ibid., p. 40. 
10 Ibid., p. 41. 
11 Ibid. 
12 The Monk, p. 49. 
13 Ibid.  
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declaration, Resentment at her boldness in entering the Monastery, and 
Consciousness of the austerity with which it behoved him to reply, such were the 
sentiments of which He was aware; But there were others also which did not 
obtain his notice. He perceived not, that his vanity was flattered by the praises 
bestowed upon his eloquence and virtue; that He felt a secret pleasure in 
reflecting that a young and seemingly lovely Woman had for his sake abandoned 
the world, and sacrificed every other passion to that which He had inspired; Still 
less did He perceive that his heart throbbed with desire, while his hand was 
pressed gently by Matilda’s ivory fingers14. 

After a „negotiation” between the id and the superego, where the ego is the 
mediator between the two, a compromise is found which tries to remove the guilt 
feeling. The ego finds justifications and excuses for the decisions which Ambrosio 
will make,  

He determined at all events to continue his commerce with Matilda, and 
called every argument to his aid, which might confirm his resolution. He asked 
himself, provided his irregularity was unkown, in what would his fault consist, 
and what consequences He had to apprehend15? 

Another compromise between the ego and the superego is found by passing 
the responsibility to somebody else:  

’Dangerous Woman!’ said He; ‘Into what an abyss of misery have you 
plunged me! […] Fool that I was, to trust myself to your seductions! What can now 
be done? How can my offence be expiated? What atonement can purchase the 
pardon of my crime? Wretched Matilda, you have destroyed my quiet for ever.’16 

But Ambrosio is not the only one who finds justifications for his deeds. 
Lewis also explains to the reader which are the causes of his degradation, by 
invoking the contrast between his initially good nature and the negative effects of 
monastic education based on repression, constraints and limitations of the human 
soul: 

Had his Youth been passed in the world, He would have shown himself 
possessed of many brilliant and manly qualities. He was naturally enterprising, 
firm, and fearless: He had a Warrior’s heart, and He might have shone with 

14 Ibid., p. 62. 
15 Ibid., p. 227. 
16 Ibid., p. 223. 
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splendour at the head of an Army […] His Instructors carefully repressed those 
virtues, whose grandeur and disinterestedness were ill-suited to the Cloister. 
Instead of universal benevolence, He adopted a selfish partiality for his own 
particular establishment. […] The fact was, that the different sentiments, with 
which Education and Nature had inspired him, were combating in his bosom: It 
remained for his passions which as yet no opportunity had called into play, to 
decide the victory.17 

3.4.1 The disguise of the id 
The action of Ambrosio’s ego is also identifiable with regard to his 

homoerotic feelings towards Rosario, the young novice. The Catholic Church and 
the society, in general, condemn sexual relations inside a monastery, but what is 
even more serious than breaking the vows of chastity with a woman is breaking 
them with a person of the same sex. Homosexual relations were a total taboo. 
That means that Ambrosio’s ego cannot allow the homoerotic desires that exist in 
the id to come to surface. So, these homosexual impulses remain repressed and 
the compromise that the ego makes is to allow only the erotic desires to come to 
light. That could explain the transformation that takes place as Rosario confesses 
that he is in fact a young woman, Matilda.  

As Rosario reveals that he is a woman, Ambrosio is confronted even more 
strongly with the power of his id, with other new sensations that he had never 
experienced until then. The author offers us a detailed description of his 
unconscious response to this surprising turning point:  

And Oh! That was such a breast! The Moon-beams darting full upon it, 
enabled the Monk to observe its dazzling whiteness. His eye dwelt with insatiable 
avidity upon the beauteous Orb. A sensation til then unknown filled his heart with 
a mixture of anxiety and delight: A raging fire shot through every limb; The blood 
boiled in his veins, and a thousand wild wishes bewildered his imagination18. 

The violence of his instincts is represented by the presence of the Biblical 
figure of the snake that in the Genesis had tempted Adam and Eve and caused 
them to lose the Paradise as their eternal home. In parallel, Ambrosio is also 

17 Ibid., pp. 236-238. 
18 The Monk, p. 65. 
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tempted, however, not directly from the snake, but from Matilda, who by sucking 
the poison of the snake from his wound, inflames his senses with her charms. 

Starting with the moment when their love is consumed, Ambrosio loses 
control of himself and Matilda becomes his „satanic mentor.”19 At first, she 
introduces him into the secrets of carnal pleasure, then she encourages his lust for 
Antonia, by facilitating his entrance into her house at night and eventually she 
persuades him to kill his victim after having raped her.  

By means of magical incantations she is able to supply him with an 
enchanted mirror which puts shows him what he wants to see, that is his inner 
desires – erotic visions of Antonia: 

“On pronouncing certain words the Person appears in it, on whom the 
Observer’s thoughts are bent. […] She put the Mirror into his hand. Curiosity 
induced him to take it, and Love, to wish that Antonia might appear. […] The scene 
was a small closet belonging to her apartment. She was undressing to bathe 
herself. The long tresses of her hair were already bound up. The amorous Monk 
had full opportunity to observe the voluptuous contours and admirable symmetry 
of her person.”20  

In the novel we are apparently dealing with a gradual revealing of the truth 
regarding Matilda’s person. However, in psychoanalytical terms we can speak of a 
defence mechanism, by disguising the desires which emerge in Ambrosio’s ego, 
but which find themselves in conflict with the superego. At first, homoerotic 
desires are repressed by disguising them under the form of a beautiful woman. 
Then, the sexual desires in their turn are disguised under the form of a demon. 

Ambrosio feels guilty for breaking the monastic rules, especially the vows of 
chastity which have lead him to murder and he tries to come to terms with his 
conscience by associating these instincts, the sexual and the death instincts with a 
demonic presence which is stronger than he is and which the which has tried the 
whole time to lead him to perdition and that Matilda is a spirit in his service. So, in 
the end he releases himself of all responsibility; his role of villain transforms in 
that of victim of the demonic influence of his unconscious: 

19 Robert Ignatius Le Tellier, An Internsifying Vision of Evil: The Gothic Novel (1764-
1820) as a Self-Contained Literary Cycle (Salzburg: Institut fuer Anglistik und Amerikanistik, 
1980), p. 73. 

20 The Monk, p. 271. 
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‘Know, vain Man! That I long have marked you for my prey: I watched the 
movements of your heart; I saw that you were virtuous from vanity, not principle, 
and I seized the fit moment of seduction. I observed your blind idolatry of the 
Madona’s picture. I bad a subordinate but crafty spirit assume a similar form, and 
you eagerly yielded to the blandishments of Matilda. Your pride was gratified by 
her flattery; Your lust only needed an opportunity to break forth. […] It was I who 
threw Matilda in your way; It was I who caused you entrance to Antonia’s 
chamber; It was I who caused the dagger to be given you which pierced your 
Sister’s bosom; and it was I who warned Elvira in dreams of your designs upon 
her Daughter, and thus, by preventing your profiting by her sleep, compelled you 
to add rape as well as incest to the catalogue of your crimes.’21 

Macdonald stresses the fact that Matilda’s metamorphoses are perfectly 
timed to facilitate Ambrosio’s progress: „Before his seduction, she is attractively 
timid and innocent; after it, her sexual expertise and aggressiveness both inflame 
his appetites and disgust him with her, so that he seeks a new object of desire, 
Antonia.”22 In this way his ego finds a justification for his new passion, which this 
time Ambrosio thinks it is pure and full of respect: 

The Monk retired to his Cell, whither He was pursued by Antonia’s image. 
He felt a thousand new emotions springing in his bosom. […] They were totally 
different from those inspired by Matilda. […] He felt not the provocation of lust; 
No voluptuous desires rioted to his bosom; […] On the contrary, what He now felt 
was a mingled sentiment of tenderness, admiration, and respect23. 

The descents into the crypt of the monastery where Matilda performs her 
incantations are moments when Ambrosio is directly confronted with his id, with 
his instincts whose unknown force scares him. During this magical sessions, there 
appears a new figure, that of Lucifer, the Fallen Angel, whose appearance suggest 
the presence of homoerotic desires. His incarnation surprises Ambrosio who sees 
him as young, beautiful, naked, and „more beautiful than fancy’s pencil ever 
drew”.24  As Peter Grudin has put it: „If […] the demon-lover was a hyperbolic 
metaphor for illicit sexuality in general, this extreme of unsanctioned eroticism 

21 The Monk, p. 440. 
22 D. L. Macdonald, Monk Lewis, A Critical Biography, p. 116. 
23 The Monk, p. 242. 
24 Ibid., p. 277. 
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may well have deserved the ultimate metaphorical vehicle: Lucifer depicted as the 
object of homosexual desires.”25 

3.5 Catholic psychoanalytic allegory 

We can draw a parallel between Freud’s psychoanalytical theory of the 
human psyche which has three layers: the id, the ego and the superego and the 
division that the Catholic Church makes with regard to the human existence into 
the three states: Hell, Purgatory and Heaven. Hell is the place associated with 
demonic forces where the sinners spend eternity, Purgatory is the place where 
the souls have a chance of to expiate their sins through sufferance in order to 
ascend to Heaven, the place of eternal happiness.  

In Lewis’ novel it is at hand to make such as association and say that Hell 
stands for the id, for the torment caused by the impulses, for the punishment for 
the crimes to which Ambrosio is driven to by these instincts, Purgatory stands for 
the ego, for its attempts to save him from losing control in favour of his instincts, 
and Heaven for the Superego, for the church, as a representative of God on earth. 
Just like in the psychoanalytical model, where the ego is a mediator between the 
id and the superego, Purgatory is the intermediary „stop” between Hell and 
Heaven from where the souls can be either for eternity redeemed or damned, it is 
the place where good and evil „meet”. 

The Church hides under its strictness and severity many secrets, just like 
the superego, which tries to conceal the instinctual impulses:  

“These subterranean become the symbol of the buried recesses of man’s 
mind, the reservoir of his impulses. It is here that dark inexpressible desires of the 
secret self find their fulfilment in a world where nightmares become real, a world 
of ghastly extremes where all restrain and moderation disappear.”26  

Under the monastery, in the Vaults, Matilda carries out demonic 
incantations, Ambrosio rapes and kills Antonia, Agnes is imprisoned and her baby 

25 Peter Grudin, The Demon-Lover. The Theme of Demoniality in English and 
Continental Fiction of the Late Eighteen and Early Nineteen Centuries (New York and London: 
Garland Publishing, 1987), p. 107. 

26 Robert Ignatius Le Tellier, An Internsifying Vision of Evil, p. 109. 
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dies. The association with death, secrecy and darkness makes the connection with 
the id where the sexual and death instincts hide: 

She led him through various narrow passages; and every side as they past 
along, the beams of the lamp displayed none by the most revolting objects; Skulls, 
Bones, Graves, and Images whose eyes seemed to glare on them with horror and 
surprise. At length they reached a spacious Cavern, whose lofty roof the eye 
sought in vain to discover. A profound obscurity hovered though the void.27 

As the discipline imposed by the church is broken, the equilibrium is 
destroyed and Ambrosio lands in the hands of the Inquisition, which could stand 
in a certain way for a kind of „Purgatory on Earth” where one expiates his sins 
through sufferance, though torture. Both in the Freudian model as well as in the 
Catholic tradition the person is free to choose between the „good” (the superego), 
the „bad” (the id) or a compromise between the two. This is obvious in the end as 
Ambrosio has the choice to sign the contract with the Devil or not and he 
eventually chooses to sell his soul to the Devil, after having invocated him twice. 
He has chosen his id, his instincts, he has lost control over himself: „I am yours for 
ever and irrevocably! Cried the Monk wild with terror: I abandon all claims to 
salvation!”28 However the Devil, respectively, his id, which promises him liberty 
and pleasure, deceives him and he loses everything, including his life: „you are 
mine beyond reprieve: I burn to possess my right, and alive you quit not these 
mountains.”29 

Le Tellier observes that „his hideous death traces the dissolution of his 
body, the very reversal of Creation, over sic significant days, until on the seventh, 
the tempest, apocalyptic symbol of God’s wrath, at last sweeps him away.”30 

Conclusion 

The psychoanalytical approach has helped us get beyond the superficial 
layers of meaning and become a deeper insight into the development of the 
character which has acquired a new degree of complexion. 

27 The Monk, p. 275. 
28 Ibid., p. 437. 
29 Ibid., p. 441. 
30 Robert Ignatius Le Tellier, An Internsifying Vision of Evil, p. 192. 
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Ambrosio is person suddenly confronted with forces too great for him to 
withstand. Their intrusion in his life reveals a dark world unsuspected by him, 
whose presence in his life is powerful enough to change his nature. The author 
focuses not so much on the depiction of the situations as on the understanding of 
the transitions between them. 

Ambrosio has never been confronted with his id until he is thirty. He has a 
very strong superego which manages to control the desires of the id. But the 
superego begins to fail as Ambrosio is faced with the real world and he cannot 
handle it because his ego, which is the connection with reality, is inexperienced in 
this regard. The destinies of Ambrosio and Antonia are united not only by them 
being brother and sister, but also by the fact that until they came in contact with 
one another they had very little knowledge of the real world, not even knowing 
the difference between man and woman. In both cases this „ignorance” has fatal 
effects on their destinies. 

Lewis proves himself to be quite an expert of the human psyche. After 
putting his characters in extraordinary situations he provides detailed 
descriptions of their inner workings, especially of Ambrosio’s torment and 
oscillation between his instinctual desires and his monastic vows. At the same 
time he traces the causes of his character’s decline in his early childhood: „Such an 
extended piece of analysis, such probing of a character’s education and 
motivation, is something original and important for the genre.”31  
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SCURTĂ INCURSIUNE ÎN OPERA LUI IOAN GROŞAN 

RAMONA CARLA TRIFAN∗ 

(continuare din numărul anterior) 
Alături de umor şi ironie, şi corelativ acestora, un rol important revine în 

opera lui Ioan Groşan şi ludicului. Este vorba de un spirit ludic aparţinând – cum 
observa Gheorghe Perian – atât naratorului, cât şi personajelor, implicate în jocul 
existenţei sau în existenţa ca joc. Naratorul din Insula – prezent ca personaj şi în 
Marea amărăciune, în care se prezintă însă un episod existenţial de dinainte de 
visul din Insula – alege „hârjoneala cu singurele jucării rămase: cuvintele”. Deşi s-ar 
părea că e vorba doar de un vis, naratorul acceptă idea că s-ar putea să se fi trezit 
şi să fi continuat jocul început în vis, un joc în care el îşi creează „un ţinut 
neverosimil, un fel de bibliotecă în aer liber, o insulă ai cărei locuitori se 
îndeletnicesc cu cititul, sunt aşadar cititori cum alţii sunt agricultori, meseriaşi, 
muncitori etc.”1 

În Marea amărăciune, Sebastian Pop, profesor de română, şi Ioana Eraclid, 
profesoară de engleză la aceeaşi şcoală, hotărăsc să-şi interpreteze viaţa ca pe o 
piesă de teatru, scriindu-şi singuri rolurile, de fapt, prescriindu-le. Jocul lor se 
dovedeşte chiar atât: un simplu joc ce nu influenţează existenţele celor din jur, 
încercarea lui Sebastian de a prescrie dispariţia viţelului gazdei fiind un eşec. Jocul 
însă nu-i salvează de la convenţiile vieţii cotidiene, de la platitudinea realităţii, 
statutul de amanţi la care ei ajung prin intermediul jocului fiind unul cât se poate 

∗ Ramona Carla Trifan este Doctor în Filologie; profesor de limba şi literatura română la Şcoala 
Gimnazială Valea Largă, judeţul Mureş. 

1 Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
1996, p. 178. 
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de banal. Faptul că a sfârşit în mediocritatea de care voise să scape îl determină pe 
Sebastian să abandoneze jocul, întorcându-se la vechile realităţi. 

Dar eroii lui Groşan par a fi nişte copii mari: în Caravana cinematografică, 
plutonierul Atanasie îl pedepseşte pe ţiganul Darcleu pentru furturile sale 
obligandu-l să-i istorisească la fiecare furt o poveste, Darcleu jucând astfel cu 
succes rolul Şeherezadei. Darcleu, la rândul lui, se joacă de-a crainicul radio 
anticipând ce va spune acesta. Iar distracţia preferată a bunicului din 
Adolescentul e să o sperie pe baba Gârda cu numărul imens al trenurilor care 
circulă prin Rusia: unsprezece; joc reluat zilnic, la fiecare întâlnire, baba intrând şi 
ea în joc şi uimindu-se sincer de fiecare dată de poveştile bunicului, căruia 
admiraţia uimită a babei îi facea plăcere. 

De altfel, Irina Petraş, deşi îi recunoaşte umorul, nu-l încadrează pe Groşan 
în rândul scriitorilor comici, considerând ludicul, alături de ironie, drept una 
dintre trăsăturile reprezentative ale prozei acestuia: „E, dimpotrivă, aş zice, un 
scriitor ludic şi ironic. Şcoala ludică, piesa lui jucată de tinerii din Ars amatoria, 
poate fi asumată, retrospectiv, ca artă poetică... comicul înregistrează detalii de 
care râde, satirizându-le, cu doze variabile de otravă, dar o face înăuntrul 
coerenţei indiscutabile a lumii. Ludicul, în schimb, constată superlucid că lumea e 
strâmbă, scăpată de sub controlul omenescului, şi atunci intervine: schimbă 
turaţia, introduce referinţe multiple, lichefiază locuri comune şi aparent imuabile, 
înalţă oglinzi deformatoare, obligă lumea să fie aşa cum o scrie el, să accepte 
coerenţa jocului dezlănţuit.”2 

Lumea a fost scrisă, dar regulile ei pot fi rescrise, de fapt prescrise după alte 
reguli ale jocului. În timp ce comicul caricaturizează, îngroaşă detalii ale unei lumi 
reale, ludicul recreează lumea din propriile ei fragmente, dar după propriile lui 
reguli. Iar cel care are căderea şi puterea de a o rescrie, de a-i impune noi reguli, 
nu poate fi altul decât scriitorul. 

Tema scriitorului 

Tema  scriitorului este prezentă în proza lui Ioan Groşan începând chiar cu 
prima povestire din volumul de debut. Este vorba, desigur, de „O dimineaţă 

2 Irina Petraş, Ioan Groşan sau Nordicul om din Est rătăcit în centrul lumii, în Tribuna, 
nr. 192, 1-15 septembrie, 2010. 
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minunată pentru proza scurtă”, în care eroul, un tânăr redactor, scriitor de proză 
scurtă, este în căutarea unei teme potrivite care să se lase „prinsă” în trei pagini şi 
jumătate, ademenitoarea vânătoare de fazani fiind de fapt vânătoare de teme 
literare. Personajele, vânători pasionaţi, sunt, la rândul lor, scriitori sau măcar 
povestitori pasionaţi, directorul de gostat recunoscând: „Sincer să fiu, am scris şi 
eu. Tot aşa cum spuneţi dumneavoastră, proză scurtă, trei-patru pagini, după câte 
o vânătoare. Da’ nu mai pot, dom’le! N-am talent. N-am distanţă.”3 Pentru tânărul
redactor, pe care talentul îl obligă („Nici nouă nu ne e uşor… noi care suntem 
înzestraţi… avem datoria cu atât mai mult…”), fazanul pare tema perfectă pentru o 
proză scurtă, cerbul fiind eventual rezervat romanului. Încăpăţânarea temei de a 
nu se lăsa vânată duce inevitabil la eşecul actului creativ: „Astă vară au mai fost 
doi – îşi aminti directorul – ziceau că sunt de la revistă şi că fac nu ştiu ce reportaj. 
I-am dus la raţe, da’ n-am împuşcat decât una şi n-au făcut nimic.” 

Groşan parodiază preocuparea excesivă pentru formă în detrimentul 
fondului şi mimesisul pe teme preferenţiale.  

Referitor la acestă problemă, Nicolae Manolescu observa: „Ioan Groşan 
găseşte o modalitate foarte spirituală de a ironiza importanţa exagerată ce se 
acordă temei în literatură, adică de fapt obiceiul de a împărţi temele în mari şi 
mici, rezervându-le pe primele pentru roman şi cedându-le pe ultimele prozei 
scurte.”4 

În Marea amărăciune, eroii încep să-şi prescrie actele pe care urmează să le 
realizeze, iniţiind un fel de joc în care scriitorul îşi asumă rol de demiurg: „De fapt, 
ce vrei? întrebă Ioana încercând să îndrepte şirul dezordonat de pe masă. Să 
continuăm. Ce să continuăm? Cum ce să continuăm? – o privi el uimit şi glasul îi 
urcă aproape înflăcărat. Să nu facem decât ceea ce scriem! Tu eşti nebun. Nu-ţi dai 
seama – urmă el ca şi cum n-ar fi auzit-o – ce minunăţie poate să fie s-aştepţi 
fiecare zi cu gândul că vei face tot ceea ce ţi-ai imaginat cu plăcere că o să faci, şi, 
când vine ziua, chiar să faci? Bine, dar toate astea poţi să le faci şi fără să le scrii 
dinainte. Nu, spuse Sebastian cu tărie, trebuie scris!”5 Pe lângă prescrierea 
acţiunilor, Ioana propune şi prescrierea cuvintelor pe care le vor schimba între ei, 

3 Ioan Groşan, Caravana Cinematografică, Ed. Corint, Bucureşti, 2005, p. 17. 
4 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2008, p. 

1370. 
5 Ioan Groşan, op. cit., p. 198. 
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ceea ce complică jocul. Prescrierea funcţionează însă doar în ceea ce-i priveşte pe 
cei doi, Sebastian eşuând atunci când încearcă să prescrie acţiuni ce se referă la 
alte personaje. Prin această invenţie a prescrierii actelor şi cuvintelor, existenţa 
eroilor se transformă într-o piesă de teatru, ei devenind actorii propriei piese: „Şi 
alte şi alte imagini trecute de pe foile ministeriale în real, ca într-o vrajă în care ei 
doi erau şi vrăjitorii, şi vrăjiţii.”(p. 208)  

Sebastian e conştient de mediocritatea lui ca scriitor. Refuzându-i-se însă 
creaţia, i se dă precreaţia, dar şi aceasta în anumite limite, pe care el le acceptă. 
Mediocritatea omului se va reflecta în mediocritatea faptelor prescrise şi, pe cale 
de consecinţă, în banalul vieţii sale cotidiene. Jocul demiurgic al prescrierii va 
sfârşi şi el în plictiseală şi indiferenţă, Virgil Podoabă văzând în eşecul poveştii de 
amor a celor doi o consecinţă directă şi previzibilă a inversiunii textualiste ce 
pune textul înaintea trăirii şi considerând de asemenea că cele trei povestiri (O 
dimineaţă minunată pentru proza scurtă, Insula şi Marea amărăciune) ilustrează, 
în cazul scriitorului Ioan Groşan, „eşecul crizei borgesiano-textualiste şi triumful 
talentului narativ asupra speculaţiei doctrinare”6. 

Părintele Emilian din Spovedania închipuie, la rândul său, scenarii al căror 
protagonist este el însuşi, două fiind favoritele sale: cel în care el imagina un „plan 
infailibil de a pătrunde noapte de noapte, neştiut de nimeni, în cămările cantinei 
aflate sub internat şi de a consuma acolo, fără urme, câte 200-300 grame de salam 
de vară” (care până la urmă se dovedeşte, în mod ciudat, a fi realitate în amintirea 
unui coleg preot ce asistă la înmormântarea lui Emilian şi care îşi aminteşte de 
furtul salamului ca de un fapt cert, din nou visul şi realul mixând în proza lui 
Groşan). S-ar putea spune că preotul transfigurează amintirea păcatului real, 
transformându-l în scenariu, în vis. Al doilea plan imagina o vizita a patriarhului la 
seminar şi remarcarea lui Emilian, trimis apoi cu bursă la Muntele Athos. Visele 
preotului sunt total opuse, furtul salamului din pivniţa internatului de la seminar 
(păcatul) şi bursa pentru Muntele Athos (sfinţenia) ilustrând indecizia lui. La fel 
ca atunci când, păcătuind cu Ana, nu simte ruşine sau părere de rău, ci ar vrea să-i 
mulţumească lui Dumnezeu pentru ceea ce simţise. Până la urmă este vorba de 
absenţa vocaţiei, extinsă oarecum de către autor la preoţii ortodocşi, doar primul, 
cel la origine greco-catolic având în mod clar vocaţie. Emilian alunecă treptat în 

6 Virgil Podoabă, Metamorfozele punctului, Ed. Paralela 45, 2004, p. 127. 
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păcat, pe când ce-l de-al treilea, succesorul său, este prins din prima clipă de ochii 
Anei. 

Odată devenit cap de familie, capacitatea lui de a visa se estompează, el 
devenind conştient că „decădem atunci când decad visurile noastre”. 

Celelalte povestiri au, mai mult sau mai puţin, o temă religioasă. Trenul de 
noapte are în centru, după cum remarcau Eugen Simion şi Gheorghe Perian, o 
problemă religioasă, şi anume problema revelaţiei „căreia Groşan îi dă o expresie 
burlescă, nu atât de corozivă însă încât fiorul mitic al povestirii să se piardă”7. În 
aşteptarea întâlnirii cu transcendentul, cu revelaţia, trăieşte şi veterinarul Ilie Pop 
din O.Z.N.-ul. În cele din urmă, mult aşteptata revelaţie se produce, dar autorul o 
tratează în registru parodic, personajul înlocuindu-l pe Dumnezeu cu o farfurie 
zburătoare. 

Tema scriitorului capătă la Groşan semnificaţii profunde, ea vizând un mod 
de a fi. Condiţia autorului, deşi dorită, le rămâne inaccesibilă celor mai multe 
personaje, ele rămânând să se mulţumească cu condiţia inferioară de personaje-
narator. 

Rezumând Insula, în care vede un adevărat text-emblemă al generaţiei 
optzeciste, Adrian Oţoiu concluziona că „optzeciştii sunt însă o generaţie care 
scrie cu toate cărţile la vedere, fiindcă ştie prea bine că totul a fost scris şi că toate 
cărţile sunt de fapt plagiat, colaj, reciclare a unor alte cărţi”8. 

În opinia autorului strategiilor transgresive, cele trei axiome pe care Ion 
Groşan îşi construieşte Insula sunt următoarele: cărţile sunt parte a naturii; întreg 
limbajul a fost deja epuizat între rafturile bibliotecii; toate cărţile sunt aşezate pe 
o unică carte.

Tema Marii Cărţi, a lumii-carte sau a lumii ca text este o obsesie a numeroşi 
scriitori optzecişti, ai căror naratori visează să scrie o carte totală. 

Şi în romanul Un om din Est apare cu pregnanţă tema scriitorului, 
profesorul de română din orăşelul A., Nelu Cucerzan, zis Sanepidu, visând să scrie 
„marele roman”. Visul lui pare a fi însuşit şi de celălalt profesor de română din 
şcoală, Iuliu Borna, de fapt adevăratul scriitor. Ambii vădesc preocupări literare: 
Cucerzan scrie recenzii şi e corespondent al Scânteii Tineretului, iar Borna scrie 

7 Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 
1996, p.183. 

8 Adrian Oţoiu, Trafic de frontieră, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2000, p. 94. 
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proză. Ambiţia lui Borna de a scrie un roman aduce foarte mult aminte de ambiţia 
de a scrie un roman a lui Ioan Groşan însuşi, ambii bântuiţi de fantasmele ratării, 
pe care doar o construcţie de genul romanului le-ar putea exorciza. Din nou 
Groşan îşi utilizează însă în roman ideea prescrierii din Marea amărăciune, 
locuitorii oraşelului A. dovedindu-se simple personaje în romanul lui Iuliu Borna, 
un alter ego al scriitorului, cauza acţiunilor şi stărilor lor găsindu-se în mâna ce îi 
scrie. Dorinţa lui Borna de a scrie se manifestă încă din facultate când, îndrăgostit 
de asistenta de latină, îi scrie o scrisoare de o sută de metri prin care 
intenţionează să-i dea acesteia „senzaţia fizică – subliniase el cuvântul – că 
povestea noastră, dac-ar fi fost să fie, n-ar fi fost decât o poveste de hârtie”9. 

De altfel, ideea că ceea ce se povesteşte nu sunt întâmplări reale, ci e vorba 
doar de o poveste de  hârtie, că Borna este creatorul tovarăşilor lui de chefuri, este 
presarată, abia sugerat, de-a lungul întregului roman. De exemplu când, la un chef, 
el o contemplă pe frumoasa Vianda „îmbrăcată, Doamne Dumnezeule, exact cu un 
taior şi-o fustă albă” (p. 141) sau când îşi avertizează colegii: „Mă, dacă eu vreau, 
vă transform în personaje mult mai vii decât sunteţi în realitate” (p. 151). Ori 
atunci când, recitând plin de sarcasm şi completând ironic articolul scris de Dodu 
Bălan, adjunctul ministrului culturii şi educaţiei socialiste, care îşi exprima 
dorinţa de a scrie cândva despre rezultatele unei acţiuni sociale concretizate 
într-o zi fără alcool, Borna încheia: „Cât timp voi trăi eu, Dodulică tată, n-ai s-apuci 
tu o asemenea fericire.” (p. 157) Sunt indicii pe care autorul le inserează, abia 
sesizabil şi fără a insista asupra lor, de-a lungul întregului roman, pentru ca, spre 
final, să ni se releve semnificaţia lor, atunci când – la fel ca şi Sebastian Pop din 
Marea amărăciune – Iuliu Borna declară maiorului de securitate Dobre că ceea ce 
el scrie devine realite:  

− Eu, vedeţi... chiar am inventat scena, scenele... toate, aproape toate... adică 
nu le-am inventat, le-am... le-am... cum să vă spun... Eu am... mi-am descoperit 
capacitatea de a prescrie nişte lucruri, care după aia se-ntâmplă... nu ştiu dacă 
înţelegeţi... 

― Nu înţeleg nimic – zise maiorul. 
― Cum să vă explic?... Tot ce scriu... sau aproape tot... se transformă în 

realitate...”10 

9 Ioan Groşan, Un om din Est, Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2010, p. 152. 
10 Ibidem, p. 256. 
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Descoperirea, la final, a propriei existenţe livreşti sau a faptului că unul 
dintre personaje este autorul celorlalte, scriindu-le destinele, este un truc pe care 
autorul îl mai utilizase şi în Insula şi pe care îl resuscitează în roman, fără însă a 
mai beneficia de această dată de avantajele luării prin surprindere, a insolitării 
cititorului. Observaţia lui Nelu Sanepidu („Tu nu observi, dragă Iuliu, că noi nu 
construim nimic până la capăt, ci renovăm mereu?” – p. 178) devine astfel 
semnificativă pentru romanul lui Groşan, mai ales pentru finalul lui, care 
renovează un final deja folosit de către autor în prozele sale scurte. 

Găselniţa prescrierii din Marea amărăciune este transplantată în roman şi 
transformată în motor central narativ. Dar, în timp ce Sebastian Pop, personaj de 
povestire, deci cu puteri demiurgice limitate, nu poate influenţa decât destinul lui 
şi al Ioanei, eşuând în încercarea de a interveni în vieţile celorlalţi, Iuliu Borna, 
personaj de roman, deci cu puteri extinse, are puterea de a prescrie acţiuni 
tuturor celor din jurul său. Şi aşa cum pe Sebastian îl tentează răul, prescriind 
moartea viţelului Anuţei, şi Iuliu Borna ajunge sa-i facă rău Viandei şi celorlalţi. Se 
răzbună pe directoare de două ori pentru vina de a-l fi repartizat diriginte la cea 
mai slabă clasa şi de asemenea pe Willy atunci când pierde la pocher: „Willy 
dragă, ce-ţi place ţie mai mult şi mai mult? Ştiu şi eu, mă Iuliu? – răspunsese Willy, 
luat prin surprindere. Cred că... pădurea... cerbii... Ei bine, lasă că-ţi dau eu ţie cerb, 
de n-o să-l poţi duce! – se gândise el şi scrisese toată noaptea aceea în caietul 
roşu.”(p. 279)  

Chiar dacă reluarea acestui procedeu îl lipseşte poate pe cititor de surpriză, 
stilul unui scriitor se face şi se consolidează având în spate biblioteca, în care, 
inevitabil, stau şi cărţile anterioare ale autorului. 

Se confirmă astfel intuiţia lui Alex Ştefănescu care considera: „În volumele 
Caravana cinematografică, 1985, şi Trenul de noapte, 1989, găsim piesele de 
rezistenţă ale creaţiei lui Ioan Groşan, acelea la care  autorul însuşi se întoarce cu 
nostalgie când vrea să-şi evalueze performanţele de scriitor (nu întâmplător le-a 
reluat pe cele mai multe în antologia Povestiri alese, 1999).”11 Ei bine, autorul nu 
s-a întoars la aceste proze doar pentru a-şi evalua performanţele scriitoriceşti, ci 
şi pentru a regăsi în ele materie narativă, procedee pe care se va edifica romanul 
Un om din Est.  

11 Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane, 1941-2000, Ed. Maşina de 
scris, pp. 1010-1011. 
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Irina Petraş găseşte şi ea că în prozele din volumul de debut trebuie căutate 
rădăcinile romanului „Un om din Est”: „Insula respectă codul ritualic al povestirii 
comunicând cu auditoriul prin intermediul unei scrisori. Corespondenţa lui Nelu 
Sanepidu utilizează acelaşi truc şi dezvoltă hârjoneala cu singurele jucării rămase: 
cuvintele plus salvatoarea, grijulia, responsabila tehnică a amânării… Caravana 
cinematografică aduce cu sine convenţiile epocii, automatismele verbale, 
limitele… Marea amărăciune anunţă dezinvoltura frazării, rigoarea construcţiei, 
polifonia.”12 

Pariul cu romanul 

Nicolae Manolescu expedia toate scrierile lui Groşan de după 1989, inclusiv 
romanul istoric şi parodic O sută de ani de zile la Porţile Orientului în categoria 
literaturii de divertisment. 

Apărut în 2010, deci la doi ani după apariţia Istoriei critice a literaturii 
române, romanul Un om din Est este rodul ambiţiei autorului de a confirma 
aşteptările primelor volume, de a scrie un mare roman. 

Ioan Groşan explică într-un interviu motivele amânării scrierii acestuia, 
motive întemeiate pe convingerea că un roman este o construcţie ce trebuie 
gândită cu grijă (atât de cu grijă încât aflăm că schiţa romanului a fost publicată cu 
30 de ani în urmă în Echinox sub titlul Discurs asupra realului), ca un întreg, ce 
trebuie să aibă drept fundaţie temeinice lecturi prealabile din marile cărţi: „Lucrul 
la roman  a fost dificil pentru că mă temeam grozav de ideea de roman. Atâta mi-a 
băgat în cap dl. Nicolae Breban, în lungile noastre zile şi nopţi de discuţii... că 
romanul e o arhitectură epică în mişcare, dar care trebuie să rămână în picioare, 
nu să se prăbuşească, încât mie, care nu depăşisem statutul de meseriaş, de calfă 
în povestire şi nuvelă, mi-a fost frică să nu ratez castelul, catedrala narativă.”13 

Catedrala narativă, construcţia romanescă a lui Ioan Groşan, apelează la 
resursele absurdului şi ale comicului, ale livrescului, pentru a edifica tabloul 
societăţii româneşti a ultimilor ani de comunism; oraşul A. reuneşte o serie de 

12 Irina Petraş, Ioan Groşan sau Nordicul om din Est rătăcit în centrul lumii, Tribuna, nr. 
192, 1-15 septembrie, 2010, p. 4 

13 http://www.agentiadecarte.ro/2011/01/%E2%80%9Cpentru-un-roman-trebuie-sa-
te-aduni-sa-stai-prin-lectura-la-umbra-marilor-carti-sa-lasi-dracului-tentatiile-zilnice%E2% 
80%9D/ 
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personaje pentru care lumea României ceauşiste este o lume deja în agonie, o 
lume în care orice poate fi înlocuit cu orice: cafeaua adevărată cu nechezol, sucul 
cico cu moare de varză, cerbul trofeu cu şchiopul şi aproape domesticul cerb Gică, 
iubirea reală cu o iubire prescrisă, viaţa reală cu una livrescă. Falsitatea unei lumi 
aflate în descompunere, din care a dispărut ideea de culpă sau morală, totul fiind 
permis şi trăit cu fervoare de eroi ar putea fi explicată – cum observa Octavian 
Soviany – prin modul în care ceauşismul a afectat nu numai politicul, ci şi 
ontologicul, generând „mentalităţi şi comportamente specifice, iar exemplarele 
sale umane cele mai caracteristice sunt licheaua (de ambele sexe), trişorul, 
escrocul sau mincinosul.”14 

Octavian Soviany vede în înclinaţia pentru minciună şi înşelăciune a 
personajelor factorul ce dă coeziune, coerenţă construcţiei romaneşti, 
constituindu-se într-un numitor comun al tuturor personajelor. Nu există în 
romanul lui Ioan Groşan nici măcar o figură inocentă, ingenuă. 

Firul epic debutează prin prezentarea unui personaj, al cărui nume, Nelu 
Cucerzan, zis Sanepidu, cititorul îl va afla ulterior. Împlinirea vârstei de treizeci de 
ani îi provoacă acestuia întrebări legate de realizările lui de până atunci. Teama de 
ratare şi mediocritate se insinuează şi în cugetările lui asupra vocaţiei: „Treizeci 
de ani fără vocaţie... Ce-o fi şi vocaţia. Vocaţia e atunci când te simţi bine, îi trecu 
prin minte.” (p. 25) 

 Bilanţul realizărilor proprii se finalizează printr-o revelaţie deocamdată 
enigmatică, ce va fi dezvăluită ulterior. Aruncând cu o săgeată de darts pe harta 
României, aceasta se înfige în punctul ce indică oraşul Făurei – nume predestinat 
pentru menirea personajului, menire pe care cititorul o va afla ceva mai încolo, 
dar care poate fi intuită din unele aluzii, precum şi din rememorarea primei 
experienţe sexuale a eroului, petrecută printre statuile de daci şi de romani ale lui 
oncle Serafim, şi care „repetă în mic actul uriaş al etnogenezei poporului român” 
(p. 17). 

Romanul pune în lumină personaje care mint şi se mint pe ele însele, care 
înşală şi se înşală, care mimează viaţa şi se mulţumesc cu simulacre: Iuliu Borna e 
urmărit de obsesia de a scrie ROMANUL şi se va mulţumi să le prescrie tot felul de 
mizerii tovarăşilor săi (precum în cazul directoarei Oproiu, pe care se răzbună 

14 Octavian Soviany, Câteva impresii despre Un om din Est, http://octaviansoviany. 
wordpress.com/2011/02/08/cateva-impresii-despre-un-om-din-est/ 
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pentru numirea lui ca diriginte la o clasă slabă sau în cazul lui Willy căruia îi 
prescrie să urmărească fără succes un cerb tocmai bun de trofeu, o iluzie, cum 
bine remarcase maiorul Dobre, pentru păcatul de a-l fi înşelat la pocher); Willy 
Schuster e osedat să vâneze CERBUL şi va sfârşi să aducă în bataia puştii primului 
vânător pe cerbul Gică, schiop şi pe jumătate domesticit. Iar Grigore Samsaru, 
urmărit de dorinţa irepresibilă de a intra în PARTID, se va mulţumi cu tovarăşa 
Szekely.  

Romanul Un om din Est poate fi astfel considerat romanul unor iluzii, fiecare 
personaj urmărindu-şi cu înverşunare propria obsesie, niciodată atinsă, conştienţi 
de fragilitatea ei. 

Groşan îşi exersează talentul de portretist construind personaje în care 
caricaturalul se îmbină cu absurdul şi grotescul, romanul aducând în prim-plan 
câteva personaje relativ bine conturate. Astfel, Nelu Sanepidu ilustrează un Don 
Juan convins de importanţa misiunii sale, explicată în Însemnările erotice ale 
acestuia, în care el, regândind problema vocaţiei, ajunge la concluzia că ea poate fi 
definită ca „rezultatul unei întâlniri fericite între o calitate a fiinţei tale şi nevoia 
de a te simţi bine cu tine însuţi în lume.”15 Concluzia lui – şi revelaţia totodată – 
este aceea că locul unde el se simte cel mai bine cu sine însuşi este în amorul fizic, 
aceasta fiind deci vocaţia lui. Iar vocaţia odată identificată, urmează a fi pusă în 
aplicare în mod programatic: „Să căutăm nu orice femeie, ci pe aceea, pe fiinţa 
aceea care exprimă într-un spaţiu dat fizionomia, chintesenţa acelui loc, spiritul 
lui, fie el un spirit nu prea elevat. Spiritus loci.” (p. 99) Seducţia masculină, în 
cazul lui Nelu Sanepidu, se întemeiază pe reţete verificate. Se pot remarca, în 
galeria de portrete feminine, câteva în cazul cărora tuşele de ridicol sunt 
estompate de o ironie tandră a autorului pentru condiţia la care au fost reduse de 
un regim aberant. 

De altfel, în roman, umorul, întâlnit la tot pasul, este de o factură diferită faţă 
de cel din proza scurtă. Un umor potolit, aproape grav. Chiar şi acolo unde 
accentele satirice sunt evidente, satira este îndreptată parcă mai puţin asupra 
personajului, cât asupra regimului care l-a transformat în ceea ce este el. De aceea 
poate, nimeni nu se simte vinovat pentru nimic, înşelăciunea, minciuna, trădarea, 
trişatul fiind privite ca abilitaţi indispensabile supravieţuirii. 

15 Ioan Groşan, Un om din Est, Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2010, p. 99. 
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Alături de Nelu Sanepidu, se remarcă celelalte două personaje principale, 
Iuliu Borna şi Willy Schuster, cei trei reprezentând, în opinia mea, pilonii de 
rezistenţă ai romanului, drumurile lor mereu intersectate ţinând laolaltă întreaga 
armătură. Părţile dedicate poveştii fiecăruia dintre ei sunt articulate într-un 
roman, într-un întreg, prin anumite elemente ce-i aduc sub acelaşi numitor 
comun. 

Willy Schuster, inginer silvic şi amantul unei femei mult mai în vârstă decât 
el, turnat în facultate pentru că juca pocher, este ameninţat cu exmatricularea – 
fapt care, personal, nu l-ar fi deranjat prea tare, dar l-ar fi distrus pe tatăl său – 
este obligat să scrie telegrame de adeziune cu ocazia evenimentelor politice.  

Iuliu Borna, un alter ego al scriitorului (admirator şi el al lui Breban, aşa 
cum aflăm din însemnările erotice ale lui Nelu Sanepidu: „Bref, ca să-l citez pe 
Nicolae Breban, romancierul pe care tu îl admiri necondiţionat...” – p. 273) se va 
dovedi personajul central, celelalte existând şi acţionând doar în măsura în care el 
le îngăduie existenţa.  

Autorul inserează în materia narativă epistolele lui Nelu Sanepidu către 
prietenul său, Iuliu Borna, un fel de rapoarte ale primului despre aventurile lui 
erotice desfăşurate de-a lungul şi de-a latul României, prilej pentru autor să 
schiţeze portrete, siluete sau gesturi şi să puncteze diegeze cu savuroase 
episoade, precum cel în care o întâlneşte pe Tit-Livia-Porolissa Pop, poetă şi 
muncitoare într-un laborator de cofetărie, deşi Sanepidu îşi dorea o brutăreasă. 

Aşa cum observa Daniel Cristea Enache, romanul este construit prin jocul a 
două perspective: una a lui Iuliu Borna, asupra faptelor ce vor avea loc, el 
prescriindu-le, şi una a lui Nelu Sanepidu, asupra unor fapte ce s-au petrecut deja, 
acesta descriindu-le: „Jocul acestor două perspective rulează şi developează Un 
om din Est, intersectează vizual acţiunea şi o motivează, recuperează verigi lipsă 
şi aduce, prin deplasarea camerei de luat vederi în puncte şi unghiuri diferite, 
reconsiderări şi reinterpretări ale unor situaţii ce păreau clasate.”16 

Această permanentă glisare între trecut şi viitor, între ceea ce s-a întâmplat 
deja şi ceea ce urmează să se întâmple, are ca rezultantă un ritm alert, o vitalitate 
a prozei ce a fost remarcată şi în celelalte texte ale lui Groşan. Cele două fire 
narative sunt concretizate unul în caietul roşu al lui Iuliu Borna, celălalt în caietul 

16 Daniel Cristea Enache, Două caiete şi-un roman, Observator cultural, nr. 267/20-26 
mai 2010. 
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pe care Nelu Sanepidu i-l trimite, împreună cu o scrisoare lui Iuliu înainte de a 
pleca din ţară. De altfel, procedeul glisării temporale pe care Groşan îl aplică în 
roman pare a fi însuşit şi de către Iuliu: „Mai ţii minte cum îmi explicai glisările 
temporale în Zgomotul şi furia lui Faulkner, stilul indirect liber în Jocul cu mărgele 
de sticlă şi greşeala – ziceai tu – lui Thomas Mann din Iosif şi fraţii săi, când, 
captivat de propriu-i stil, îl face pe încă adolescentul Iosif să vorbească ironic-
ceremonios, ca naratorul însuşi?” (p. 77) 

Pe lângă structura de suprafaţă constând din cele două fire epice amintite, 
romanul beneficiază şi de o substructură inedită prin modul în care personajele se 
raportează la ideologia comunistă, exact invers comparativ cu romanele 
Rezistenţei. Nu încercând să se sustragă acesteia ci, dimpotrivă, încercând să şi-o 
supună să se folosească de ea ca de o pârghie pentru a se ridica. Telegramele de 
adeziune, pe care Willy Schuster le compune, îl conectează pe acesta direct la 
puterea centrală, iar Grigore Samsaru încearcă din răsputeri să devină membru de 
partid tocmai pentru a accede la ispititoarea iluzie a succesului şi puterii. 

Loredana Opariuc vede în Iuliu Borna şi Nelu Cucerzan nişte „excepţii de la 
regula societăţii multilateral imbecilizate”17. 

Andrei Terian reproşează romanului tocmai lipsa de unitate, o anumită 
dezarticulare epică şi neexploatarea de către autor a unor fire de profunzime pe 
care le-ar fi presupus un roman. De asemenea, reciclarea procedeului din Marea 
amărăciune lipseşte romanul de insolit, devenind obositor prin uzură şi 
destrămând iluzia ficţiunii pe care autorul o crease cu vervă şi naturaleţe până 
atunci: „Cel mai dezolant rateu al romancierului mi se pare însă acela dinspre 
finalul volumului, când Iuliu Borna dezvăluie cauza primă a evenimentelor prin 
care trecuseră oamenii din A... în ultimele luni: ce scrie el, aia e.”18 Pentru Terian, 
Ioan Groşan rămâne un foarte bun povestitor, un bun umorist, dar un romancier 
mediocru. 

Nici Cosmin Ciotloş nu acordă credit romancierului Ioan Groşan, vehiculând 
aceleaşi scăderi ca şi Terian – cu care de altfel e pe deplin de acord – şi imputând 
autorului structura fragmentară a cărţii: „Incapabil să scrie o carte în trei 
dimensiuni, cu adâncimea inclusă aşadar, el se amăgeşte făcând, după reţetă, 

17 Loredana Opariuc, Un portret al omului din est, marca Ioan Groşan, Timpul, sept., 
2010, p. 6. 

18 Andrei Terian, Cartea râsului şi a uitării, în Revista Cultura, nr. 13/8 aprilie 2010. 
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pliuri şi tivuri cu nemiluita. Astfel construit, relieful paginii e numai iluzoriu, căci 
invenţia epică, şi-aşa precară, e subminată de trucuri livreşti deja clasice.”19 
Romanul devine, în opinia lui Cosmin Ciotloş, doar un montaj de proze scurte, iar 
autorul este suspectat de incapacitatea de a duce până la capăt o construcţie de o 
asemenea amploare, calificându-l drept „o comedie lejeră şi episodică, scrisă 
ireproşabil e această carte. Nu un roman.” La fel, în opinia lui Paul Cernat, 
romanul lui Groşan nu este romanul, contraargumentele fiind cam aceleaşi cu cele 
invocate de Andrei Terian şi Cosmin Ciotloş. 

Deranjante pentru cei menţionaţi sunt, se pare, aluziile livreşti, precum cea 
la Metamorfoza lui Kafka, aluzii – în opinia lor – insuficient valorificate ulterior de 
către autor şi înserate în text fără un motiv temeinic. Aprecierile făcute de către 
Andrei Terian, precum: „totul începe să se năruie”, „suită de epistole marca Nutzi, 
spaima Constituţii”, „râzi mult şi o uiţi repede”, prozatorul preferă „juisările 
precoce plăcerilor prelungite”, „dezolant rateu al romancierului”, deznodământ de 
un „senzaţionalism forţat” dau impresia unui dezastru al romanului lui Groşan, 
lucrurile fiind însă departe de această panicardă părere a cronicarului. N-am 
înţeles de ce aluzia la personajul din Metamorfoza l-a iritat pe Terian, Cosmin 
Ciotloş nefăcând altceva în propriul articol decât un rezumat al recenziei lui 
Andrei Terian. Trimiterea pe care Groşan o face la personajul lui Kafka, Gregor 
Samsa, se aşază sub semnul intervenţiei satirice şi se finalizează tot satiric, 
circular, pentru că în cazul lui Grigore Samsaru avem doar o pseudometamorfoză, 
în loc să intre în partid el multumindu-se – după propria sa  observaţie – „să intre 
în tovarăşa Syekely”.  Sau de ce structura romanului s-ar prăbuşi definitiv – aşa 
cum afirma Terian – atunci când Iuliu Borna declară că este autorul a ceea ce se 
întâmplă. Poate că romanul lui Ioan Groşan nu este marele roman, dar este cu 
siguranţă un roman agreabil ca lectură, cu un epic alert şi personaje suficient de 
interesante pentru a nu fi declarat un eşec.  

Dimpotriva, Daniel Cristea Enache îi recunoaşte lui Ioan Groşan arta literară, 
fineţea şi ascuţimea observaţiei, desenul impecabil al multor scene, subtilităţile 
psihologice ori narative şi conturul plin al personajelor centrale, în opinia lui 
Daniel Cristea Enache, vechiul truc din Marea amărăciune fiind unul capabil să 
susţină structura şi desfăşurarea romanescă. 

19 Cosmin Ciotloş, Un roman din est, în România culturală, nr. 14/23 aprilie 2010, p. 7. 
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Deşi Ioan Groşan nu este, asemenea multora dintre colegii săi de generaţie, 
şi un teoretician propriu-zis al postmodernismului, Mircea Cărtărescu remarca 
faptul că unele dintre prozele acestui autor sunt printre „cele mai didactice texte 
ale postmodernismului metanarativ din proza anilor ’80”20. Calitatea lor de proze 
etalon ale literaturii optzeciste este dată de ilustrarea ingenioasă a principalelor 
tehnici şi principii literare ale scriitorilor optzecişti: lumea ca text, textul ca lume, 
indecidabilitatea între caracterul real şi cel scriptural al lumii, (Insula, Marea 
amărăciune), construirea textului din el însuşi, combinat cu analiza unor amintiri, 
reflexe, reminiscenţe (Tapetul), intervenţia naratorului în text (metalepsa fiind, în 
opera lui Groşan, aşa cum observa Adrian Oţoiu, una dintre cele mai inteligent 
realizate din proza postmodernilor români), construirea de către textul însuşi, 
punct cu punct, a referentului. 
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GÂNDIREA ARESTATĂ A SOCIOLOGULUI BUCOVINEAN TRAIAN BRĂILEANU  

ALEXANDRU OVIDIU VINTILĂ*  

Este îndeobşte cunoscut faptul că opera sociologului bucovinean Traian 
Brăileanu1, sau măcar o parte din ea, cea semnificativă, care nu a fost contaminată 
de politic, nu a apucat să se bucure prea mult, nici măcar în epocă, de prestigiul 
meritat, din simplul motiv că a fost interzisă. 

O istorie autohtonă a îngrădirii libertăţii de informare şi de exprimare ar fi 
incompletă fără să-l trecem undeva, acolo, şi pe Traian Brăileanu, devenit, după 
23 august 1944, „Reacţionarul” sociologiei româneşti. A fost închis, ca atâţia alţii 
în temniţele comuniste, decedând la 3 octombrie 1947, în cumplitul perimetru 
carceral de la Aiud, acolo unde au fost schingiuiţi atât de mulţi oameni ai scrisului, 
încât Petre Pandrea a numit, nu fără amărăciune, acel loc „Uniunea Scriitorilor de 
la Aiud”. Un teritoriu opresiv care şi-a câştigat un trist renume în gulagul 

* Alexandru Ovidiu-Vintilă este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera”, Suceava.
1 Traian Brăileanu (n. 14 septembrie 1882, Bilca – d. 3 octombrie 1947, Aiud) a fost 

unul dintre cei mai însemnaţi sociologi români, profesor al Universităţii din Cernăuţi, 
redutabil teoretician al elitelor, doctrinar al naţiunii, cu o viziune sistemică, cel care a 
valorificat, în premieră, în sociologie, filosofia lui Vasile Conta, deschizător de drumuri în 
România în ceea ce priveşte ştiinţa politică, fiind autorul, în acest sens, al primului tratat de 
politologie din spaţiul autohton, întâiul traducător, în limba română, al lucrării lui Kant, Critica 
raţiunii pure, dar şi al operei integrale a gânditorului de la Königsberg, interpret şi tălmăcitor 
de seamă al lui Aristotel, veritabil gânditor creştin, în ultima perioadă a vieţii sale, 
mărturisitor al mesajului hristologic şi, nu în cele din urmă, major sociolog al comunităţii. Şi 
asta într-o vreme când problematica nu stârnea prea mare interes la noi, fiind ignorată 
aproape în totalitate, cu mici excepţii, până acum. De-abia în ultima perioadă, teoria 
comunităţilor a fost reconsiderată şi în spaţiul românesc. Ilie Bădescu este unul dintre puţinii 
sociologi români care a arătat diferenţa dintre sociologia contractualistă şi cea comunitară, 
evidenţiind-o pe cea din urmă. 
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românesc pe cuprinsul căruia foamea atingea cote paroxistice, spun 
supravieţuitorii care au trecut pe acolo, închişi fiind şi supuşi reeducării.  

Aleksandr I. Soljeniţîn este de părere că „arestarea gândirii” nu înseamnă 
doar violarea dreptului la libera exprimare, ci „înăbuşirea inimii unei naţiuni”, 
„distrugerea memoriei sale”, „martiriul unui întreg popor”.  

De fapt, asta a fost miza ideocraţilor comunişti veniţi în ţară pe tancurile 
sovietice după 23 august 1944: „purificarea”, o acţiune de exterminare, teribil de 
sângeroasă, unică prin amploarea împilărilor comise, în cazul nostru, împotriva 
unei ţări întregi. Atunci s-a declanşat calvarul. În studiul său despre gândirea 
interzisă (1945-1989), universitarul Paul Caravia precizează următoarele: 
„Cenzura totală a regimului totalitar comunist nu suferă comparaţie nici cu 
Indexul catolic şi nici cu măsurile similare ale altor regimuri totalitare care vizau 
segmente limitate de publicaţii şi care nu erau scoase din circulaţie.”2 Aşadar, se 
poate afirma fără rezerve că, în perioada cel puţin de până în 1964, în România s-a 
declanşat iadul. Mărturie stau gropile comune, numărul impresionant de 
personalităţi culturale, nu numai arestate, dar şi torturate în chip absolut bestial, 
memoriile supravieţuitorilor, care nu sunt puţine, şi care prezintă o radiografie 
completă asupra a ceea ce a reprezentant cumplitul aparat de persecuţie bolşevic. 

Vizând o nouă ordine mondială, comuniştii au transformat România, la fel ca 
şi alte state, cum afirmă acelaşi Paul Caravia, într-un „vast câmp concentraţionar”, 
într-un imens „lagăr”. Se urmărea, prin intermediul „revoluţiei comuniste”, 
transformarea radicală a societăţii umane tradiţionale, utilizându-se infernala 
maşinărie a instituţiilor puterii politice, în vederea reeducării omenirii în spiritul 
cel mai pur comunist3. Aşa a început o campanie incredibilă de spălare de creiere 
şi, în paralel, o vânătoare a celor care aveau opinii diferite faţă de ideologia 
oficială, ajungându-se la arestarea în masă a unei întregi elite, a unui număr 
impresionant de intelectuali. Mai mult, au cunoscut puşcăria comunistă oameni 
fără doar şi poate nevinovaţi, inventându-li-se culpe imaginare. Astfel au ajuns să 
înfunde temniţele reeducării comuniste adolescenţi sau femei, asupra cărora s-au 
experimentat „tratamente”, puţin spus, inumane.  

2 Paul Caravia (coordonator ştiinţific), Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate. România 
1945-1989, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, p. 23.   

3 Ibidem, p. 20. 
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Revenind la cenzură, nu putem face în acest caz abstracţie de textul 
Decretului-Lege nr. 364 din 2 mai 1945, semnat de Regele Mihai I, în temeiul 
articolului 16 din Convenţia de Armistiţiu (decret publicat în Monitorul Oficial nr. 
102 din 4 mai 1945) privind formarea Comisiei Ministerului Propagandei 
(ministru Petre Constantinescu-Iaşi) pentru „întocmirea listei tuturor 
publicaţiilor periodice şi neperiodice apărute în România de la 1 ianuarie 1917 
până la 23 august 1944 cu caracter legionar, fascist, hitlerist, şovinist, nazist sau 
pasagii dăunătoare bunelor relaţii ale României cu Naţiunile Unite”4. Legea, 
susţine Caravia, făcea referire în litera ei la toate tipurile de publicaţii, inclusiv 
reproduceri grafice şi plastice, până la medalii sau insigne5. De menţionat că 
Decretul a fost publicat în preambulul broşurii (paginile 3-6) „Publicaţiile scoase 
din circulaţie până la 1 august 1945”, Bucureşti, Ministerul Propagandei, 1945. În 
Instrucţiunile prezente în broşura menţionată sunt date o serie de indicaţii 
generale printre care se specifică: „Unele ediţii ale autorilor clasici sunt interzise 
pentru spiritul fascist în care s-au făcut editarea, comentarea şi prezentarea lor. 
Sunt interzise prin urmare numai ediţiile din clasici precis indicate în broşură; 
Toate manualele şcolare anterioare anului 1947 sau care nu figurează pe tabloul 
oficial al manualelor aprobate de Ministerul Învăţământului Public sunt din capul 
locului interzise fără a mai fi necesară menţionarea lor expresă în prezenta 
broşură”6 ş.a.m.d. Cum era şi normal pentru acea perioadă, de asemenea, pe lista 
respectivă erau stipulate drept interzise orice hărţi care înglobează între graniţele 
Republicii Populare Române teritorii ce nu-i aparţin. La fel se va proceda, se 
continuă pe aceeaşi linie abuzivă, cu stema regală sau orice alte însemne ale fostei 
dinastii. Mai erau considerate în afara legii orice fel de calendare sau almanahuri 
populare din perioada 1938-1944. La ultimul punct al broşurii în cauză se 
prevedea că: „Orice lucrări datorite următorilor autori indiferent dacă sunt sau nu 
trecute în broşura de faţă sunt interzise din principiu.”7 La capitolul Români 
figura alături de încă nu mai puţini de 27 de personalităţi şi numele lui Traian 
Brăileanu. Aşadar, pe lista indezirabililor, pe lângă un Ion sau Mihai Antonescu, 
era trecută şi Maria Antonescu. Apoi, evident, mai figurau Gheorghe Alexianu, 

4 Ibidem, p. 24. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 27. 
7 Ibidem. 
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Corneliu Zelea Codreanu, A.C. Cuza, Nichifor Crainic. În ordine, mai erau interzişi: 
Alexandru Cantacuzino, Armand Călinescu, Mircea Cancicov, Romulus Dianu, 
Octavian Goga, Radu Gyr, Ion Moţa, Mihail Manoilescu, Alexandru Marcu, Iuliu 
Maniu, Ion Mihalache, Stelian Popescu, Horia Sima, Ion Giorgiu-Sân, Pamfil 
Şeicaru, Romulus Seişanu, Teofil Gh. Sidorovici, Adreas Schmidt, Al. Vaida-Voevod 
şi Mircea Vulcănescu. Pe lângă această listă, mai exista una cu personalităţi 
străine. Aici figurau 27 de nume, însă de consemnat ar fi faptul că pe lângă o parte 
dintre acestea, într-adevăr nume de politicieni şi teoreticieni de orientare nazistă 
sau fascistă, mai figurau democraţii W. Churchill sau De Gaulle, precum şi 
comunistul Leon Trotzky8. 

Va urma anul de graţie 1949 când vor fi scoase ca nedifuzabile, unele chiar 
topite, până şi publicaţiile Editurii Socialiste, cunoscută apoi sub denumirea de 
Editura Partidului Socialist Democrat. Cu toate acestea, vor fi menţinute volumele 
semnate de Marx, Engels, Plehanov sau Roza Luxemburg ş.a9. Un cuvânt greu de 
spus în aceste epurări avea Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor, înfiinţată în 
anul 1947. 

Au urmat alte şi alte dispoziţii, ani la rând, îndreptate împotriva unor 
indezirabili. Spre exemplu, se cunoaşte că în biblioteci existau două tipuri de 
cataloage: unul pentru public, unde se făceau operaţiuni de scoatere din circulaţie 
sau de repunere în circuit; şi altul, intern, de serviciu, ţinut sub supraveghere 
strictă şi care ilustra tot fondul de carte al bibliotecii respective10. În fine, surse 
ale securităţii consideră că până la 1 noiembrie 1948 au fost interzise aproximativ 
8.438 de titluri de publicaţii11.  

Consultând Indexul de publicaţii interzise publicat în lucrarea Gândirea 
interzisă. Scrieri cenzurate. România 1945-1989, coordonată de profesorul 
universitar Paul Caravia, observăm o listă enormă de nume şi titluri de publicaţii 
„arestate”. Spre exemplu, până şi Vasile Alecsandri, cu o serie impresionantă de 
titluri, în diferite ediţii, era interzis. S-a ajuns până într-acolo încât pe lista cărţilor 
oprite pentru a fi difuzate figurau şi nu mai puţin de 5 ediţii fie din Amintiri de 

8 Ibidem, p. 28 
9 Ibidem 
10 Ibidem, p. 29 
11 Ibidem, p. 30 
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copilărie, fie din Operele complete ale lui Ion Creangă. Se vede cât se poate de 
limpede că se declanşase o „vânătoare de vrăjitoare” fără precedent. 

Printre cei trecuţi la Index, evident, era trecut şi Nicolae Iorga, cu un număr 
nu tocmai mic de titluri prin care se considera că ar fi avut intenţia „să propage 
otrava ideologiei imperialiste”, cum era caracterizată, în general, „enorma 
cantitate de material tipărit propagandistic” în introducerea cărţii Publicaţii 
interzise până la 1 mai 1948 (Bucureşti, Ministerul Artelor şi Informaţiilor, 1948, 
p. 5)12. Dintre bucovineni, care oricum majoritatea erau interzişi, pe lângă Traian 
Brăileanu, amintim doar pe Ion I. Nistor, cunoscutul istoric figurând şi el cu nu 
mai puţin de 30 de titluri cenzurate. Cu aproape 30 figura, spre exemplu, şi Mircea 
Eliade. Şi, bineînţeles, de pe lista cenzurii comuniste nu putea să lipsească Mihai 
Eminescu. Erau trecute la Index până şi circa 10 titluri semnate de Mihail 
Sadoveanu, cunoscut fiind că marele scriitor a trecut imediat de partea regimului 
comunist, fiind autorul chiar şi a unui volum de reportaje din U.R.S.S., Lumina vine 
de la răsărit (1945). Practic, o întreagă cultură, gândirea românească în 
integralitatea ei, a fost arestată, interzisă fără drept de apel şi fără precedent.  

Întorcându-ne strict la cazul Traian Brăileanu, filosoful şi sociologul 
bucovinean, cum am mai arătat de altfel, avea toată opera interzisă. Până şi 
traducerile sale din Kant sau o cronică scrisă în memoria lui Vasile Gherasim 
(1892-1933) erau supuse interdicţiilor dirijate de comunişti, cei despre care, pe 
bună dreptate, Leszek Kolakowski afirma că minciuna este sufletul lor nemuritor.   

12 Ibidem, (facsimil nr. 6 a), p. 609. 
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VIETNAM. GÂNDIREA UNUI OM „NEÎNROLAT” 

IOANA PETCU* 

Preambul pentru un schimb de idei 

Parteneriatul dintre American Corner de la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe 
Asachi” și Facultatea de Teatru a Universităţii de Arte „George Enescu” a avut ca 
rezultat un proiect care părea că lipsește din peisajul cinefililor ieșeni. Cineclubul 
de la American Corner s-a dovedit a fi o breșă de bun augur atât pentru 
împătimiţii filmului clasic de peste ocean, cât și pentru tinerii studenţi (o parte 
dintre ei voluntari) sau liceeni care doreau să se familiarizeze cu exerciţiul 
vizionării peliculelor cinematografice. S-a conturat, în acest mod, un nucleu fidel 
al serilor de joi, interesant și ca medie de vârstă și ca opţiuni culturale personale, 
alături de care au intrat printre noi și alţi iubitori de film sau de schimb de idei. 
Pentru că, trebuie să precizăm, Cineclubul s-a dovedit a fi o platformă propice 
împărtășirii opiniilor care, de la analiza stilistică a filmelor, s-au extins către 
aspecte de istorie, societate, politică ori civilizaţie americană, uneori aprecierile 
făcute tinzând, inevitabil, în demersul comparatist cu zona Europei. Unii au privit 
filmele cu hârtia și pixul în mâini, alţii cu o ceașcă de ceai, alţii au fost, pur și 
simplu, absorbiţi de poveștile de pe ecran... – importantă a fost întâlnirea. 

Dar una dintre direcţiile care s-au conturat în discuţiile noastre și care, 
acum, la finalul serilor ce au precedat vacanţa, s-a arătat cu precizie, a fost tema ce 
dezbate starea unei întregi cinematografii formulate pe marginea războiului din 
Vietnam. Subiect sensibil pentru americani și în prezent, problema războiului de 

* Ioana Petcu este lector universitar doctor la Facultatea de Teatru din cadrul
Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi şi critic de teatru. 
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paisprezece ani dus de Statele Unite ca aliat al Vietnamului de Sud împotriva 
Rusiei, aliat al Vietnamului de Nord, a alimentat – și încă nu s-a oprit – o serie de 
producţii artistice. Nu doar filme, ci și spectacole, albume de muzică, albume foto, 
instalaţii, performance-uri sau happening-uri. 

Cinematograful american a făcut o adevărată obsesie din tema războiului 
vietnamez și e cunoscut că nici regizorii europeni nu au rămas tăcuţi în această 
privinţă. Pentru Miloš Forman, musical-ul Hair, care tratează chiar dezastrul pe 
care culisele politicii l-a avut asupra societăţii americane, a fost un act de evadare 
dintr-un război pe care-l simţise mult mai aproape – Războiul Rece. Hair aparţine 
unei generaţii ce nu a acceptat înrolareal – nici pe cea scrisă în acte, nici pe cea 
morală. 

A fost, poate, una dintre cele mai importante lecţii pe care am redescoperit-o 
în cadrul Cineclubului de la American Corner și în jurul căreia am polemizat 
îndelung. 

De la Est la Vest – călătoria gândului liber 

„Oh, but they play those token games on Willy Thompson 
And give a medal to replace the son of Mrs. Annie Johnson” 
Așa sună versurile unui cântăreţ cvasi-cunoscut în America anilor ’70. 

Cântecul e numește Cause, iar artistul – Rodriguez. Dureros e al doilea vers, cu 
atât mai mult cu cât și-n România au existat mame, familii care au primit medalii 
ce ar fi vrut să înlocuiască un băiat, un soţ, un frate. Victimele Revoluţiei, medalii 
venite din conflictele din Afganistan... Poate de aceea – chiar dacă la noi problema 
Vietnamului ajungea cu greu, dirijată într-o direcţie unică, prosovietică – situaţia 
ne impresionează ori, cel puţin, ne sunt cunoscute sentimentele de suferinţă și 
nedumerire în faţa preţului cu care nevinovaţii plătesc deciziile luate din fotoliile 
înalte. Senzaţia acută a absurdului în care ne complacem sau pe care o acceptăm... 

Europa Occidentală a reacţionat vehement la evenimentele care abia 
începuseră. Documentarul Loin de Vietnam din 1967, care-i reunea pe cei mai 
militantiști cineaști din acea vreme din Franţa, Joris Ivens, William Klein, Claude 
Lelouche, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Chris Marker și Alain Resnais, prezenta 
în oglindă societatea asiatică și pe cea americană. Revăzut după atâţia ani de la 
încheierea conflictului, Loin de Vietnam, de fapt, nu face cinste niciuneia dintre 
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părţile beligerante, nici celor care au suportat, nici celor care au condus dezastrul 
din acea zonă. Nu salvează nimic, ci doar incriminează. Unele speculaţii sunt atât 
de brutale, încât nu poate fi acuzat decât în totalitate ceea ce s-a întâmplat acolo 
atâta timp. Însă, puţini sunt aceia care cunosc acest proiect, multora fiindu-le mult 
mai rezonante titluri ale unor filme, precum The Deer Hunter (1978) sau – și mai 
popular – Born on the Fourth of July (1989), vândute și difuzate de compani mai 
puternice decât cele europene. Apoi mai sunt și alte titluri: Coming Home (1978) 
are accente melodramatice, însă profită de jocul unei actriţe extraordinare, Jane 
Fonda, militantă declarată împotriva războiului din Vietnam; Full Metal Jacket 
(1987), cu toate că e o peliculă de excepţie în cinematografia Statelor Unite, a fost 
desfiinţată de o parte din critici, adâncind, de fapt, problema unor autorităţi de 
dincolo de ocean, chiar dacă exprimată prin vocile personalităţilor culturale, în 
a-și recunoaște greșelile din nefasta perioadă; Apocalypse Now realizat la numai 
un an diferenţă, 1979, a fost primit cu mai mult echilibru, poate și pentru story-ul 
care nu căuta atât de mult impactul, cât mai degrabă dezbaterea, pe alocuri 
filosofică, a situaţiei din teritoriul asiatic și din tabăra americană. Spiritele 
americane nu s-au liniștit, lista producţiilor dedicate evenimentelor din Vietnam 
fiind lungă și completându-se în anii ’90 și 2000 cu numeroase alte realizări 
cinematografice. 

Hair se încadrează în perioada de după conflict, pelicula fiind terminată în 
1979, clasându-se, totuși, sub box-office-ul celorlalte producţii amintite în 
rândurile de mai sus. Când Miloš Forman hotărâse să plece definitiv în America, 
după evenimentele primăverii pragheze, își propusese să monteze scenariul lui 
Gerome Ragni și James Rado, despre care auzise din 1968, când se producea în 
premieră, cu succes deplin, pe Broadway. Nimeni nu dădea credit unui emigrant 
care pornea, practic, de la zero pe pământul făgăduinţei, astfel că visul lui Forman 
a trebuit să mai aștepte. După reușita cu One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), 
în care cineastul își scria, în paralel, o foaie din biografia trăită după Cortina de 
Fier, Hair a devenit realitate. Și pentru mulţi tineri un punct de reper al anilor ’70 
și ’80. 

Povestea lui Claude (John Savage) care trece prin New York pentru a se 
înrola în rărboi, e premisă în cazul regizorului de a-și face propria ipostaziere. 
Într-o subtilă trecere de la comic la tragic, traversând gradual euforia adepţilor 
hippy, love story-ul clasic și ajungându-se la sfârșitul nefericit, filmul vorbește, 
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când încifrat, când direct, despre realităţi crunte, care, la începuturile conflictului, 
fuseseră ascunse opiniei publice și care ieșiseră la suprafaţă prin dezvăluirile 
jurnaliștilor la câţiva ani după. Până la urmă, Forman concluzionează simplu: 
războiul din Vietnam e doar un caz din istoria noatră, însă noi suntem 
moștenitorii atâtor capitole dramatice, încât ar trebui odată pentru totdeauna să 
ne judecăm cu obiectivitate acţiunile și comportamentul. Respigerea ceiluilalt, 
diferit, fie ca opţiune sexuală, fie ca origine, fie ca statut social, conflictul părinţi-
copii (care pentru Forman avea și rădăcini reale, el însuși fiind un tată care luase 
hotărârea ca familia să rămână în Cehoslovacia, atât timp cât Războiul Rece a 
durat) sunt tot atâtea motive spre a putea recunoaște neajunsuri ce nu mai ţin, în 
fond, seama de geografie și de societăţi. Conservatorismul, adoptarea limbajului 
de lemn și a stupidităţii, deopotrivă, ca mască a incapacităţii de a gândi și a se 
exprima sunt valabile și pe un continent, și pe altul. Apoi, replici precum „Îţi spun 
eu unde ai voie să mergi și când!” sunt ecouri puternice pentru cineva care a trăit 
într-un sistem totalitar, unde conduita nu era o opţiune personală, ci un dictat al 
doctrinei care căuta reconstrucţia individului. 

De altfel, concentrat pe imaginea omului – chiar dacă personajele sunt mai 
degrabă schiţate –, cineastul prezintă în juxtapunere două tipuri: un om nou, 
asociat cu rebelul, căutător al identităţi și al gândirii libere, în afara limitelor 
impuse de ideologii, și relicvele unui sistem din care, pentru siguranţă și confort, e 
mai bine a nu ieși. Pe Forman îl fascinează personajul colectiv – grupul de hippies, 
despre care în Cehoslovacia nici nu ar fi avut cum să vorbească –, iar de partea 
cealaltă, falsele elite care nu fac altceva decât să trăiască într-un răsfăţ fără gust al 
consumismului. Două tabere se întâlnesc și de la ironie, persiflare, se ajunge la 
disputa dintre ele are și la rezultate mai grave. Rebelul e închis pentru a putea fi 
redus la tăcere (revine pe această cale ideea îndelung speculată în One Flew Over 
the Cuckoo’s Nest). Altfel, cine este această figură nouă care deranjează confortul 
hight-life-ului? Un copil fugit de acasă (Berger sau Jennie), un „actor”, un travestit 
(Woof), un bărbat care refuză căsnicia mediocră (Lafayette), o logodnică care 
iubește necondiţionat (partenera lui Lafayette). Și-apoi toţi ceilalţi: oameni viu 
coloraţi, bizari prin excesul lor, dar fascinanţi din pricina aceluiași exces, care vor 
să reconsidere „credinţele” învechite, pe care copiii le învaţă pentru că „așa 
trebuie”. Bărbaţi și femei care dansează și cântă, căci din corpul care uită de 
inhibiţii, purtându-se în voia mișcării, și în versurile melodioase ce se înalţă și 
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cuprind spaţiul, e posibilă evadarea, evadare dintr-o normalitate mai degrabă 
absurdă, stranie, sufocantă. Scene de contact improvisation – coregrafie ce pune 
accentul tocmai pe fluxul lăuntric al mișcării și nu pe studiul acestuia, pe gestul 
deschis, iar nu pe cel care reţine – sunt de o evidentă frumuseţe și sugestivitate. 
Coregrafia e, însă, doar susţinerea în act a coloanei muzicale, din care s-au 
desprins refrene binecunoscute şi care au trecut bariera timpului sau a spaţiului. 
Așa sunt Age of Aquarius, I Got Life, Hare Krishna și, mai ales, Let the Sunshine In. 
Regizorul are acest talent extraordinar de a nu lăsa nimic la voia întâmplării, 
fiecare moment sau fiecare replică având semnificaţia sa precisă. 

Versurile și imaginea sunt complementare, dar nu de puţine ori regizorul 
răspunde replicilor cântate cu ironia acţiunii filmice, cu sarcasm sau cu umoru-i 
specific. În unele cazuri, jocurile de cuvinte în sine stârnesc râsul, iar comicul se 
dublează odată cu imaginea: „I got freedom, brother / I got good times, man / I got 
crazy ways, daughter // I got million-dollar charm, cousin / I got headaches and 
toothaches / And bad times too / Like you.” 

În alte cazuri, versurile sunt cutremurătoare, iar cadrele suprapuse, din nou, 
determină amplificarea efectului. Camera se ridică deasupra unui cimitir al eroilor 
căzuţi în război – pietre funerare albe aliniate precum coloanele de soldaţi în 
marș –, în vreme ce, de partea cealaltă, într-o dezordine frumoasă, un câmp plin 
de oameni în haine colorate, cântă împotriva înrolării, înregimentării, închiderii în 
orice tip de sistem. Omul e frumos când e liber, însă, aproape întotdeauna, pentru 
aceasta e un preţ enorm pe care mulţi trebuie să-l plătească. Poezia cuvintelor 
este peste măsură de sugestivă: „We starve-look / At one another / Short of 
breath / Walking proudly in our winter coats / Wearing smells from laboratories 
/ Facing a dying nation / Of moving paper fantasy / Listening for the new told lies 
/ With supreme visions of lonely tunes.” Venit de peste ocean, prefigurând 
evenimentele care tulburaseră „siguranţa roșie” în Europa și, poate, și pe acelea 
ale căderii zidului berlinez și toate mișcările ce au indus destrămarea URSS-ului, 
Miloš Forman lansează, odată cu Hair, un adevărat imn al nesupunerii, al 
repoziţionării omului faţă de tendinţele oricăror dictate politice. Și o 
reconsiderare a sinelui, căci Let the Sunshine In – melodie și expresie ce au 
devenit atât de comune în mentalul colectiv – reprezintă și o întoarcere asupra 
sinelui, asupra modului în care trăim, ieșind astfel din barierele datelor istorice. 
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Cu toate că Forman renunţase la formulele europene învăţate în școala 
pragheză de film, Hair poartă în el amprenta unui ochi și a unor mâini care nu se 
obișnuiseră cu clișeele cinematografiei de peste ocean. În consecinţă, povestea de 
dragoste nu se consumă în patetisme și, oricum, e ţinută în bună măsură în plan 
secund. Altfel, e speculat un triunghi amoros Claude-Sheila-Berger, o situaţie 
destul de ambiguă făcând trimitere la free love-ul controversat în acea perioadă 
chiar și în America. Poveștile suprapuse, fragmentarismul și ambiguităţile 
presărate pe alocuri sunt, din nou, ingrediente care ţin de stilul european. Nu atât 
coerenţa acţiunii interesează, ci ideile pe care episoadele le susţin: încrederea în 
celălalt, ridicolul în care majoritatea acceptă să trăiască, voinţa și depășirea 
limitelor. Iar lista subiectelor pe care filmul le lansează spre reconsiderare și 
dezbatere ar fi, de altfel, lungă. 

Firesc, s-ar putea pune întrebarea de ce, până la urmă, am mai discuta azi 
filmele de acum trei decenii – filme care, de altfel, au scris istorie și au fost 
comentate îndeajuns și din multiple puncte de vedere la vremea lansării lor. Un 
motiv, credem noi, ar fi acela că nu e niciodată prea târziu sau în zadar a ne aminti 
momentele din care nu avem decât de tras concluzii din trecutul socio-politic (cu 
atât mai mult cu cât acest trecut nu e nici prea îndepărtat și a avut consecinţe 
considerabile). În condiţiile în care istoria (sau istoriile) se repetă și sunt mulţi cei 
care vorbesc fără fond despre toleranţă, libertate de exprimare sau în condiţiile în 
care statisticele sunt destul de evidente în a arăta gradul ridicat al discriminării, al 
șantajului profesional, al violenţei domestice și nu numai, nu ar fi oare un act de 
normalitate în a readuce în discuţie și pe calea expresiilor artistice aceste 
probleme spre revederea lor? Și, în final, de ce nu am vorbi din nou despre Hair, 
dacă încă mai sunt oameni care, deschizând ușa Cineclubului, întreabă dacă 
rulează filmul muzical cu John Travolta, singurul musical despre care au auzit și 
care a devenit referinţa lor... Răspunsul nu poate fi decât o invitaţie cât se poate de 
deschisă la film, pentru a învăţa ceva despre a șaptea artă și a pleca de la noi cu 
încă ceva în bagajul cultural al fiecăruia. 

Autorul acestui articol a avut deosebita onoare de a prezenta și de a modera 
serile de la American Corner Movies Club. 
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NOTE DESPRE SORIN PREDA 

RAMONA CARLA TRIFAN* 

Debutat în 1981 cu volumul Povestiri terminate înainte de a începe, Sorin 
Preda a fost membru al cenaclului „Junimea” condus de Ovid S. Crohmălniceanu şi 
al grupării „Noii” (alături de Gheorghe Crăciun, Gheorghe Iova şi Gheorghe 
Nedelciu) care, între 1971 şi 1973, editează revista de perete cu acelaşi nume.  

Intrând deci în literatură dimpreună cu grupul textualiştilor, Sorin Preda se 
detaşează însă de aceştia printr-un textualism moderat şi printr-o experimentată 
utilizare a epicului, prin atenuarea impactului comicului, ironiei şi parodiei şi 
diluarea lor în apele lirismului şi ale sentimentalismului de care autorul nu se 
debarasează. 

Un marginalizat al optzecismului, pe care Nicolae Manolescu nu-l include 
nici măcar în rândul autorilor de dicţionar, Sorin Preda se distanţează critic de 
generaţia optzecistă, considerând că aceasta „a încremenit în propriul proiect”1. 
În opinia sa, adevărata literatură „inventează noi formule, noi teme (adeseori 
minore) sau experimentează.” Este ceea ce va încerca să facă şi Sorin Preda, care, 
în volumul de debut experimentează formule epice insolite.  

Astfel, cu prozele din volumul Povestiri terminate înainte de a începe, Sorin 
Preda încearcă să experimenteze concentrarea materiei epice până la 
transformarea ei într-un instantaneu al realităţii, în imagini ce sugerează 
ulterioare posibilităţi de continuare epică. Apare o discrepanţă între ceea ce este 
proza şi ceea ce ea ar putea deveni. 

* Ramona Carla Trifan este Doctor în Filologie; profesor de limba şi literatura română la Şcoala 
Gimnazială Valea Largă, judeţul Mureş. 

1 „Interviu cu Sorin Preda”, în Observator Cultural, Nr. 40/ 2000. 
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Scurte şi alerte, povestirile lui Sorin Preda sunt considerate de Radu G. 
Ţeposu mai degrabă „nişte bruioane despre resursele epice ale cotidianului, 
suferind de insuficienţă şi infatuare. Epicul e mereu reprimat din elanul 
desfăşurării lui, observaţia e strunită cu grijă, pentru a nu prolifera, acţiunea e 
abia schiţată. Prozele acestea fac, faţă de real, figură de ciornă.”2 

Începând cu finalul, povestirile pun accentul pe tehnica construcţiei textului, 
firul epic derulându-se dinspre sfârşit spre punctual de început: „Pe Anton, zis 
Durlibaba, l-au mâncat lupii sub privirile îngrozite, se înţelege, ale lui Strulea.”3 
Cei doi actanţi ai povestirii capătă funcţii diferite, Anton fiind eroul acţiunii, iar 
Strulea, povestitorul ei, creatorul de naraţiune. Raportul dintre realitate şi 
literatură este pus în balanţă, ceea ce rămâne fiind literatura, povestirea, iar cauza 
din realitate a acesteia dispărând în uitare: „geografia locului va reţine pentru 
viitorime doar atât: punctual La copacul lui Strulea.” Deci nu numele celui ce a 
produs acţiunea, ci al celui ce a produs naraţiunea. 

Parţial color sau terapeutica scrisului 

Cel de-al doilea volum al lui Sorin Preda, Parţial color, se impune ca un 
roman confesiv, în care autorul îşi exersează spiritul analitic, observaţia 
minuţioasă a experienţelor de viaţă îmbinându-se, aşa cum observa Radu G. 
Ţeposu, cu reflecţia şi parodia livrescului. 

Conceput în prima sa parte ca o relatare autobiografică a naratorului 
personaj, romanul este, în acelaşi timp, şi o radiografie a vieţii de zi cu zi, sufocată 
de banalitate şi grotesc, în care culoarea abia răzbate ici şi colo, doar atunci când 
viaţa devine mult prea insuportabilă; o fotografie a unei lumi în care abundă 
veleitarii, desfrânatele, bătrânii cu obsesii erotice, părinţii ce-şi chinuiesc 
odraslele în care văd întruparea unor talente pe care ei nu le-au avut niciodată şi 
pe care, în mod clar pentru toată lumea, mai puţin pentru ei, nici urmaşii lor nu le 
au, mame posesive ce-şi folosesc copiii drept arme în războiul conjugal; o 
societate bolnavă, cu motivaţii şi justificări pentru orice act deviant, cu devize ce 

2 Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 216. 

3 Sorin Preda, Povestiri terminate înainte de a începe, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1981. 

186 



NOTE DESPRE SORIN PREDA 

îndeamnă la trăirea cu orice preţ a momentului, pentru care nimic nu e imoral sau 
prea grav. 

Fragmentele din viaţa regizorului Traian Daia, relatate de el însuşi, 
descoperă experienţa unei vieţi ce va deveni suportabilă doar sublimată în act de 
creaţie, personajul narator devenind, aşa cum aflăm din partea a doua a 
romanului, şi scriitor, dar un scriitor fără voie, pentru el scrisul constituindu-se 
într-o defulare, într-un act terapeutic impus, fapt subliniat de Radu G. Ţeposu: 
„Neputând rezolva în chip relaţional hărţuiala pe care o trăieşte în căsnicie, 
personajul întrezăreşte o soluţie abia în creaţie, în scris. Nu avem aici cazul 
autorului care-şi premeditează experienţa, ci al celui care caută o evaziune, 
aproape inconştientă. Resortul e psihanalitic şi, nu întâmplător, naratorul citează 
din abundenţă pe Freud, jumătate cu teză, jumătate cu ironie, cu scopul, desigur, 
de a ilumina impulsul obscur care-l trage dinspre realitate spre ficţiune.”4 
Romanul pare, de altfel, în mare parte tributar psihanalizei, autoanaliza şi 
prospecţia psihologică a actelor şi resorturilor motivaţionale ale personajelor 
ocupând o bună parte din materia prozastică. Impactul freudismului se poate 
regăsi cu uşurinţă în relaţiile tensionate, cu tente de sadism inconştient, dintre cei 
doi foşti soţi, incapabili să trăiască împreună sau să se despartă definitiv sau în 
relaţia dintre Traian Daia şi fiul său, Andrei, relaţie marcată de abia schiţate 
raporturi oedipiene. De altfel, relaţiile dintre părinţi şi copii sunt conştientizate de 
către narator a fi relaţii de forţă, el teoretizând în faţa unei cunoştinţe 
întâmplătoare natura acestor relaţii: „Drama noastră începe de la naştere printr-o 
expulzare fetală arbitrară şi traumatică şi se configurează în copilărie, atunci când 
totul pare simplu şi recuperabil, atunci când relaţiile dintre părinţi şi copii sunt, 
de fapt, relaţii de forţă; aşa învăţam noi iubirea, singurătatea şi toate celelalte – o 
copilărie în care (…) părintele interzice mereu, construind un univers infantil pe 
măsura a ceea ce crede el despre instabilitatea şi spiritul distructiv al copilului; un 
univers închipuit, de poveste, cu multe şi inutile jucării, jucării urâte, strident 
colorate, dar rezistente, construite solid, în timp ce copiii, simţind ce aşteaptă 
părinţii de la ei, asta şi fac – adică rup, sparg şi dau totul de pământ.” 

Deci impulsul obscur la care se referea Radu Ţeposu şi care-l întoarce pe 
narator dinspre realitate spre ficţiune se naşte în copilărie, ca emanaţie a unei 

4 Radu G. Ţeposu, Istoria tragică &grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, ed. cit., 
p. 217.
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voinţe părinteşti autoritare ce impune copilului un univers închipuit din propriile 
sale reprezentări despre realitate. 

Ca o consecinţă a relaţiilor de forţă dintre părinţi şi copii se nasc relaţiile de 
forţă dintre soţi, de mai târziu, fapt observat de Virgil Podoabă: „Deşi se prezintă 
adesea sub înfăţişări contrare naturii ei, de tandreţe erotică şi uneori chiar 
maternă din partea femeii, de autoritate din partea bărbatului, relaţia dintre ei 
este esenţialmente una de dominare şi supunere. O relaţie sado-masochistă, în 
termeni psihanalitici.”5 

Momentul întâlnirii celor doi este revelator, el cuprinzând în sine germenii 
raporturilor ulterioare ce se vor instaura între Mara şi Traian: ea, autoritară şi 
„plină de pretenţii”, deşi părăsită de prieten pe munte, el, timid, speriat de 
singurătate şi intimidat „de aerul ei zeflemitor de femeie de mare experienţă 
parcă”. Un cuplu asupra căruia umbra destrămării planează de la bun început, dar 
care va continua să trăiască împreună şi după divorţ, fiind asemănat de către 
Valeriu Cristea unui alt cuplu celebru din literatura română: Matilda-Petrini din 
Cel mai iubit dintre pământeni. Imposibilitatea lor de a trăi împreună este 
depăşită doar de imposibilitatea de a-şi trăi fiecare separat propria singurătate. 

Refuzul subconştient al personajului de a se supune înregimentării, de a 
accepta o viaţă pentru care anostul şi contingentul par a fi valori valabile, se 
soldează, în cele din urmă, cu alienarea naratorului, convins ca încercase să-şi 
ucidă fosta soţie. Practic, ce-a de-a doua parte a romanului se constituie din 
terapia la care doctorul Vasile îl supune, terapie bazată pe rememorarea şi 
relatarea amănunţită – inclusiv în scris – a vieţii conjugale şi post-divorţ a 
acestuia. 

Expunerea micilor întâmplări din care este compusă viaţa lui Traian Daia se 
face într-un stil diegetic ce aminteşte de stilul cinematografic (şi se poate remarca 
aici asemănarea cu stilul naratorial practicat de Ioan Groşan) în care replicile 
personajelor se succed într-un ritm alert, fără pauze, fiind adesea însoţite de 
indicaţii scenice şi de regie: „Pe mine mă pierduseră deja pe drum, oricum n-aveam 
nicio pretenţie, deşi rolul pe care mă pusese Mara să-l joc era mult sub 
posibilităţile mele actoriceşti, trebuia să duc tava, să ajut stăpânul să-şi scoată 
ciubotele, asta pe moment te revoltă şi vrei să intervii, stop! – reluăm totul, scena 
întâlnirii trebuie să fie mult mai convingătoare, mai mult suflet, mai multă 

5 Virgil Podoabă, Metamorfozele punctului, Editura Paralela 45, Piteşti, 2004, p. 136. 
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inocenţă, vă rog; şi dumneata, Apalaghiei, nu mai fi crispat, înainte de a intra în 
casă poţi să te şi împiedici de prag, publicul se va amuza, desigur, dar aşa va fi mai 
uman, mai credibil, nu te lăsa păcălit de text, gestul cu florile e bun, încearcă să-l 
păstrezi, şi nu uita că eşti un bărbat ghinionist, toate îţi merg de-a-ndoaselea, le 
stai oamenilor în cale, toţi vor să scape de tine, pasându-te de la unul la altul.”6 

Semnificativă în acest sens este şi profesiunea naratorului personaj, de 
regizor şi actor, precum şi apetenţa acestuia pentru pantomimă. 

Autorul neconvenţional al povestirilor terminate înainte de a începe revine 
în acest roman la psihologic şi tipologic, păstrând însă, ca trăsătură postmodernă, 
pluralitatea discursurilor din prozele primului său volum, de această dată prin 
intermediul trimiterilor intertextuale. Citând masiv din Freud, autorul aduce în 
discuţie condiţia de nevrotic ratat a artistului, demonstrând că angoasa acestuia 
poate constitui pre-text epic. Apare şi la Sorin Preda ideea textului ca posibil 
negativ al realităţii. Citatele din Calea fericirii de dr. Victor Pauchet şi lecturile 
naratorului din Kierkegaard, Unamuno şi Camus sunt, în opinia lui Ioan Holban, 
repere de lectură „prin intermediul cărora protagonistul îşi ia distanţa necesară 
faţă de experienţele trăite”7. 

Presiunea regimului comunist asupra existenţei personajelor este destul de 
vag sugerată, dar ea se poate intui în comportamentele aberante, schizoide ale 
acestora, în dualitatea statutului lor: Traian, „nici învingător nici învins”, Mara, 
„nici văduvă, nici fecioară”. Chiar dacă Traian Daia nu se revoltă deschis împotriva 
sistemului, pasivitatea şi refuzul adaptării la societatea în care trăieşte, amnezia 
legată de unele aspecte ale vieţii de zi cu zi, ca şi comportamentul uneori aberant 
al celorlalte personaje reprezintă semne ale unei lumi bolnave. Latura social-
istorică a romanului trebuie căutată dincolo de text, ea fiind sugerată poate şi de 
titlu. 

Pentru finalul romanului, autorul va utiliza un procedeu la care apelase din 
plin şi Ioan Groşan în Marea amărăciune şi în romanul Un om din Est, 
dovedindu-se că realitatea este una de hârtie. Romanul pe care Traian Daia îl 
scrie la sugestia psihologului său începe exact cu aceeaşi frază cu care Sorin Preda 
îşi începuse propriul roman: „Mi-a telefonat. Avea vocea albă, vag neliniştită… 
Uite, fiul tău plânge de două ceasuri. M-am săturat. E o moară de plâns. Nu mai 

6 Sorin Preda, Parţial color, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985, p. 149. 
7 Ioan Holban, „Romanul ca o partidă de şah”, în Convorbiri literare, septembrie, 2003. 
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pricep nimic… Dă-mi-l, zic. Ce-i, puiule?” Constatăm astfel, în final, că relatarea de 
către Traian Daia a propriei experienţe de viaţă e chiar romanul Parţial color al lui 
Sorin Preda. În consecinţă, pentru Radu G. Ţeposu, romanul Parţial color, din 
romanul unei experienţe devine „romanul unui roman”, iar pentru Virgil Podoabă, 
„romanul naşterii unui scriitor şi al genezei profunde a incipit-ului romanului 
său”8. 

Între cele două fragmente identice se desfăşoară drama psihologică a 
cuplului, dar, dacă prin primul fragment se intră în ea, prin cel de-al doilea, Traian 
va reuşi să iasă, devenind scriitorul propriei sale experienţe existenţiale şi 
sublimând-o prin actul creaţiei.  

Plus-minus o zi, plus-minus un scriitor 

Romanul Plus-minus o zi poate fi considerat romanul unei maturizări, 
reluând mai vechea obsesie a uitării ca refuz al realităţii. Pedalând în continuare 
pe ideea scrisului ca mod de vindecare şi de această dată personajului i se 
sugerează să povestească în scris întâmplări ori scene din viaţa lui sau a celor din 
jur, ca exerciţiu de disciplinare a memoriei, în jurul personajului plutind o aură de 
scriitor. 

Repetând schema narativă şi abordarea psihanalitică din Parţial color, Plus-
minus o zi nu aduce nimic nou nici în privinţa stilului, autorul umblând pe cărări 
bătătorite de el însuşi, deşi nu i se poate nega fineţea şi virtuozitatea abordării. O 
virtuozitate exersată deja în primul său roman şi care ar fi trebuit să fie folosită ca 
rampă de lansare spre altceva. 

Tema, viaţa cazonă a tânărului Emil Cela, este exploatată cu talent de către 
autor, procesul maturizării acestuia putând fi chiar procesul maturizării artistice 
a autorului, conform declaraţiei unuia dintre personaje: „Da, literatura poate fi un 
autodenunţ! Cu o singură condiţie – să fie scris cu foarte mult talent.” (p. 178) 
Rezultă ca terapia prin scris la care e supus naratorul din roman ar putea fi în cele 
din urmă chiar terapia autorului. 

Relaţiile încordate cu autoritatea paternă şi incerte cu cea maternă se 
reflectă în refuzul autorităţii în general, ceea ce îl transformă pe Emil Cela într-un 
inadaptat. Exmatriculat din facultate pentru vina de a-şi fi asumat fapta 

8 Virgil Podoabă, Metamorfozele punctului, ed. cit., p. 135. 
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reprobabilă a unui coleg, el ajunge să fie încorporat. Viaţa militară, cu rigorile şi 
provocările ei, are menirea de a-l maturiza şi disciplina, condiţie ce nu va fi atinsă 
decât după convulsii comportamentale ce duc la mutarea lui disciplinară în alt 
pluton. 

Tot de refuzul lui de a se maturiza, refuz pe care locotenentul Petcu îl 
depistează şi analizează psihanalitic, ţine şi relaţia lui cu mai vârstnica Viviana, 
lângă care se simte protejat, simptomele complexului oedipian fiind semnalate de 
către autor, fără prea multă subtilitate, încă de la începutul romanului: „Un lucru 
mă înspăimântă totuşi – de ce nu-mi vine în minte câteodată şi nu pot pronunţa 
cuvântul mamă? Asta înseamnă că uitarea mea are o cauză mult mai gravă şi mai 
adâncă, sau poate greşesc?...” (p. 12) Astfel dezvăluită, cheia psihanalitică 
oedipiană de interpretare a romanului îi răpeşte cititorului din savoarea 
descoperirii, aşezându-l pe făgaşul sigur şi clar jalonat al unei lecturi ce nu mai 
lasă loc surprizelor. De altfel, ideea e reluată mereu, ca de exemplu atunci când o 
întâlneşte pe cea de care se va îndrăgosti, întâmplător iubita tatălui său: „Sunteţi 
cam de aceeaşi vârstă şi totuşi în clipa aceea ea pare un copil, delicată şi naivă, aşa 
cum te privea zâmbind din grupul fetelor de şcoală normală cea care îţi dăduse 
naştere – chiar semăna puţin la trăsături cu ea, atât cât să invoce o amintire fugară 
sau o fotografie îngălbenită de vreme.” (p. 235) 

În opinia lui Ioan Holban, Plus-minus o zi e cartea „regăsirii unui timp 
pierdut şi a unei fiinţe ce păreau iremediabil dispărute”9. Sau, dacă nu chiar 
dispărute, oricum bine ascunse în memoria ce nu se lăsa devoalată. Jurnalul său 
nu relatează, aşa cum ne-am fi aşteptat, despre viaţa de cazarmă, ci despre 
căutarea conştiinţei de sine a personajului prin recuperarea propriei memorii. 
Uitarea ca act de apărare în faţa agresiunii realităţii îl determină să plonjeze în 
imaginar, după chiar recomandarea enigmaticului Petrache, de a relata faptele sau 
a le inventa. 

Odată indicată pista de interpretare, desfăşurarea şi finalul romanului pot fi 
uşor întrevăzute; ceea ce mai rămâne e doar ţesătura de fapte ce îmbracă 
scheletul epic. Întâlnirea cu amanta tatălui său devine una salvatoare pentru 
personaj, el recunoscând în aceasta femeia pe care şi-o doreşte alături pentru 
restul vieţii, fapt ce va duce la vindecare şi la asumarea maturităţii atâta vreme 
refuzată. 

9 Ioan Holban, art. cit., în loc. cit. 

191 



RAMONA CARLA TRIFAN 

În timp ce Virgil Podoabă îl încadrează pe Sorin Preda în rândul 
textualiştilor temperaţi, Ioan Holban descoperă în proza acestuia accente 
antitextualiste, prozatorul interesându-se de „valorile tradiţionale ale demersului 
romanesc (intrigă, deznodământ, personaj, planuri epice distincte)…” 

Inserţiile metanarative, aluziile intertextuale, scrisorile şi citatele amintesc 
o dată în plus de structura primului său roman, la fel şi descoperirea faptului că
textul lui Emil Cela e de fapt romanul lui Sorin Preda. Astfel, fără să ne mai mire, 
aflăm la final că romanul Plus-minus o zi nu e altceva decât rezultatul, aplicaţia 
unei terapii, mai concret a metodei Petrache, lui Emil Cela recomandându-i-se de 
către acest personaj misterios, şarlatan sau telepat, să povestească în scris, pentru 
o necesară confruntare ulterioară, întâmplări recente din viaţa lui sau să le
inventeze dacă e cazul. Petrache îi indică de altfel şi cum să înceapă textul pe care 
urmează să-l scrie, acest început fiind identic – cum altfel? – cu începutul 
romanului lui Sorin Preda: „Partea cea mai neplăcută a existenţei tale este că de la 
un timp încoace ai început să uiţi… Sigur că n-ar fi nicio nenorocire dacă ai uita, să 
zicem, când a decedat Napoleon şi în ce loc din Paris îşi doarme somnul de veci. 
Important e, vei spune, că numele acestui personaj legendar e într-adevăr 
Napoleon, că a domnit suficient de mult pe la începutul secolului trecut. În 
definitiv, asta-i menirea manualului – să stocheze anumite informaţii de care ai 
nevoie la un moment dat, făcând inutilă transcrierea lor ca atare în memorie. 
Aparent e simplu, la fel de simplu ca teoria fostei tale profesoare de literatură 
(numele îmi scapă acum) şi care cerea (îţi mai aminteşti?) să-i spui când a trăit 
cronicarul Ureche, dar fără să pretindă anul exact, pe ea interesând-o cum şi cât 
de nuanţat gândeşti şi nu eleganţa mersului tău intelectual, sprijinit pe cârjele 
matematice şi cam schiloade ale cifrelor…”10 

Mizând pe o reţetă verificată deja în romanul anterior, Plus-minus o zi ar 
trebui să fie un pas înainte în evoluţia scriitorului. Că lucrurile nu stau tocmai aşa 
devine tot mai evident pe măsură ce, înaintând în economia romanului, constaţi că 
anumite situaţii, piste epice, îţi sunt nefiresc de familiare, că schema romanului 
începe să semene până la identitate cu cea a romanului Parţial color, că apariţia 
Marei sau a lui Traian Daia ţi-ar trezi doar o vagă ridicare din sprâncene, dar că în 
nici un caz nu te-ar contraria. Ba te contrariază lipsa lor. 

10 Sorin Preda, Plus-minus o zi, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 296. 
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Un refuz de a face pasul spre adevărata literatură, o prelungire a uceniciei 
juvenile a autorului, este considerat romanul Plus-minus o zi şi de către Virgil 
Podoabă, unul dintre puţinii exegeţi de profunzime ai acestuia: „Romanul Plus-
minus o zi nu reprezintă, în traseul lui Sorin Preda, proba cea mare, ci mai curând 
o demonstraţie de virtuozitate profesională, artizanală şi problematică, făcută pe
un teren bătătorit dinainte de însuşi autorul ei (şi nu doar), însă a cărei miză 
problematică se situează, cel puţin sub aspectul amplorii şi adâncimii 
deschiderilor ei sociale şi morale, sub nivelul celei din Parţial color.”11 

Din păcate, cu acest al doilea roman, autorul nu a convins, fapt probabil 
resimţit şi reflectat în lunga perioadă de tăcere, el revenind spre literatură, 
dinspre jurnalism de această dată, abia în 2010. 

După douăzeci de ani 

Părăsind pentru două decenii literatura, Sorin Preda se întoarce, nu cu un 
roman cum ne-am fi aşteptat, ci cu – la prima vedere – un volum de interviuri cu şi 
despre Marin Preda. Lumea Moromeţilor reînvie din amintirile lui Alexandru 
Preda, fratele mai mic al lui Marin Preda şi tatăl autorului. Şi, deşi, după cum ni se 
precizează, Sae sau Alexandru Preda e singurul dintre fraţii Preda ce nu apare în 
romanul Moromeţii, el devine unul dintre personajele cele mai interesante al 
volumului Moromeţii – ultimul capitol, fiind astfel pe deplin repus în drepturi de 
un alt membru al familiei Preda.  

Primele capitole, în care autorul îi dă cuvântul tatălui său sunt poate şi cele 
mai reuşite din volum, discursul acestuia păstrând destul din stilul ironic şi sec al 
lui Tudor Călăraşu. În interviurile pe care Sorin Preda i le ia tatălui său, nu atât 
amintirile acestuia despre Marin Preda sunt urmărite, ci, din nou, relaţia dintre 
realitate şi ficţiune e preocuparea cea mai importantă pentru autor: lumea satului 
din carte faţă în faţă cu lumea satului din realitate, cât anume din romanul lui 
Preda e ficţiune şi cât de mult a păstrat din existenţa reală:  

„− Ce alte personaje din carte locuiau în zona casei părinteşti? 
− În faţa noastră erau surorile lui tata. 
− Ce înseamnă mai precis surorile lui tata? 

11 Virgil Podoabă, Metamorfozele punctului, ed. cit., p. 141. 
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− Păi, faimoasa Guica, Rada, sora ei. Vizavi de noi era şi familia lui Nicolae 
Roşu… 
− În carte nu apare. 
− Aşa este… Apoi, în faţa surorilor lui tata stătea Miai. 
−  Acesta-i în carte. 
− Da… iar în spatele nostru stătea Marin Mitroi, faimosul Bălosu, nume luat 

de la alt sătean, pe care îl chema de-adevărat Bălosu, dar locuia în altă parte a 
comunei. Ca să închei prezentarea, în fundul grădinii era gospodăria lui Ilie Barbu, 
iar mai la stânga lor erau Geacă şi tatăl lui, pe nume Bărăgan, gorniştii satului… 
Bun. Mai spre nord, aşa… cam de la Bălosu la Mitroi, la vreo sută de metri, era 
Poiana lui Iocan. Acolo era răspântia, şoseaua principală care ducea spre comuna 
Râca, unde avea tata o rudă, iar într-o parte, un drum mergea spre Câmpuri şi 
spre vii, iar altul spre uliţele din sat. Vizavi de fierăria lui Iocan era casa Guicăi, iar 
vizavi de casa Guicăi era Ţugurlan, de la care se cobora vreo 50 de metri şi dădeai 
de fântâna de unde luam noi apă pentru gospodărie, fiind cea mai apropiată de 
casa noastră şi cu apa cea mai rece.”12 

Povestind liber sau răspunzând la întrebări, Alexandru Preda conturează o 
lume a satului Siliştea Gumeşti ce nu se deosebeşte în punctele ei esenţiale de cea 
descrisă de Marin Preda în roman. De altfel, Alexandru Preda devine în această 
carte un personaj moromeţian, poate cel mai moromeţian dintre toţi, deşi, 
paradoxal, e singurul dintre fraţii lui Marin Preda care n-a „încăput” în roman. 
Întorsăturile lui de frază, replicile acide, ironia, hâtroşeniile lui, sunt direct din 
sursă moromeţiană: „Când are ocazia, Alexandru Preda foloseşte multe dintre 
expresiile lui Moromete (Ce rânjeşti fasolele la mine?... Dă-mi şi mie parascovenia 
aia… Eşti deştept… Te pomeneşti că eşti singur la nevastă!), iar dacă îl întrebi ce 
vrea să mănânce, îţi răspunde invariabil: Raci, scoici şi melci. Adică, ce ai în casă. 
Nu are preferinţe, nu face nazuri.”13 Acuzat de zgârcenie şi certat de fiul său că 
nu-şi cumpără un aparat de aer condiţionat, combătând arşiţa verii cu cearşafuri 
agăţate la ferestre, Sae, Săică, după cum îi plăcea să se alinte când era bolnav „S-a 
uitat lung la mine, a cumpănit ce răspuns să-mi dea, după care mi-a spus, cum 
numai Moromete o putea spune: Mi-aş lua un aparat, dar n-am timp, băiete. N-am 

12 Sorin Preda, Moromeţii – ultimul capitol, Editura Academiei Române, Bucureşti, 
2010, p. 16. 

13 Ibidem, p. 8. 
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timp!... Dacă nu am, nu am!... Ce vrei – la vârsta mea stau foarte prost cu timpul.” 
(p. 9) 

Capitolul următor, Poiana lui Iocan, dă cuvântul surorii mai mari a lui Marin 
şi Alexandru Preda, Ilinca. Ceea ce îl interesează pe Sorin Preda e reacţia celor din 
Siliştea, inclusiv a lui Tudor Călăraşu, faţă de lumea descrisă în carte. Şi cum 
pentru ţărani distincţia dintre realitate şi ficţiune pare greu, de nu aproape 
imposibil de realizat, s-a ajuns adesea la incidente şi resentimente:  

„− Bănuiesc că şi ceilalţi oameni din sat gândeau ca el… 
− Nu ştiu ce gândeau, dar ştiu că se uitau chiondorâş la Marin. Orice ar fi 

făcut Marin, tot nu era bine. Cum o întorcea, tot rău ieşea. Odată a scris despre 
ţărăniştii lui Maniu şi i-a pus nişte vorbe în gura lui Cocoşilă, că ala s-a supărat şi 
l-a înjurat pe Marin în public, cu toată lumea prezentă în centru, la monument: 
Dar-ar dracu peste ochelarii lui să dea, că numai belele vrea să-mi facă. De faţă cu 
Marin a mai înmuiat-o, spunându-i cam nervos: Bine, mă Pârlitule, mă pui rău cu 
organili?... Taci, mă – l-a liniştit Marin – că eu n-am scris acolo ca să te aresteze pe 
tine. Am scris treburi de-ale mele literare.”14 

Se poate deci observa cum, în cartea lui Sorin Preda, personajele lui Marin 
Preda iau atitudine faţă de rolul impus lor, admonestându-şi autorul atunci când 
rolul îi nemulţumeşte. Reacţia sătenilor/personajelor faţă de cartea lui Marin 
Preda este una de neîncredere, manifestând anumite rezerve:  

„− Dom’le – ziceau ei –, ăstea le ştim şi noi! Ce rost are să le mai citim o 
dată? 

− I-a deranjat ceva anume? 
− Sigur că da. Citind sau auzind fragmente din roman, unii au gândit: 

Dom’le, s-a legat de viaţa de familie. S-a băgat în viaţa noastră ca să facă ceva pe 
placul comuniştilor… Pe scurt, în Siliştea, părerile au fost împărţite.”15  

Observăm astfel cum textul lui Sorin Preda se transformă inevitabil într-o 
carte despre carte, personajele sale luând atitudine faţă de statutul lor de 
personaje din cealaltă carte. Faptul că interviurile din volum nu sunt datate, 
întăreşte ideea că volumul lui Sorin Preda nu se vrea o simplă carte de evocări, ci 
o CARTE în stilul cărţilor de montaj, procedeu frecvent utilizat de optzecişti
(amintind, de pildă, de volumul Doi într-o carte a lui Gheorghe Crăciun). 

14 Ibidem, p. 28. 
15 Ibidem, p. 48. 
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Alături de interviurile cu Ilinca şi Alexandru Preda, capitolul Poiana lui 
Iocan reuneşte scrisori ale autorului Moromeţilor adresate rudelor şi prietenilor, 
evocări ale primei soţii a lui Preda, Aurora Cornu, ale unor săteni, ale unor critici 
literari care l-au cunoscut (Paul Georgescu, Eugen Simion), ba chiar şi un text care 
circulă pe internet. Mixajul de texte urmăreşte refacerea, din fragmente, a 
memoriei unei lumi pe cale de dispariţie, lume ce l-a dat pe Marin Preda şi care, în 
absenţa lui, pare a se fi stins şi ea. Continua confruntare dintre realitatea satului şi 
ficţiunea cărţii lui Marin Preda, dintre perspectivele celor reuniţi în volumul lui 
Sorin Preda, precum şi aprecierile asupra cauzei morţii prozatorului au scopul de 
a aduce puţină lumină, de a șterge umbrele depuse peste amintirea lui Marin 
Preda. Întrebările pe care moartea autorului moromeţilor le-a generat sunt şi 
astăzi fără răspuns, dar volumul nu-şi propune să rezolve problemele 
controversate legate de biografia prozatorului. 

Sunt memorabile portretele lui Alexandru Preda, mezinul familiei şi 
singurul dintre fraţi care nu e pomenit în Moromeţii, Marin Preda înfăţişându-se 
pe el ca mezin, al lui Tudor Călăraşu, ţăran ironic şi inteligent, dar blând şi 
împăciuitor, a cărui vorbă de ocară („Eşti deştept!”), cea mai grea dintre toate şi 
spusă doar în momente de maximă supărare, trebuie interpretată pe dos, al Ilincii 
şi cel al mamei lui Preda. În mod cu totul neaşteptat, Sorin Preda reuşeşte astfel 
un roman, poate primul său roman cu adevărat izbutit, despre propria sa familie 
şi despre lumea ce i-a fost matrice. O lume pe cale de dispariţie, de nu deja 
dispărută, ultimele pagini ale romanului vorbind despre o Silişte fără Marin Preda 
ca despre un sat oarecare, lipsit de personalitate şi reîntorcându-se în anonimatul 
din care doar figura lui Tudor Călăraşu îl scosese. Un sat fără amintiri, un sat fără 
viitor, numit, mai nou, Satul spânzuraţilor, oamenii luându-şi viaţa parcă fără 
motiv, precum văcarul satului care „s-a sculat într-o dimineaţă şi nu a mai vrut să 
meargă la ciurdă. Nevasta n-a zis nimic. I-a dat concediu o zi, l-a lăsat în ale lui să 
se odihnească şi seara l-a găsit atârnat de grindă. Alături, un bilet scris cu creion 
chimic: Florico, pa!”16 Întrebând dacă acesta avea motive, vreo boala sau altceva 
ce să-l fi determinat să-şi ia viaţa, Sorin Preda primeşte, din partea unui alt 
locuitor al satului, un firesc răspuns moromeţian: „N-avea nici pe dracu. Aşa i-a 
venit lui pe chelie.” 

16 Ibidem, p. 226. 
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Proverbiala neînţelegere de către silişteni a literaturii lui Preda, 
nedumerirea şi indignarea lor atunci când se recunoşteau sau, dimpotrivă, nu se 
recunoşteau în vreun personaj, devin, prin consemnarea lor de către Sorin Preda, 
la rândul lor, literatură. Astfel, vizionând o ecranizare după nuvela Desfăşurarea, 
la final, Ilie Barbu (personajul principal din nuvelă) „s-a apropiat de Tudor 
Călăraşu şi, abia stăpânindu-şi furia, a zis: Băi Paţanghele, fiu-tău Marin e un 
prost!... Când m-am bătut eu cu Trafulică? Când am tras eu cu pistolul?... E prost 
ca noaptea, aşa să-i comunici din partea mea. Fără să se tulbure, Moromete s-a 
uitat la el calm, vag interogativ, şi, după o clipă de gândire, i-a întors spatele, 
spunându-i: Prostia e doar în capul tău! După cum ai văzut, în film e altcineva. E 
un ţăran din Udupu, de peste deal… Ce, crezi că numai tu eşti Ilie Barbu în lumea 
asta?”17 

Memorabile rămân şi replicile sătenilor, moştenite din generaţii şi utilizate 
potrivit contextului: „Când cineva te întreabă De ce?, tu răspunzi obligatoriu: Să 
se mire proştii! Când cineva te întreabă unde ai pus un anumit lucru, răspunsul 
vine de la sine, grav şi cu intonaţia apăsată, plină de importanţă: Caută în pelaria 
mea!” 

Un portret făcut cu măiestrie şi fineţe literară şi care merită a fi reprodus în 
întregime, este portretul pe care Sorin Preda îl face silişteanului contemporan. 
Deşi poate nu e cel mai măgulitor portret, în el se simte tandreţea şi înţelegerea 
celui ce le e urmaş: „Mândru şi orgolios, silişteanul nu se laudă niciodată cu 
frumuseţea sau hărnicia nevestei. În schimb, îi place să se laude la toată lumea că 
are cele mai multe curci şi cel mai mare porc de pe uliţă. Duplicitar ca Moromete, 
te salută, dar nu ştii ce gândeşte cu adevărat despre tine. E în stare să te invite la 
masă şi, după ce pleci, să te înjure în barbă că ai venit de la Bucureşti special ca să-i 
mănânci mămăliga şi murăturile din dotare. Când tace şi te ascultă cu ochii măriţi 
de atenţie, fii sigur că te-a luat în colimator. Niciun gest, nicio ezitare de-a ta nu-i 
scapă. Te trage la raze mai ceva ca la spital. Că o recunoaşte sau nu, e invidios pe 
toată lumea. Mereu se uită peste gardul vecinului, constatând cu uimire rea şi 
năduşită: Al dracului, de unde a avut acesta bani să-şi repare acoperişul şi să-şi 
văruiască prin casă? Niciodată nu se întreabă el de ce nu are, de ce el nu a făcut şi 

17 Ibidem, p. 227. 
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nu a dres. Pentru el problema e mereu altul – vecinul, prietenul, guvernul sau o 
rudă apropiată.”18 

Interesul siliştenilor nu mai e azi captat nici de generalul Dragnea, nici de 
Marin Preda, ci de problemele globale ale omenirii. Urmaşii celor din roman s-au 
risipit pe la oraş sau au devenit oameni de afaceri locali. 

Dezamăgirea autorului în faţa schimbărilor şi a indiferenţei satului pentru 
trecutul său, suit „în podul istoriei”, îl determină să pună problema viitorului, un 
viitor pe a cărui hartă acest sat e posibil să nu mai apară. Răspunsul dat de nea 
Gulie, croitorul satului, este dătător de speranţă, căci în el se poate încă 
recunoaşte vâna moromeţiană: „Stai liniştit – peste 30 de ani, satul actual va fi tot 
sat, dar fără ţărani… Cam tot aşa previzionez că va fi şi România – o Românie 
frumoasă şi prosperă, dar fără români.”19 

Colaj de evocări, amintiri, impresii, scrisori, interviuri, cartea lui Sorin Preda 
se dovedeşte un tot articulat, punctul ei de joncţiune fiind, fără îndoială, Marin 
Preda, în jurul imaginii căruia se naşte o carte de o prospeţime surprinzătoare, nu 
neapărat prin noutatea informaţiilor şi a dezvăluirilor (multe dintre ele erau 
cunoscute cititorilor), cât prin calitatea stilul literar în care e redactată. 

Într-o tipologie a prozei postmoderne, Sorin Preda este încadrat de către 
George Bădărău la mitologia derizoriului, alături de Petru Cimpoeşu, Cristian 
Teodorescu sau Bedros Horasangian, proza lui caracterizându-se prin tratarea 
cinematografică a realului. Realitatea e tratată cu blazare, în toată normalitatea ei 
insipidă, personajele fiind cel mai adesea recrutate din medii marginalizate. 
Perspectiva asupra acestora e una neutră, blând maliţioasă şi compasivă, iar 
limbajul e autenticist până la exasperare, colorat, pitoresc, îmbibat uneori de 
termeni aparţinând jargonului. Lumea romanelor lui Sorin Preda e una mediocră, 
de o seninătate naivă, pestriţă, instabilă, atinsă de psihologia Kitsch-ului. 

Marian Popa, analizând volumele lui Sorin Preda, îl consideră pe acesta „un 
bun meşteşugar realist, cu siguranţă în notaţie, mai ales în povestirile cele mai 
scurte, unele aproape anecdotice, altele cu caracter de rezumat sau scenariu, 

18 Ibidem, p. 228. 
19 Ibidem, p. 232. 
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neferite de intervenţia autorului, competent în speculaţii asupra raporturilor 
dintre fapt şi comunicarea lui”20. 

Drept un „deţinător al tuturor secretelor de meşteşug” îl apreciază şi 
Dumitru Micu, care vede în autorul Povestirilor terminate înainte de a începe un 
scriitor ce „experimentează, ca mai toţi optzeciştii, modalităţi de scriitură 
modernă dintre cele mai diferite, de la literaturizarea, în spiritul Noului Roman, a 
micului fapt adevărat (ca în Nina, de exemplu) la transfigurarea banalului prin 
inserţii de bizar, absurd, miraculos, cotidian, suprarealist, de senzaţional şi 
fantastic terifiant, prin cultivarea oniricului”21. 

Temele predilecte ale prozatorului sunt date de meschinăria provinciei, 
populată de oameni brutali sau care pot deveni astfel, ce stabilesc între ei relaţii 
ciudate, psihanalizabile, marcaţi de relaţii postconjugale şi în afara căsniciei. 
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4D ÎN EDUCAŢIE 

MANUELA TEODORA BALAŞCA-MIHOCI∗ 

Pe parcursul a 383 de pagini, experţi şi profesionişti în psihologie şi 
educaţie, pedagogi recunoscuţi ai universităţii ieşene, ne împărtăşesc din studiile 
şi experienţa lor, oferindu-ne o multitudine de alternative la educaţia oferită de 
instituţii, şi anume ceea ce numim acum outdoor education/ educaţie dincolo de 
şcoală. 

Autorii acestor studii, profesori şi doctoranzi (Dorina Sălăvăstru, Maria N. 
Turliuc, Ana Stoica Constantin, Laurenţiu Şoitu, Mariana Momanu, Karen Barfod, 
Sǿren Witzel Clausen) ne argumentează profesional importanţa educaţiei dincolo 
de şcoală, ne expun pertinente modele explicative ale motivaţiei şi teorii cognitive 
ale motivaţiilor, propun soluţii la probleme practice ce pot să apară, respectiv în 
consilierea centrată pe obiective şi soluţii, ne îndrumă în managementul stresului 
şi în gestionarea traumelor psihice, a emoţiilor şi a depăşirii obstacolelor. 

Metodele de strategii în educaţia nonformală privind programele şi 
activităţile after-school se adresează nu doar vârstei preşcolare, ci şi 
adolescenţilor, cu toate particularităţile de învăţare specifice vârstei lor. Deosebit 
de interesant este studiul propus de Søren Witzel Clausen: Introducere în Action 
Learning (pp. 343-356, din lucrarea recenzată), care cuprinde un scurt istoric al 
sus-numitei teorii, câteva definiţii şi mai ales modul cum a fost aplicată în cadrul 
proiectului SCAN derulat la Iaşi; profesorilor implicaţi fiindu-le prezentat drept 
suport în iniţierea propriilor lor proiecte de dezvoltare instituţională cu focus pe 
învăţarea dincolo de şcoală, acest model pe care Ministerul Educaţiei din 
Danemarca îl recomandă în vederea perfecţionării profesorilor, „O parte va consta 

∗ Manuela Teodora Balaşca-Mihoci este Doctor în Filosofie; bibliograf la Biblioteca Judeţeană 
„Gh. Asachi” din Iaşi; profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
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în educaţia planificată şi altă parte într-un proiect de dezvoltare pe care 
profesorul îl va implementa în şcoala din care face parte” (traducere din raportul 
danez: Et fœlles løft, Ministerul Educaţiei din Danemarca, 2008, p.16, cf. lucrării 
recenzate, p. 345) se dovedeşte totuşi dificil de adaptat, dar se oferă şi soluţii la 
problemele ce pot să apară.  

Ca aplicabilitate este o cale lesne de a utiliza rezolvarea de probleme într-o 
organizaţie, într-un grup de lucru, folosind tocmai cunoştinţele şi experienţele 
particulare ale participanţilor implicaţi în jocuri de rol. Cinci din barierele 
identificate de profesorii de biologie şi geografie angrenaţi în activitate (distanţa, 
lipsa de timp, resurse inclusiv transport, lipsă de motivaţie, neputinţă) au găsit 
soluţionări tot prin dialog şi argumente reale. 

Articolul „Utilizarea resurselor personale în gestionarea stresului” (pp. 103-
116), autor Daniela Muntele Hendreş, este un studiu deosebit asupra modului 
cum ne putem controla factorii de stres, cum îi putem identifica şi este făcută o 
analiză a mecanismelor fiziologice ale stresului care duc în timp la uzura 
organismului uman, la apariţia diverselor boli, a modificărilor hormonale din 
organism, la apariţia depresiei şi chiar la moarte. Rolul integrării sociale şi a 
statutului social este un suport-resursă pentru persoana atacată de agenţii 
stresori din diverse medii. Ca o prelungire a studiului sus-numit, este următorul 
articol: „Psihologia traumei” (pp. 133-164) autor Maria Nicoleta Turliuc, ce 
exemplifică etape ale traumei, teorii şi modele explicative ale traumei psihice cât 
şi principalele categorii nosologice ale psihotraumatologiei generale. 

Articolul Educaţia dincolo de şcoală/ Outdoor education (pp. 281-288) a lui 
Karen Barfod explică viziunea asupra educaţiei dincolo de şcoală pe modelul 
suedez, mută atenţia de pe forma iniţială de înţelegere a acestui concept (când 
educaţia era legată de zone îndepărtate, excursii în aer liber mai multe zile la 
rând, dezvoltare fizică, socială şi personală) pe moderna aplicare a activităţilor 
outdoor în viaţa şcolară de zi cu zi, abordând acelaşi conţinut ca la clasă, dar 
într-un mediu nou, exterior, al naturii înconjurătoare ce poate fi descoperit zilnic. 

Lucrarea ca întreg este de un sprijin real pentru cadrele didactice, psihologi, 
studenţi, părinţi, deoarece dincolo de teoriile explicite şi argumentate privind 
situaţiile pedagogice, metodele de învăţare, evaluările, sfaturile practice, 
programele after-school analizate, modele aplicate real şi obstacolele depăşite, 
sunt însoţite de o serie de exerciţii outdoor (pp. 363-371) cu un impact pozitiv şi 
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benefic asupra elevilor; cuprinde probleme din viaţa cotidiană şi propuneri de 
soluţii în scopul de a înţelege mai profund fiinţa umană cu toate trăirile, 
slăbiciunile, emoţiile şi stările afective pe care le parcurge în viaţă.  

Ca orice lucrare din domeniul ştiinţelor socio-umane (cu precădere 
pedagogie, psihopedagogie, psihologie, psihiatrie), se adresează omului şi 
problemelor cu care acesta se poate confrunta la nivel social şi al relaţiilor cu 
ceilalţi; studiile întreprinse în cadrul proiectului Salvaţi Copiii de Abandon şi 
Neintegrare – SCAN, se adresează nouă, celor maturi, implicaţi în educaţie, 
formatori de oameni deopotrivă, responsabili moral, activ, pentru o stare de bine, 
faţă de cei de lângă noi, fără limite de vârstă. 

4D în Educaţie, coord. Laurenţiu Şoitu, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, 
383 p. 
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CUM SĂ SCRII CU STIL! 

KURT VONNEGUT∗ 

Revista „International Paper” l-a întrebat pe Kurt 
Vonnegut cum putem incorpora stilul și personalitatea noastră 
în tot ceea ce scriem. 

Reporterii și scriitorii tehnici sunt instruiţi să nu 
dezvăluie aproape nimic despre ei înșiși în scrierile lor. Asta îi 
face niște ciudaţi în lumea scriitorilor, din moment ce orice alt 
amărât pătat cu cerneală din acea lume dezvăluie foarte mult 

cititorilor săi. Noi le numim destăinuiri, accidentale sau intenţionate, elemente ale 
stilului. 

Aceste dezvăluiri ne spun nouă cititorilor ce fel de persoană este cel cu care 
ne petrecem timpul. Cum pare scriitorul? Ignorant sau informat, prost sau 
inteligent, necinstit sau onest, lipsit de umor sau jucăuș? Și putem continua. 

De ce ar trebui să-ţi analizezi stilul de scris în ideea de a ţi-l îmbunătăţi? Fă-o 
ca un semn de respect faţă de cititorii tăi, indiferent ce scrii. Dacă mâzgălești în 
grabă câteva gânduri, cum apuci, cititorii tăi vor simţi cu siguranţă că nu îţi pasă 
deloc de ei. Te vor eticheta drept egomaniac sau zăpăcit – sau, și mai rău, nu te vor 
mai citi. 

Cea mai condamnabilă dezvăluire pe care o poţi face despre tine este aceea 
că nu știi ce este interesant și ce nu este. Nu s-a întâmplat să-ţi placă sau să-ţi 
displacă scriitori pentru ceea ce aleg să îţi arate sau pentru ceea ce te fac să 
gândești? Ai admirat vreodată un scriitor sărac cu duhul doar pentru că 
stăpânește arta limbajului? Nu. 

Așa că, stilul tău trebuie să înceapă cu ideile pe care le ai în minte. 

∗ Kurt Vonnegut este scriitor, autor al romanelor „Leagănul pisicii”, „Fii binecuvântat, 
domnule Rosewater”, „Abatorul cinci”. 
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1. Găsește un subiect care să te fascineze

Găsește un subiect care să te fascineze și despre care crezi că și ceilalţi îl vor 
găsi interesant. Este vorba despre acea fascinaţie autentică, și nu felul în care te 
joci cu cuvintele, acea fascinaţie care va fi cel mai convingător și seducător 
element al stilului tău. 

 Nu te îndemn să scrii un roman – deși nu mi-ar părea rău dacă ai scrie 
unul, presupunând că îţi pasă cu adevărat de ceva. O petiţie către primar în 
legătură cu groapa din asfaltul din faţa casei tale sau o scrisoare de dragoste 
pentru vecina ta sunt suficiente pentru moment. 

2. Nu bate câmpii, totuși

Nu voi bate câmpii pe această temă. 

3. Nu te complica

În ceea ce privește folosirea limbajului: nu uita că doi maeștri ai artei 
exprimării, William Shakespeare și James Joyce, au scris fraze care sunt aproape 
copilărești, atunci când subiecţii lor trăiau stări dintre cele mai profunde. Nu te 
complica. Shakespeare nu a făcut-o în celebrul monolog al lui Hamlet: „To be or 
not to be?”.Cel mai lung dintre cuvinte are doar trei litere. Cum ar fi sunat: „Ar 
trebui să acţionez în funcţie de ceea ce simt, sau să rămân pasiv și în felul acesta 
să încetez să mai exist?” Joyce, când se juca cu cuvintele, putea pune cap la cap o 
frază la fel de sofisticată și strălucitoare precum colierul Cleopatrei, dar propoziţia 
mea preferată în nuvela sa „Eveline” este aceasta: „Era istovită”. În acest punct al 
povestirii, nimic altceva n-ar putea frânge inima cititorului așa cum o fac aceste 
două cuvinte. 

Simplitatea limbajului nu este doar onorabilă, ci poate chiar sacră. Biblia 
începe cu o propoziţie potrivită abilităţilor de scriere a unui adolescent de 
paisprezece ani: „La început Dumnezeu a făcut cerul şi pământul”. 

4. Ai curajul să tai

Poţi fi și tu unul dintre aceia care poate face coliere pentru Cleopatra, ca să 
zicem așa. Dar roaba ideilor tale ar trebui să fie elocvenţa. Fii fără milă în ceea ce 
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te privește. Regula ar putea fi aceasta: dacă o frază, indiferent cât de grozavă este, 
nu-ţi clarifică subiectul într-un mod nou și folositor, tai-o. 

5. Fii tu însuţi

Stilul de scriere cel mai firesc pentru tine va fi, inevitabil, cel asemănător 
limbajului pe care l-ai auzit când erai copil. Engleza era a treia limbă pe care a învăţat-
o romancierul Joseph Conrad, și ceea ce părea picant în modul său de folosire a limbii 
engleze era fără îndoială înfrumuseţat de limba sa maternă, poloneza. Cu adevărat 
norocos este scriitorul care a crescut în Irlanda, pentru că engleza vorbită acolo sună 
nostim, dar are și muzicalitate în același timp. Eu însumi am crescut în Indianapolis, 
unde vorbirea obișnuită suna ca lama unui fierăstrău tăind o conservă de tablă,iar 
vocabularul folosit era la fel de ornamental ca o cheie franceză. 

În unele depresiuni mai izolate din Munţii Apalași, copiii încă cresc auzind 
cântece și expresii din epoca elisabetană. Și mulţi alţi americani cresc auzind alte 
limbi decât engleza sau dialecte ale limbii engleze pe care majoritatea americanilor 
nu le-ar înţelege.  

Aceste varietăţi ale limbajului sunt minunate, la fel cum varietatea speciilor 
de fluturi este minunată. Nu contează care este limba ta maternă; ar trebui să o 
preţuiești întreaga ta viaţă. Dacă se întâmplă ca un dialect al limbii engleze să fie 
limba ta maternă și dacă își mai face uneori apariţia când scrii în engleza 
standard, rezultatul este de obicei încântător, asemenea unei fete foarte drăguţe 
care are un ochi verde și unul albastru. 

Câteodată descopăr că cel mai mult îmi place stilul meu propriu și că, și ceilalţi 
tind să mă aprecieze cel mai mult atunci când vorbesc ca o persoană din Indianapolis, 
ceea ce până la urmă și sunt. Ce alternativă aș avea? Ceea ce ţi-au recomandat cu 
vehemenţă profesorii tăi, de-a lungul timpului și-a pus, fără nici un dubiu, amprenta 
în mintea ta: să scrii ca un gentilom englez cultivat, de acum un secol sau mai mult. 

6. Spune ceea ce vrei să spui

Obișnuiam să fiu exasperat de profesorii care îmi spuneau asta, dar nu mai 
sunt. Acum înţeleg că acele eseuri și povestiri cu care trebuia să-mi compar 
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propria muncă erau nemaipomenite nu pentru exactitatea sau pentru exotismul 
lor, ci pentru faptul că transmiteau ceea ce autorii lor voiau să spună. Întotdeauna, 
profesorii mei și-au dorit să scriu cu acurateţe, să selectez întotdeauna cele mai 
potrivite cuvinte și să le leg unul de altul fără echivoc, rigid, ca și cum ar fi fost 
piesele unei mașinării. Până la urmă, se pare că profesorii mei nu voiau să mă 
transforme într-un gentilom englez. Tot ceea ce sperau, era ca eu să devin 
inteligibil - și prin urmare înţeles. Și uite așa s-a dus visul meu de a face cu 
cuvintele ceea ce Pablo Picasso a făcut cu vopselele, sau ceea ce orice vedetă a 
jazz-ului a făcut-o cu notele. Am încălcat toate regulile de punctuaţie, am folosit 
cuvintele cu sensul pe care am vrut eu să-l folosesc, le-am înșirat fără nici o logică 
și astfel n-am fost înţeles. Așa că, ai face bine să eviţi stilul lui Picasso sau al celor 
care au compus jazz, daca ai ceva ce merită spus și dacă vrei să fii înţeles. 

Cititorii vor ca paginile noastre să arate ca toate paginile pe care le-au citit 
până acum. De ce? Pentru că au nevoie de un teren familiar și astfel au nevoie de 
tot ajutorul pe care li-l putem da. 

7. Compătimește cititorii

Cititorii trebuie să identifice mii de mici semne pe o foaie de hârtie și să le 
facă să aibă sens, pe loc. Ei trebuie să citească, o artă atât de dificilă încât cei mai 
mulţi oameni nu o stăpânesc, deși au studiat-o pe tot parcursul școlii generale și al 
liceului – doisprezece ani întregi. 

Această discuţie trebuie să recunoască până la urmă că opţiunile stilistice pe 
care le avem ca scriitori nu sunt nici numeroase și nici fascinante, din moment ce 
cititorii noștri sunt obișnuiţi cu acești artiști imperfecţi. Publicul nostru cere ca 
noi sa fim profesori înţelegători și răbdători, dispuși întotdeauna să simplificăm și 
să clarificăm – în timp ce noi am prefera să ne ridicăm sus, deasupra mulţimii, 
cântând precum privighetorile. 

Asta e vestea proastă. Vestea bună este că americanii sunt guvernaţi de o 
singură constituţie, care ne permite să scriem despre ce vrem, fără să ne temem 
de repercusiuni. Așa că, cel mai semnificativ aspect al stilurilor noastre, despre 
ceea ce alegem să scriem, este întru totul nelimitat. 
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8. Ca îndrumare suplimentară

Pentru o discuţie asupra stilului literar într-un sens mai restrâns, mai 
tehnic, vă supun atenţiei cartea „Elemente ale stilului”, scrisă de William Strunk, 
Jr. și E.B. White, apărută la editura Macmillan, în 1979.După cum știţi, E.B. 
Whiteeste unul dintre cei mai mari stiliști literari ai Americii. 

La fel ca autorul, veţi înţelege și voi că nimănui nu-i pasă cât de bine sau 
prost se exprimă E.B. White, atâta vreme cât are ceva fascinant de spus. 

Articol apărut în „International Paper”, în anul 1980. 

Tradus din limba engleză de LUIZA VIDRAȘCU 
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TURBINCA FICŢIONALĂ ŞI (UNELE) CONFLICTE DE IMAGINI ÎN ROMANUL
MEDELENILOR  

CONSTANTIN DRAM*  

Abstract 
This study outlines certain aspects regarding the way a highly popular novel 

(La Medeleni) was received both in its era, and afterwards, also following, in this 
respect, the impact of the changes in text receiving perspectives. Emphasis lies 
particularly on the real/false issue of „medelenism”, while arguing the fact – 
which is defining for the entirety of the novel – that in the three component 
volumes there are different approaches and different levels of performance with 
regard to the dosing of the metaphoric imagery. Within the narration, a great part 
of this role is undertaken by the main character, Danut: therefore, the study 
follows the hero-narrator-text relationship and the original methods by which 
Ionel Teodoreanu promotes his games of fiction in the novel La Medeleni.   

Un roman primit cu superlative în epocă, figurând în vârf de clasamente, un 
roman contestat apoi, din varii motive, nu chiar din zona axiologiei, de multe ori, 
un roman receptat paralel, la vârste specifice, fără nevoia de indicaţii critice, un 
roman și un autor „reîncărcat” (reloaded), în ultima vreme, ca să folosesc un 
termen consacrat de o recentă carte de succes. Deși se vorbește mult de metaforă, 
de sistem imagistic și existenţial convertit în ceea ce se numește medelenism, ca 
marcă esenţială ce marchează discursul lui Ionel Teodoreanu din romanul La 
Medeleni, în fapt nu avem deloc de a face cu o situaţie simplă și lipsită de 

* Constantin Dram este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii
„Al.I. Cuza” Iaşi. 
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complicaţii, spre deznădejdea unora ce au simplificat nespus de mult ecuaţia 
acestui roman, din varii motive și comandamente.  

Problemele au apărut chiar de la o primă receptare a romanului mult citit și 
plasat, după cum spuneam, o vreme îndelungată, în topuri de tot felul. Cartea 
copiilor ce vor trece rapid spre adolescenţă (personajele deosebit de îndrăgite, cel 
puţin în anii din preajma publicării, Monica, Olguţa, Dănuţ); carte și a adulţilor 
care găsesc la Medeleni un portal spre copilăria lor pierdută, neexploatată, 
melancolizată, visată, idealizată aiurea; cartea duduilor insatisfăcute care „își 
îngroapă în aceste pagini copilăria”, după cum arăta presa deceniului trei din 
secolul trecut; cartea celor care, trăind criza adolescenţei, vor să înţeleagă mai 
multe despre ea; cartea celor care cred/ credeau în moldovenism, sentiment pe 
care îl demola chiar autorul cărţii și nu numai, impunând imaginea orașului 
decăzând în favoarea pragmaticei capitale, deloc sentimentalul oraș București; 
cartea percepţiilor senzoriale, a mutaţiilor de tot felul; o carte care lipsea, cu 
siguranţă, literaturii române, deoarece secolele al XVIII-lea și al XIX-lea fixaseră 
deja imaginea copilului în literatura universală, lăsând sfârșitului de secol XIX și 
începutului de secol XX să se îndrepte spre acea etapă existenţială a misterelor și 
a frământărilor interioare care este vârsta ingrată, misterioasă, obositoare, 
riscantă, numită pur și simplu adolescenţă.  

La apariţia Medelenilor, nu toată critica a fost chiar așa de binevoitoare, iar 
autorul va prezenta, mai târziu, într-o conferinţă, astfel situaţia: „Unii scriitori și 
critici mi-au reproșat abuzul de imagini (metafore) și m-au îndemnat să urmez 
simplitatea marilor predecesori, pe care, evident, au numit-o clasicism. Trebuie să 
facem o distincţiune: dacă un om care are numai o haină umblă răpănos și altul se 
îmbracă trebuie să dăm ca exemplu pe cel dintâi? De ce atunci bogăţia 
metaforelor mele să fie un cusur?”1 Mai cu seamă Eugen Lovinescu se arătase 
neiertător, criticând acele „sute pagini înecate în vorbărie”, pe când Ralea sau 
Ibrăileanu receptează bine specificul unui roman ce aduce ca noutate posibilitatea 
de a înţelege și de a prezenta ca atare modul de a gândi, a vorbi și a acţiona al 
copiilor/ adolescenţilor, altceva decât multele incursiuni în existenţa personajelor 
mature cu care ne obișnuise literatura până atunci. Mai mult chiar, M. Ralea, în 
articolul său din 1927 (Adevărul literar și artistic, VIII, nr. 336, 15 mai 1927), 

1Cum am scris „Medelenii”, studiu introductiv, ediţie și text stabilite de Mircea Ciobanu, 
Editura Junimea, 1978, p. 97. 
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surprindea un aspect interesant, acela că între felul în care se dezvoltă romanesc 
textul și chiar evoluţia anarhică a vârstei tinere și foarte tinere există o legătură 
care e în beneficiul romanului lui Ionel Teodoreanu. Nu de o părere grozavă avea 
să fie, după cum spuneam, Eugen Lovinescu în Istoria sa, acesta declarându-se 
inamicul vorbăriei în exces, deși, așa cum aveau să remarce mulţi critici, tocmai 
aceasta se transformase în calitate în proza Medelenilor (a se vedea, în acest sens, 
Silvia Tomuș, Ionel Teodoreanu sau bucuria metaforei, Editura Dacia, 1980). 
Marele „apărător” al tânărului romancier a fost, după cum se știe, ieșeanul 
Ibrăileanu, cel care apare și în roman: ca mare mentor literar, diriguitor al revistei 
cu nume transparent „Viaţa contimporană” și care devine în text un personaj 
vizitat asiduu și cu interes literar de Dănuţ, un tânăr „rătăcitor” (deși Teodoreanu 
contrazice cu detașarea creatorului această analogie bătătoare la ochi), în 
căutarea unui drum și a unor repere în viaţă și în începuturile sale literare. Și 
totuși, drumul spre glorie nu e neted și alte voci teribile ale timpului aveau să aibă 
opinii nefavorabile despre un roman scos atât de rapid (și primul care avea să 
suscite atât de multe comentarii!): Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Romulus 
Dianu (printre alţii) reproșau destul de multe elemente proaspătului roman, cum 
ar fi absenţa faptelor/ evenimentelor care să dea anvergură naraţiunii, pierderea 
în amănunte nesemnificative, insistenţa exagerată asupra stărilor sufletești, lipsa 
construcţiei romanești, la care jinduia în epocă mai cu seamă Călinescu. Și oricum 
am privi lucrurile astăzi, în cartea amintită mai sus, Silvia Tomuș evidenţiază ceea 
ce este foarte simplu și definitoriu în același timp, ceea ce nu trebuie ocolit: „În 
fond, ceea ce i se refuza lui Teodoreanu era, totuși, o arhitectură, dar una 
netradiţională: modalitatea de a organiza cartea ca un mare lanţ, în care dispoziţia 
autorului, plină de neprevăzut, leagă incidentele risipite cu un fir din propria lor 
substanţă: medelenismul.” 2  

Desigur, foarte multe dintre comentarii privesc chestiuni ce par a fi înţelese 
mai cu seamă în posteritatea lui Ionel, când mitul care se crease în jurul 
Medelenilor avea să se micșoreze simţitor, lăsând romanul doar la o cotă de 
interes firească, în primul rând prin faptul că în cele trei volume erau fixate 
teritorii prea puţin umblate până atunci la noi, copilăria și adolescenţa, respectiv 
suma de instabilităţi ce sunt în jurul acestora: senzorialul, instabilitatea, 
sensibilitatea exacerbată, curiozitatea, criza erotică etc. În literatura română mai 

2 Silvia Tomuș, Ionel Teodoreanu sau bucuria metaforei, Editura Dacia, 1978, p.78. 
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fusese câte ceva asemănător în romanul lui Duiliu Zamfirescu, Viaţa la ţară, unde 
era devoalată o schiţă de dragoste, începuturi neterminate, pline de angoasele 
vârstei și de cuminţenia pământului (dragostea dintre Tincuţa și Mihai); tot așa, 
Sadoveanu mai încercase unele intruziuni, fără a propune un sistem în sine; cât 
despre tiparul adolescenţei propus de Minulescu într-un roman de culoare aparte, 
Corigent la limba română, acolo lucrurile sunt cu totul în alt cod. Așa că atunci 
când i s-a atribuit lui Ionel Teodoreanu denumirea de „romancier al adolescenţei”, 
lucrurile păreau să fi intrat pe un drum așezat și la noi, dar… ca de obicei, n-a fost 
să fie în totalitate. Dilatarea a făcut să nu existe decât arareori misterul 
profunzimilor; cât despre abisalitate, nici gând. Dar medelenismul dimpreună cu 
personajele copilăriei și adolescenţei rămân, într-o oarecare măsură, măcar în 
ceea ce le privește pe cele trei vârfuri ale sale de la început, chipuri memorabile, 
de altfel (o dovadă a inconsistenţei celorlalte fiind aceea a modului în care critica 
literară a demolat mare parte dintre personajele secundare din roman – în special 
pe acel faimos moș Gheorghe, pentru schematismul lor evident, pentru absenţa 
firescului relaţional –, rolul lor fiind, mai degrabă, de a susţine construcţia ce îi 
privea pe cei trei copii/ viitori adolescenţi). Dacă tot privim această problemă, nu 
e lipsit de importanţă să-i dăm cuvântul chiar autorului în acest sens, care își 
apără în felul său un mit ficţional și, zice el, mai puţin biografic: „Voi cerca astăzi, 
în faţa domniilor voastre, să dărâm o legendă, să înlătur un neadevăr: acela al 
autobiografismului Medelenilor. Și fapta mea e legitimă nu fiindcă-mi apăr casa, ci 
fiindcă apăr însăși casa literaturii, care trebuie să ne intereseze, deopotrivă, pe 
toţi: fie că-i suntem oaspeţi, fie că suntem gazde. (…) Așadar, cu drept cuvânt, 
critica s-a mirat că un scriitor tânăr debutează în cariera scrisului cu amintiri din 
copilărie – în dezacord cu majoritatea scriitorilor, care-și încheie cariera literară 
cu astfel de amintiri. // Nimeni nu s-a gândit că explicaţia acestui roman era 
extrem de simplă: Hotarul Nestatornic nu era autobiografierea copilăriei 
autorului, ci o etapă, cea dintâi, din viaţa celor trei eroi; așa după cum L`aube, a lui 
Romain Rolland, nu e consemnarea literară a amintirilor din copilăria lui Rolland, 
ci copilăria lui Jean-Cristophe, a eroului romanului.” 3 

Prin urmare, apărându-și opera ficţională, apărând fundamentul literaturii 
beletristice, Ionel Teodoreanu, în necesara-i conferinţă, ne lasă, oricum, o 
problemă: relaţia dintre narator (într-o formă consacrată de delegare) și 

3 Ionel Teodoreanu, op. cit., p. 97.  
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personajul central, atât de comentat prin imposibilitatea anulării unor analogii cu 
părintele său literar; îl descoperim ca atare chiar de la începutul volumul I, deja 
ajuns la Medeleni, în vacanţă, cu două săptămâni înaintea celor două fete, Olguţa 
și Monica și, foarte curând, vom afla și preamotivatul supranume al personajului, 
pentru care textul insistă ori de câte ori se poate, adică Metaforel, deoarece în 
jurul acestei calităţi, de a produce în mod facil metafore, se petrec multe în roman, 
la urma urmelor.  

În problema imagismului și a rolului jucat în acest sens de narator, respectiv 
de personajul zis și Metaforel, abordarea este diferenţiată, cele trei volume ale 
romanului La Medeleni arătând intenţii/ performanţe diferite ale naraţiunii și, 
implicit, feţe diferite. Mult comentatul medelenism pornește chiar din titlurile 
respectivelor volume: Hotarul nestatornic, Drumuri, Între vânturi, acestea 
anticipând dimensiunea metaforizării, procedeu care, în interiorul naraţiunii, îl 
privește în mare parte pe Dănuţ; acesta poate fi văzut, dacă vrem!, drept un alter-
ego posibil al autorului de mai târziu, în ciuda oricăror critici și contestări, mai cu 
seamă că încă din primul volum, al vacanţei absolute, personajul își justifică 
propensiunile pentru jocurile ficţionalului. Așa că e firesc, pe de altă parte, ca 
Ionel Teodoreanu să își apere opera ad integrum (trecând peste relaţia posibilă 
autor-personaj) și, deliberat, să apere actul ficţiunii scriitoricești și al libertăţii 
actului de creaţie, așa cum se văzuse în textul conferinţei despre cum a scris 
Medelenii și în care, la final, mai afirmă un lucru: „Să cauţi în realitate 
echivalenţele reale ale acestor personajii nu este numai o eroare, dar și o 
pângărire a celui mai solemn moment al creaţiunii literare, acela când, din propria 
ta substanţă sufletească, dai naștere unei noi fiinţe, perfect distinctă de tine, 
creatorul ei.”4 Nu vrem să cădem în nicio capcană, dar trebuie să dăm și Cezarului 
ce e al Cezarului, așa că relaţia autobiografică rămâne o bună parte a cercetării, 
ţinând cont în continuare de ea, dincolo de orice modernitate de atunci sau de mai 
târziu: ea nu viciază însă actul lecturii, mai cu seamă dacă ţinem cont de chiar 
avertismentul autorului care indică faptul că, de obicei, se scriu amintiri din 
copilărie la o vârstă a detașării totale; or, trilogia avea să fie publicată la o vârstă 
fragedă a prozatorului, cam într-un fel de replică reală la ceea ce i se întâmplă, 
ficţional, lui Dănuţ, care se maturizează prin scris și prin ultimele evenimente 
descrise de volumul al III-lea al romanului. Acest aspect este vizat de Dinu Pillat, 

4 Ibidem. 
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atunci când face trimitere la felul în care Ionel Teodoreanu clasifica tipologic 
romancierii: „Spre deosebire de romancierul «turist», care își construiește 
romanul prin «subiect», care «își pune o problemă in abstracto și apoi își 
construiește personajele care o vor demonstra», romancierul «aventurier» nu 
pleacă de la «idei», ci de la «halucinaţii de oameni», adică de la personaje. «E 
suficient să existe câteva în mintea lui și să intuiască în ele posibilitatea unui 
conflict care va face din grupul lor încă nebulos familia unui destin, pentru ca să-și 
poată începe romanul, fără să știe cum va fi, ce se va întâmpla cu el: căci acţiunea 
romanului e secretul încă nedescifrat al personajelor, nu porunca romancierului, 
extrinsecă fiinţei personajelor, cum e acţiunea romancierului turist.» Întrebându-se 
care tip de romancier se apropie mai mult de «marea creaţiune», autorul 
«Medelenilor» înclină a crede că «aventurierul».” (Ionel Teodoreanu, „Valer și 
Trabuc”, în „Universul literar”, 1938, nr. 42.) Nu mai puţin interesantă este 
disocierea, pe care Ionel Teodoreanu o face cu alt prilej, între «literatura 
constatativă» și «literatura rezolvativă», cu raportări la romanul românesc. (…) Ca 
tip de creator, nu încape îndoială că Ionel Teodoreanu intră în categoria 
romancierilor «aventurieri». În cazul său particular, de scriitor lax printr-o 
hipertrofie a temperamentului liric, se întâmplă însă adesea să se resimtă ca o 
lipsă tocmai excesul de luciditate al romancierilor «turiști».5 

Dar astfel de discuţii erau la vremea lor, deoarece după un succes fulminant 
în anii interbelici, Ionel Teodoreanu avea să cunoască, precum alţi importanţi 
scriitori români, o recatalogare comunistă: în mod evident, noua ideologie nu era 
deranjată de invazia de „zarzări” și de efuziile neoromantice ce se identifică în 
special cu o bună parte din textul Medelenilor. Exista acolo ceva mult mai 
periculos pentru sistem, anume o imagine uriașă, imposibil de decupat a 
respiraţiei de automulţumire a unei epoci și a unor structuri sociale (ceea ce 
încercăm să numim chinuit astăzi „clasa de mijloc”), care chiar trăia bine, tihnit, 
având privilegii culturale, educaţionale, financiare ce deranjau nepermis aparatul 
ideologic din anii ’50, care avea ca prime intenţii reducerea la tăcere a tot ce 
însemna burghez și necomunist. E un aspect esenţial al destinului operei lui Ionel 
Teodoreanu foarte precis captat de studiul lui Angelo Mitchievici (Carnavalul 
umbrelor): „Avem la Ionel Teodoreanu un tablou vast al acestei culturi a midlle 
class-ului românesc interbelic, cu rezonanţe venind dinspre belle époque, o 

5 Dinu Pillat, Mozaic istorico-literar, secolul XX, Editura pentru literatură, 1969, pp. 34-35. 
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cultură a confortului, a ceremonialurilor domestice, a unui hedonism pasabil, a 
unei frivolităţi blajine, a consumabilelor delectabile, a unui consumerism incipient 
cu efervescenţele lui, a unui erotism adolescentin care îmbracă uneori masca 
facondei, a unei bunăstări și destinderi cursive, a unei bucurii a vieţii pe 
coordonatele normalităţii, toate acestea aducându-i autorului titulatura peiorativă 
de «scriitor al burgheziei».”6 

Cel care avea să moară sărac și îndepărtat de splendoarea zarzărilor în 
floare avea să treacă, la nivel de receptare a operei, printr-un purgatoriu 
comunist; în acest sens, statutul relativ ambiguu al receptării îndrăgitului 
prozator interbelic într-o epocă așa cum avea să fie aceea a deceniilor comuniste 
de după Al Doilea Război Mondial este punctat astfel de Paul Cernat: „Între 1948 
și 1965, Ionel Teodoreanu va fi pus la index ca reacţionar de regimul stalinist. 
Avea și de ce… Repus în circulaţie, reintrodus în manuale pentru ciclul primar și 
gimnazial (în fapt: exilat acolo, sub lespedea de «prozator al copilăriei și 
adolescenţei»), el va recuceri publicul larg, dar nu va mai reuși să prindă 
tren(d)ul canonizant al criticii. Ceea ce nu înseamnă că istoria literară îl va ocoli. 
Natura dublă, cosmopolită și localistă, modernă și conservatoare, energetică și 
nostalgică a lui Ionel Teodoreanu va fi urmărită sistematică mai întâi de noul său 
editor, Nicolae Ciobanu, în prima monografie dedicată scriitorului. Mai 
documentat (cu o bibliografie cvasicompletă a receptării), mai puţin datat 
ideologic și mai analitic, dar axat cu precădere asupra unor aspecte laterale, eseul 
monografic al Silviei Tomuș nu aduce multe lucruri în plus pe plan interpretativ și 
evaluativ. Din păcate, de la Mircea Zaciu, Dinu Pillat și Ion Negoiţescu încoace, 
exegeza pare să se fi împotmolit, scriitorul devenind obiectul predilect al unor 
comentatori suspecţi ideologic (de la Paul Anghel sau chiar Marian Popa la 
Valeriu Râpeanu).  

Rediscutarea pe larg a Hotarului nestatornic de către Mariana Neţ, în studiul 
ei din 1989 despre «poetica atmosferei», este meritorie, însă absenţa unor noi 
lecturi critice apte să revalorizeze o operă aparent căzută în desuetudine, relegată 
în zona minoratului popular rămâne un fapt de necontestat.”7 

6 În volumul Teodoreanu reloaded, de Angelo Mitchievici și Ioan Stanomir, Editura Art, 
2011, p. 9.  

7 Paul Cernat, Modernismul retro în romanul românesc interbelic, Editura Art, 2009, pp. 
216-217.  
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Ceea ce ne interesează, în contextul discuţiei de faţă, este faptul că, de multe 
ori, receptarea poate reuni unele aspecte, fără să le mai separe. Între modernitate 
și schematism asumat, textul romanesc elaborat de Ionel Teodoreanu 
construiește mereu „impresii”: astfel, impresia generală a acelei confortabile 
existenţe a personajelor mic-burgheze din La Medeleni poate să survoleze prea 
ușor intenţiile diferite de la volum la volum și conflictele de imagini ce se creează 
atât între ele, cât și în interiorul lor, conducând la efecte interesante de 
modernitate ce echilibrează abuzul de lirism și de metaforă redundantă. Cu atât 
mai provocator este faptul că aceste diferenţieri pot fi privite atât ca inconstanţe 
ale unui autor tânăr și grăbit, cât și ca forme deliberate ale unei anume 
modernităţi creatoare, ceea ce ar justifica multe dintre reaprecierile critice din 
ultima vreme, menite să îl reîncarce pe autorul Medelenilor. 

După cum avea să remarce vocea criticii, primul volum din trilogia 
Medelenilor este al metaforei funcţionale. Indubitabil, este și cel mai bine receptat 
de o largă categorie de cititori, care regăsește aici imaginea misterului copilăriei, 
privit din perspectiva mai multor personaje-copii și tratat într-un mod unic 
pentru literatura română. La fel de semnificativ este faptul că acest prim volum 
este singular și prin faptul că are ca principal motor de fiinţare ideea, singulară 
iarăși în spaţiul nostru literar, ce trimite la imaginarul vacanţei totale, lipsite de 
griji. Medelenii, deși aproape (spaţial) de urbea ieșeană, prin nume, atât sugestiv 
și eufonic, se transformă într-un spaţiu delimitat, abstras, nu tocmai bine 
determinat, în care probleme, griji, tot ce ţine de viaţa curentă (trepidantă, 
infernală, obositoare, neiertătoare) se suspendă; păstrând ce-i de păstrat, după 
cum a și remarcat critica literară, Medelenii pot fi văzuţi ca un fel de spaţiu din Le 
Grand Meaulnes; tot păstrând ce e de păstrat, se poate spune, fără intenţionalitate 
subversivă, că, pentru mulţi cititori, imaginile scontate și concludente se adună 
mai degrabă în jurul acestui prim volum, în detrimentul celorlalte două, 
construind această stare de medelenism, de romantism întârziat, de paseism 
moldav, de lirism evanescent și de spectacol al vieţii lipsite de orice grijă. Oricum 
am privi lucrurile, în această fază dintâi totul a fost deliberat, iar autorul, numit 
frecvent romancier-poet, se atașează emblematic de imaginea zarzărului, 
ironizată de detractori, dar ridicată cu emfază de Ionel: „Zarzărul literaturii mele 
nu e o metaforă sau obsesie în floare (cum crede oţetul bieţilor deștepţi), ci dorul 
de zâmbet al unei grele melancolii.// Iată începutul: Într-o dimineaţă (la ceasul 
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sprinten al storurilor ridicate de mâna bunicii), m-am deșteptat în patul meu de 
nepot al bunicii cu o iluminare, cu un fel de înec al văzduhului și al respiraţiei. 
Zarzărul de la fereastra bunicilor înflorise peste noapte, râzând odată cu zorii, 
nou. Raiul începea cu el, sub cer albastru, în murmur de albine.// (Când au zărit 
marea, grecii epopeii au exclamat: «Thalassa!», dăruind urmașilor, în această 
strigare homerică, mirarea mării. Căci marea e mai cu seamă o mirare a omului 
depășit).// Zarzărul de la fereastra bunicilor a fost întâia mea mirare.”8 

Revenind la volumul I, spunem, alături de alţi comentatori ai romanului, că 
aici se instaurează „teroarea” stilului medelenist, continuat sau repudiat în 
următoarele volume. În epocă fusese atât de eclatant succesul lui, încât presa 
anilor ’30 din trecutul secol nota cazuri de „dudui” care sufereau cumplit (prin 
lectură!) la moartea Olguţei și care își echivalau trecerea copilăriei/ adolescenţei 
cu volumele Medelenilor păstrate la loc de cinste. E foarte incitant, de asemenea, 
ce consemnează Mircea Eliade, cam târziu, e drept (cf. Jurnal II, Editura 
Humanitas, 1993), când, peste ani, avea să regrete necunoașterea unui „loc sfânt” 
al culturii românești, deși, într-o tinereţe războinică și nihilistă, se războise cu 
spiritul moldovenesc din care extrăgea îndeosebi medelenismul, cel care 
asigurase triumful romanului lui Teodoreanu. Reamintesc că în acel articol din 
Scrieri de tinereţe, 1927, parcurs acum în ediţia Humanitas 2003 și, mai cu seamă, 
într-un articol din 1928, în Cuvântul, Eliade (cerând spiritul eroic pentru neamul 
românesc!) contesta moldovenismul lent și neproductiv, inclusiv medelenismul, 
în care vedea melancolie, efeminare, resemnare, nostalgie, sentimentalism, 
absenţa combativităţii, o primejdioasă formă de existenţă, în concluzie.  

Dar pentru mulţii cititorii ai timpului, wertherieni mai degrabă decât furioși 
eliadești, a contat mai mult găsirea unei compensaţii în faţă griului existenţial 
consacrat, prin urmare, abandonarea în braţele universului ficţional, ce le 
suplinea mari nostalgii și proiecte nicicând sau mai dificil de îndeplinit în viaţa 
reală. De aici, nenumăratele ediţii ale unui roman, repet, consacrat afectiv mai 
degrabă prin primul volum, Hotarul nestatornic. Un volum ce pregătește toate 
datele medelenismului și, vrând-nevrând, și pe acele care duc spre acceptata sau 
neacceptata suprapunere dintre datele ce-l privesc pe personaj și cele care trimit 
spre autorul biologic. Într-o carte despre viaţa și opera lui Ionel Teodoreanu, 
Nicolae Ciobanu privește astfel problema: „Scriitorul, persoana sa – departe de a 

8 Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor, Editura Minerva, 1990, p. 101. 
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trăi, anonimizare, în umbra operei, precum în alte cazuri – stârnește și el o tot mai 
accentuată curiozitate. Am văzut deja cum el însuși caută să clarifice forţata 
suprapunere dintre propria-i persoană și personajul Dan Deleanu.”9 Pentru ca 
puţin mai încolo el însuși să lase semnele unei minime contraziceri, sedus, 
probabil, de tema tratată: „La el, toate acestea prind cu atât mai mult cu cât, la 
capacitatea incitantă a operei, se asociază calităţile adecvate ale omului, între care 
distincţia fizică și verva oratorică deţin un loc de frunte. În presa vremii, ori de 
câte ori se ivește vreun prilej – publicarea unor fragmente din romanele sale, 
cronici despre acestea, anchete etc. –, circulă fie o fotografie de efeb adolescentin, 
cu frizură abundentă și guler bogat de blană, fie alta, în care originala rubașcă 
rusească – una din cele vreo 10-12 câte are – nu face decât să accentueze aerul de 
visare interiorizată a tânărului și celebrului romancier.”10 

Așadar, cu voia dumneavoastră, un narator delegat de autor și un personaj, 
într-un volum în care vacanţa și imaginea bogată se întâlnesc la tot pasul, singurul 
potenţator folosit de altfel la maxim și cu rezultatele scontate fiind dialogul, de 
multe ori, de altfel, excesiv. Nu e vorba de o carte pentru copii, cum accentuează 
foarte precis Angelo Mitchievici în studiul citat anterior, ci de un roman al 
copilăriei, în care personajul e, mai degrabă, un fel de Peter Pan, în aceeași 
apreciere a criticului de mai sus; ceea ce are însă Dănuţ, ca factor delimitator, este 
ficţionala turbincă, prin care poate corecta erorile și micile umilinţe la care îl 
supune viaţa, cel mai adesea ipostaziată prin sora sa, Olguţa, adesea simţită ca 
fiind mult mai băieţoasă, în sensul eroilor lui Mark Twain, decât propriul frate și 
cu care turbincă pornește la drum, în primele sale tentative de ficţionalitate: „feţi 
frumoși din turbinca lui Ivan își pregătiră paloșele ca să retușeze umilirea lui 
Dănuţ.” În acest fel, medelenismul apare ca o relaţionare subtilă între pletora de 
imagini și fapte (puţine, de altfel, justificând critica celor care contestau existenţa 
atributele romanești evidente în textul Medelenilor) emise dinspre narator și 
cealaltă zestre imagistică pornită direct dinspre personaj, oricum, viitor 
romancier, ca personaj, înspre finalul seriei Medelenilor.  

Pornind chiar de la titlu, o imagine tipică intenţiei medeleniste (Hotarul 
nestatornic), primul volum descrie, accentuând o receptare senzorială, starea 
unei vârste în care pătrund, în deplin acord, și maturii. Când se ajunge în gara 

9Ionel Teodoreanu, viaţa și opera, Editura Minerva, 1970, p. 82. 
10Ibidem, pp. 82-83.  
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Medeleni, toţi intră în registrul copilăriei și al vacanţei, inclusiv „nemoldoveanul” 
unchi Puiu, trăitor la București, ca și tatăl copiilor Deleanu, foarte bun avocat, om 
de lume și de acţiune, dar metamorfozat, brusc, în spaţiul mitizat întru copilărie, 
Medeleni. E interesant că finalul acestui prim volum (repet, cel care a impus, în 
fapt, medelenismul) punctează hotărâtor ruperea de o lume închisă, deschizând 
calea spre lumea mare și spre două volume ce vor urma, diferite ca 
intenţionalitate: „Noaptea de toamnă era umedă și amară, ca izgonită din fundul 
unui ocean.// Pe peronul gării, doamna Deleanu, domnul Deleanu și fetiţele, 
strânși în jurul geamantanelor, ședeau tăcuţi ca o familie de emigranţi.// Trenul 
intră în staţie cu o întârziere de un ceas. Se suiră repede. Pe coridorul neluminat 
un glas bărbătesc întrebă căscând:// − Ce gară mai e și asta, domnule? Când 
dracu o să mai ajungem cu-atâta stat pe loc!// Olguţa strânse pumnii.// Gorniţa 
sună scurt. Trenul porni din anonima gară a vacanţelor spre orașele cu nume atât 
de cunoscute.” Dar până a se ajunge la acest final de volum decupat în registrul 
prozei de notaţie realistă, o întreagă derulare competiţională la nivelul 
configurării unui imagism greu de egalat în literatura noastră și echilibrat, totuși, 
din interior, prin acel dialogism la fel de dominator, după cum sesizase critica 
interbelică; între ele, mult mai timid în acest prim volum dar transformat în 
metodă în celelalte două volume, comentariul ironic, mergând până la intenţii 
demolatoare, mai rar dinspre narator, mai frecvent dinspre unele personaje. Un 
astfel de personaj este, de la început chiar, Olguţa, o replică feminină atipică a lui 
Dănuţ (cel căruia i se rezervă toate onorurile de personaj relaţionat cu zona 
ficţionalului), soră cu potenţialităţi superioare fratelui (tatăl ei și-ar dori-o băiat!); 
ea este cea care corectează, disimulează, critică, în stilul ei neortodox imaginea lui 
Dănuţ (după cum spuneam, zis Metaforel), cel care practică un joc al său, ficţional, 
paralel cu naraţiunea mare: aici, în scena așteptării trenului cu ceilalţi membri ai 
familiei care vin în marea vacanţă de la Medeleni „Dănuţ se bosumflase; nimeni 
nu-l lua în seamă, nimeni nu se uita la el! Închise ochii și se făcu nevăzut!”. În 
această scenă în care Dănuţ se crede suveranul imperiului copilăriei, prin apelul la 
turbinca sa fermecată (ficţională, în comparaţie cu aceea palpabilă, a lui Ivan) și la 
capacitatea de a metaforiza, Dănuţ este apoi redus la ridicol prin acest procedeu al 
dezgolirii de imagine frumoasă practicat mai cu seamă în volumele următoare, 
dar iniţiat de intempestiva și băieţoasa sa soră chiar de la scena sosirii, cea care 
corectează reveria ori de câte ori poate: „ ― Buftea, Buftea poloboc, cioc-poc, cioc-
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poc! apostrofă Olguţa pe Dănuţ.// Cele două săptămâni de vacanţă la ţară îi 
rotunjiseră obrajii, stârnind astfel o nouă poreclă pe buzele Olguţei. Deșteptat din 
posomorală și uitare, Dănuţ măsură pieziș pe sora lui și, cu mâinile care ţinuseră 
sfoara zmeului, o pălmui din două părţi, alungând de pe obrajii ei paloarea 
examenelor.”  

Într-un spectacol prelungit de imagini, naratorul are, desigur, partea cea 
mare. Volumul a trezit (și mai trezește și azi) plăcerea unui anume tip de amatori 
ai genului, prin formulări, totuși, greu de ingurgitat astăzi: „Pe poarta casei lui 
moș Gheorghe intrase și ieșise o poveste. Deasupra casei lui moș Gheorghe, un 
înger se închină”; „În sfârșit, duduind, pufnind, mugind, acoperit de colb, masiv pe 
roţile burtoase – molohul kilometrilor se opri războinic în faţa scărilor”, „Dopul 
zbură ca o vrabie dintr-un exuberant zarzăr înflorit în sticlă, scuturat în cupe”, „În 
trei odăi, trei tăceri priveau viaţa”, „Porni înainte, înstrăinându-se de ai lui în 
toamnă”, „epicul vânt al gloriei”, „ca un delfin pe malul mării, zmeul se dăduse 
peste cap”, „sufletul lui Dănuţ căzu, ca și sfoara zmeului”, „trăsura vacanţei”, „Ali 
deschise ochi de cuvios călugăr descoperit de stareţă la maici” și multe, deosebit 
de multe tratamente de imagini, unele forţate, altele mai puţin, alături de 
schiţarea unor temperamente complementare pentru cei trei copii, cu care se 
copilăresc și adulţii, inclusiv neconvingătorul personaj moș Gheorghe, cel care își 
transformă munca de o viaţă în zestre (exagerat de tradiţională și pur simbolică 
faţă de destinul stăpânei sale favorite) pentru copilul stăpânilor săi, considerat al 
său, de suflet, Olguţa. Nu trebuie uitate, am mai spus, titlurile de capitol, ce trimit 
constant la imagini deliberate. E o adevărată „proliferare flamboiantă”, după cum 
observă Paul Cernat: „Proliferarea flamboiantă a metaforelor lirice și inflaţia de 
pomi fructiferi în floare (mai ales «angelicii», copilăroșii zarzări, urmaţi 
îndeaproape de «senzualii», adolescentinii caiși) l-au expus în mod previzibil 
ironiilor critice pe autorul stigmatizat, cu tâlc, prin porecla pe care Olguţa i-o 
atribuise lui Dănuţ. Și totuși (în pofida tuturor obiecţiilor!), La Medeleni impune 
prin forţa cu care, spărgând tiparele romanești convenţionale, reușește să învie o 
lume și o atmosferă, printr-o obiectivitate foarte… subiectivă, «panlirică».”11 

Dacă ar fi să raportăm multe dintre volutele jocului ficţional doar la 
convingătoarea/ neconvingătoarea evoluţie a personajului Dănuţ, afirmaţiile se 

11 Op. cit., p. 227. 
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susţin, în cea mai mare parte. Cu aceeași insistenţă pe primul volum, dar cu forme 
reasamblate în următoarele, situat când de o parte, când de cealaltă a jocului, el se 
definește mereu dinspre o dublă funcţionalitate, aceea de a metaforiza lumea din 
jurul său, mergând până la experienţa dinspre finalul volumului trei, în care, după 
experienţe repetate, ajunge tânăr romancier, adică un creator autorizat de lumi 
ficţionale; pe de altă parte, însă, până la asumarea unui pact ficţional de 
maturitate, îl vedem pe Dănuţ și într-o altă ipostază, asemănătoare cu aceea din 
Peter Pan sau dintr-un film de mai târziu, dinspre finele secolului al XX-lea, 
Jumanji, în care un băieţel/ o familie descoperă un joc misterios și fantastic cu 
care se ajunge într-o lume fermecată/ periculoasă în care se rămâne pentru 26 de 
ani. Sunt o mulţime de situaţii din acestea în naraţiune, în care personajul 
contrapunctează ceea ce se întâmpla până atunci, căutând o evadare sau 
modificare a situaţiei în care el nu este favorizat: „Închizând ochii, Dănuţ deschise 
turbinca lui Ivan… (…) Sultanul stă pe un tron de aur… Toţi se închină sultanului… 
Sultanul ridică un deget… Harapii o înșfacă pe Olguţa… N-are pe nimeni s-o apere 
decât pe fratele ei, Dănuţ… Și-ntr-adevăr, în fruntea unei oști, ca Mihai Viteazul, 
vine Dănuţ, ucide pe sultan și pe harapi – turbanele fug – și scapă de la moarte pe 
Olguţa și pe Monica. Olguţa și Monica îngenunchează și-i sărută mâinile. El le ia pe 
șa și pornește, și pornește…// În fundul turbincei lui Ivan era somnul…”  

Într-un anume fel, comportamentul lui Metaforel, cel care își va adăposti 
mai târziu iubirile reale și inventate printre flori de zarzăr și livezi nesfârșite, cel 
care își va colora mereu, până la saturaţie, vorbirea cu figuri ce-i justifică 
supranumele, trimite spre un anume grad de mitomanie: îl vedem cum se 
imaginează în situaţia soldatului care, ca-n poezie, „-n puţine zile chinuit muri./ 
Departe de-o mamă care-l crescuse și care-l iubi…” sau atunci când trebuie să dea 
un răspuns crucial pentru existenţa sa ulterioară: „Căci din turbinca lui Ivan – cu 
plete negre-n vânt, cu ochi scânteietori, cu paloșul într-o mână și buzduganul în 
cealaltă – ieșise Făt-Frumos din Lacrimă.” Sau „Dănuţ numai era uriaș, dar ce uriaș 
cumsecade!... Era bine acolo! Aceea era patria lui Dănuţ, luminată de focul din 
sobă ca de un soare al covoarelor pe care dorm copii și visează pisici…” 
Mitomania capătă forma supremă la un moment dat, teritoriul morţii fiind invocat 
ca ultim refugiu: „… Toţi sunt în doliu. Merg în urma sicriului lui Dănuţ. Plâng… Și 
lui Dănuţ îi vine să plângă fiindcă și el merge în urma sicriului.// – Mort?// Singur 
în sicriu? Singur în groapă? În pământ negru?...Și noaptea cu strigoii? Singur!// 
«Nu. Mai bine la școală.»“  
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Despărţirea lui Dănuţ de o ipostază a sa survine după demolarea mitului 
moldovenismului și al medelenismului chiar de către cineva din familie, unchiul 
Puiu, acel Herr Direktor; personajul repetă, mai mult, e drept, experienţa 
autorului ce a încercat și niște ani de școală la București. Dar pentru Dănuţ, totul 
era prins în vălul creat de turbincă și de vârsta copilăriei. De care se desparte, 
definitiv, intrând în altă vârstă: „În pod era numai ce-a fost odată. În pod era 
insula lui Robinson Crusoe. Dincolo de pod începeau băncile școlii… «Spunând 
adio insulei», Dănuţ își rândui cartea în lădiţa jucăriilor stricate și-a poveștilor 
citite, îl strigă pe Ali și ieși din pod… Dar turbinca lui Ivan, deznădăjduit de larg 
deschisă, înghiţi și pod, și insulă, și clipă, cu aţe de păianjen, lacrimi, colb, parfum 
de piersici, zâmbitoare poze…// De asta, pesemne, umerii lui Dănuţ erau 
plecaţi.// Se cobora pe scări, trecând din podul cu vechituri în plină toamnă.”  

Al doilea volum din trilogie, Drumuri, e gândit să cuprindă mai multe și mai 
diversificate lucruri, începând cu ieșirea în lume și intrarea în alte registre 
imagistice. E interesant și elementul paratextual ce însoţește volumul: „Lui Lily,/ 
întâiul meu volum/ pe care-l socot vrednic de a-i fi închinat.” Se simte o creștere a 
epicului, sesizată de critica epocii, în primul rând de mentorul Ibrăileanu; dacă ar 
fi să căutăm puncte slabe la nivelul construcţiei, acestea sunt încă destule, ele 
interesând însă mai puţin în cadrul discuţiei de faţă. Ceea ce e realmente 
interesant este tratamentul metaforei. Cum remarcă Silvia Tomuș, totul este altfel 
faţă de volumul dintâi: „Dacă în Hotarul nestatornic, metafora avea o deplină 
funcţionalitate (nu chiar întotdeauna… am nuanţa noi această afirmaţie), 
polarizând, amplificând misterele și prospeţimea impresiilor, viaţa acestei vârste 
fiind legată de aspectul ei pur senzorial, de data aceasta ea devine un balast 
pentru construcţia epică, un intermezzo prea adeseori reluat, prea asemănător și 
prea amplu, în detrimentul actelor pe care ar trebui să le lege. Imagismul devine 
obositor, suprasolicitat; metafora își pierde uneori puterea de sugestie, termenul 
secundar, adiacent, luând locul celui dintâi, printr-o dilatare gratuită.”12 Dar, aici 
avem, din perspectiva conflictului de imagini, lucruri cu totul noi și spectaculare. 
Mult mai precis numește lucrurile Angelo Mitchievici în studiul deja citat: „… 
romanul este o carte a vacanţelor, nu a școlii, fapt semnificativ, și, în plus, geniul 
ludic, demistificator, ireverenţios al Olguţei transgresează orice formă de 
constrângere scolastică. Ipostaza de licean a lui Dănuţ se înscrie pe o altă orbită 

12 Op. cit., p. 80. 
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decât aceea a elevului Dima dintr-a șaptea al lui Mihail Drumeș – și Dan Deleanu 
începe să-și facă palmaresul amoros ca elev într-a șaptea modernă – sau a 
studiosului adolescent miop eliadesc în căutarea pietrei filosofale sau chiar a 
aventurilor liceenilor din Cișmigiu & Comp. al lui Grigore Băjenaru. Această 
adolescenţă este survolată în periplurile amoroase ale elevului, în refugiul elegant 
al garsonierei încredinţate de Herr Direktor sau al casei Balmuș, citadelă a 
moldovenismului în mijlocul barbariei muntenești, în budoarul Adinei Stephano, 
nicicum la școală, de unde pleacă febricitat, terminând teza la limba și literatura 
română mai repede pentru a nu rata un rendez-vous.”13 

Școala e trecută în plan secundar, într-adevăr. Din București, imaginile se 
focalizează pe două-trei planuri: e acea oază a moldovenilor Balmuș strămutaţi în 
capitală, fără să renunţe la bucătăria ieșeană, la vorbirea dialectală (numai în casă, 
e drept) și la serviciile unei servitoare aduse taman de la Holboca; sunt pete de 
culoare ce îl privesc pe camaradul Tonel, un personaj complex faţă de celelalte, cu 
o ascensiune urmărită și în volumul trei, unde îl vedem drept comisar regal care îi
vânează pe bolșevici (oamenii săi chiar vor să-l aresteze pe Dănuţ, cel care părea a 
fi un slav bolșevic – și să ne amintim de cele 10-12 haine de modă rusească 
purtate cu strășnicie de Ionel Teodoreanu în ipostaza sa de efeb cuceritor!), sunt 
drumurile, care dau și titlul volumului și care încearcă să mai ducă spre vacanţă și 
spre un Medeleni tot mai altfel și, așa cum s-a spus, periplurile amoroase ale lui 
Dănuţ, prin care ar trebui să înţelegem și parcurgerea intrinsecă a unor anumite 
trepte iniţiatice.  

Dar amorul cu Adina e construit pe un anume regim al imaginilor falsificate, 
tot așa și experienţa cu practica Rodica, o colegă adusă de Olguţa în sanctuarul 
vacanţei ce se edificase din primul volum!, pe care, apoi, apriga soră a lui Dănuţ o 
va expedia în stilul ei de la Medeleni, atunci când își va da seama că adolescenţii, 
inclusiv infantul Puiu, cad în mrejele seducţiei ei sexuale. Povestea cu Adina ar 
necesita diversificate comentarii, deoarece multe dintre atitudini, fapte, gânduri, 
frânturi de creaţie ad-hoc zămislite de erou vin dintr-un buzunar nefolosit al 
turbincii cunoscute. Adevăratul conflict de imagini se naște însă în momentul 
cunoașterii Ioanei Pallă, „femeia în roșu”, „castelana” de la Sălcii, femeie modernă, 
cu adânci lecturi din decadentism, cu subţirimi existenţiale ce o deosebesc de 
majoritatea femeilor. În timp ce în vacanţa medeleniană își face apariţia un semn 

13 Op. cit., p. 55. 
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al modernităţii (cabina de duș pentru tenismenii „asudaţi”, denumită de Olguţa „la 
musca văduvă”), precum și un avertisment al alterităţii viitoare (marcată puternic 
și semnificativ de intruziunea versatilei Rodica), Dănuţ pendulează între 
staţionarea „clasică” în casa copilăriei, cauzând nedumeriri și dureri nuanţate 
neștiutor delicatei Monica și drumurile sale pasionale la castelana de la Sălcii. 
Astfel se naște adevăratul conflict de imagini, elitista și corupta erotic Ioana 
demolând imagini consacrate, mai cu seamă în lunga ei corespondenţă cu pictorul, 
celebru, decadent, corupt, Alexandru Pallă. E o relaţie foarte încurcată, depășind 
nivelul de percepţie al unui adolescent, fie el și bucureștenizat, între pictor, Adina, 
marele său amor bucureștean (ajunsă la Veneţia) și versata elitistă Ioana, cea care 
are, la nivelul interesului pentru Dănuţ, o anume nevoie de prezenţa incitantă a 
efebului pe lângă ea. Și atât. În toate tribulaţiile sale, Dănuţ, cel care își începuse 
notaţii doldora de metafore în caietele sale, schimbând titluri și destinaţii într-un 
mod nu tocmai cavaleresc, este supus unor verificări (poza adoptată de Dănuţ, cel 
care învaţă să fumeze de la Ioana Pallă într-un mod exagerat, era aceea a unui 
bărbat cuceritor, obișnuit cu femeile de București, motiv pentru care o invocă pe 
Adina, neștiind ce pericol îl paște tocmai astfel), verificări ce se transformă, în 
final, în umilinţe greu de acceptat. Trecând peste înfrângerea suferită în zona 
livrescului (literatura de zonă mai degrabă a senzaţionalului, a capei și spadei, 
încă preferată de adolescent, este blamată, este dusă spre ridicol de elitista 
castelană, rafinată prin alt gen de lecturi, modernist-superioare), Dănuţ este 
răsturnat total și ca imagine, așa cum l-a consacrat medelenismul din primul 
volum și din sufletul cititorilor „fani”, după cum se arată în chiar corespondenţa 
femeii pe care el o frecventează ca și cum ar urma drumul predestinat și asumat al 
propriei umiliri: „Când l-am cunoscut, i-am împrumutat o carte – amabilitate – și 
ca să mi-o aducă mi-a făcut un număr exagerat de vizite. Preferam să-și reţie 
cartea. E complet lipsit de tact. Desigur că și acum mă așteaptă în grădină.// După 
cum întrevezi, face parte din categoria băieţoi. Are păr buclat, frunte mare – cred 
că a trecut moda frunţilor mari chiar și în Germania – și o expresie blânduţă. 
Totuși, «zvârle» – mai mult catâr decât cal. Evoluează alternativ între tăcere – își 
trece mâna prin bucle: i-am recomandat un pieptene – și agresivitate 
monosilabică: i-am recomandat o oglindă. (…) Cucoșel, încearcă să facă 
tartarinade, fără sare, fără vervă, fără fantezie. (…) Îi place să se fălească, 
atribuindu-și cuceriri de «femei bine» cu nume suspecte: probabil numele tuturor 
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eroinele literaturii românești, salon pe care nu-l frecventez, așa că nu-l pot 
controla. Cartea împrumutată, de care-ţi vorbeam mai sus, e Le portrait de Dorian 
Gray.” 

Desigur, în interiorul unei ficţiuni, toate trebuie văzute altminteri: mulţi 
cititori vor fi văzând aici (și în multe alte secvenţe în care femeia, iubită lesbiană a 
Adinei sau Adia, cum îi spune celălalt personaj al trio-ului, pictorul, demolează, 
minuţios și dureros de profund imaginea consacrată a efebului, fost, nu demult, 
școlarul Metaforel al vacanţelor de la Medeleni) doar comportamentul unui 
personaj independent, liber să-și etaleze părerile despre alt personaj. Dar e aici 
un conflict uriaș de imagini care trebuie interpretat, mai cu seamă că, undeva, 
naratorul introduce o observaţie „din off” foarte nemiloasă, referindu-se la toate 
afirmaţiile femeii privindu-l pe eroul nostru: „Portretul tânărului Deleanu, de 
pildă, îl exprimase conștiincios. Un singur amănunt omisese: motivul care o 
făcea pe ea, Ioana Pallă, inabordabilă ca un trăsnet pentru intruși, nu numai să 
tolereze, dar să provoace și să întreţie chiar vizitele «băieţoiului» de la 
Medeleni.”  

Așa că pentru Dănuţ, cel timorat de sensibilitatea erotic-fraternă a Monicăi, 
de exuberanţa (ce ascundea gravitatea) Olguţei, de sexualitatea provocatoare a 
colegei Rodica și de cea darnică, fără să ceară nimic, a servitoarei Sevastiţa, după 
lămurirea finală a rușinii și umilinţei („la Sălcii citea pe faţă: rușinea lui era bine 
stabilită, notorie”), nu-i rămâne decât căutarea unui nou registru al imaginarului. 
Dar până atunci, o scenă bine jucată, culmea, fără a mai apela la fantastica 
turbincă; doar la reacţia naturală a celui umilit fără limită, care îl plasează 
câștigător la ultimul turnir de imagini de la Sălcii și care îl metamorfozează în 
bărbatul cu care ne întâlnim ca personaj în volumul următor, Între vânturi: 
„Dănuţ se oprise lângă divan, nalt, cu umeri largi și pumni grei – bărbat în 
molateca și mătăsoasa încăpere în care și vântul părea artificial (să remarcăm 
cum naratorul se reîntoarce cu simpatia către eroul său favorit!) – dominând 
pentru întâia oară un întreg trecut de zilnice îngenuncheri. // Un gând îi descleștă 
pumnii și-i descreţi fruntea.// ― Puteţi să păstraţi fotografia…// Ioana respiră. // 
― Şi originalul. // Zvârli scrisoarea pe divan și plecă.// Coborând scările, Dănuţ 
rosti printre dinţi, la plural, cuvântul biblic și trivial, în care mototolise, și cu care 
zvârlea în aceeași ladă cu gunoi din urmă, două femei și întâia dragoste a 
tinereţii.// Și ieșind din casă, ricană ușurat: ―... Şi un idiot.”  
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Tot ce urmează, inclusiv descoperirea firească a sentimentului pentru 
Monica, se concentrează pe imaginea la care ţin, în mod egal, personajul și 
părintele său literar: un caiet deschis, pe care se notează simplu și hotărât: 
Medeleni, roman.  

Intrăm, definitoriu, în câmpul ficţionalului ce trebuia să înlocuiască 
imaginea copilăriei pierdute. E un caiet început, simbolic, fără îndoială!, de 
Monica, cel de „Notiţe la istorie”.  

Cât despre volumul trei, cu un element paratextual completat (Îţi închin, 
Lily,/ cele trei volume ale Medelenilor,/ scrise în umbra și lumina ta”) consacră 
maturizarea (socială, afectivă și creativă) a personajului și, implicit, împăcarea cu 
noul regim de imagini. Teritoriul vacanţelor devine bun înstrăinat pentru 
totdeauna, medelenismul rămâne doar în literatură, un act final lămurind totul, 
neiertător pentru personajele „benefic captive” din întâiul volum: „Domnul Dan 
Deleanu are dreptul de-a intra în casa moșiei Medeleni, ridicând obiectele 
specificate în lista alăturată./ Carol Bercale. Cu acest pașaport, Dănuţ și Monica 
intrară pentru ultima oară în casa copilăriei lor.” 

Cinic și neiertător, Rodica era aceea care cumpărase și câștigase locul de 
unde fusese izgonită de Olguţa cândva, într-o ultimă vacanţă. Și, cu siguranţă, în 
contract nu fusese vorba de niciun fel de imagini. Acestea nu-și vor avea un rost 
decât în ficţiunea asumată, adică în roman.  
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IAŞUL DIN GOLIA. AVATARURI ŞI SEMNIFICAŢII  

EMANUELA ILIE* 

Abstract  
This study aims to bring into view the specific representations and 

significances of a certain fictional town: the Iaşi from Golia, a gothic novel written 
by Ionel Teodoreanu in 1933, almost forgotten today. Even though it’s not 
rejected as a main symptom of the mental retardation of the Moldavian people, 
this fictional Iaşi seems to inherit the mental features considered illustrative for 
the inhabitants of the real Iaşi, from laziness and indolence to a very particular 
kind of melancholia. In reality, the features that really mark Golia’s heroes 
(especially Adrian Arabu) are a profound relation with the past, real or 
transfigured, and a rare poetical nature. Center of his youth formation, space of 
healing and recovering from different childhood trauma, the Iaşi will also function 
for Adrian as a catalyst of his writer nature. The final avatar of the town, revealed 
to his wife, the fanatic Tia Golia, will save Adrian form the marital disaster and 
return him, even though too late, to his real love, the pure Nilda Golia. Healer and 
seducer, poetical and cruel, profound and shallow, the Iaşi from Golia can also 
magnetize and get away, exactly like our real Iaşi.    

Pentru Ionel Teodoreanu, Iaşul e un topos literar încărcat de semnificaţii şi 
spectacular ca avataruri. Feţele oraşului în care scriitorul s-a născut şi a trăit o 
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perioadă lungă de timp1 („oraşul care are poeţi şi n-are primar”, „oraşul lepădat 
de viaţă în istorie” sau „cetatea umbrelor” din La Medeleni, „biata făptură de 
ziduri năruite” ori, dimpotrivă, oraşul „nobil”, copleşit de „majestatea trecutului”, 
din Bal mascat, „plin de moarte dulce Târgul Ieşilor”, care „nu mai evoluează 
firesc, trăind pentru sine, direct, spontan, – ci adversativ” în raport cu „hulita 
capitală”, din Întoarcerea în timp etc., etc.) angajează un discurs auctorial 
niciodată monoton, ce evoluează între tandreţea cea mai ataşantă şi dispreţul cel 
mai rugos, manifestat fie împotriva arhitecturii urbane, fie împotriva umanităţii 
pe care aceasta o adăposteşte.  

Fără nicio îndoială, un cititor interesat de reprezentarea literară a 
monumentelor convertite în veritabile embleme ale Iaşului, fie el tradiţional, 
modern ori postmodern, va considera Golia drept cel mai ofertant dintre titlurile 
romaneşti marca Ionel Teodoreanu: numele-etichetă al celor două cărţi apărute în 
1933 pare a promite dacă nu o proză urbanocentrică, măcar una construită în 
jurul unui simbol identitar ieşean. Fireşte, mănăstirea Golia2, aşezământul 
întemeiat între 1650 şi 1660 de logofătul Ioan Golia.   

Deschid o paranteză: după cum se ştie, ca puţini alţi romancieri români, 
Ionel Teodoreanu a preferat titlurile antroponomastice, prin care să poată orienta 
decis lectura „înspre expectativa unui destin”3, fie el uman ori spaţial.  

Câteva titluri de gen includ toponime sau embleme spaţiale: La Medeleni 
(1925-1927); Crăciunul de la Silivestri (1934); Fundacul Varlamului (1938). Cele 
mai multe conţin antroponime: Lorelei (1935); Secretul Anei Florentin (1937); 

1 Pentru o evocare tandră a relaţiei lui Ionel Teodoreanu cu străzile şi clădirile în care a 
locuit în perioada sa ieşeană, se pot consulta capitolele „Popas pe «uliţa copilăriei»”, „A înflorit 
castanul pe strada Kogălniceanu” şi „Cu Ionel Teodoreanu în strada Buzdugan”, din volumul 
lui Ion Mitican, Iaşi. File de demult, Editura Tehnopress, Iaşi,  2010.  

2Un istoric esenţial, deşi pe alocuri liricizat excesiv, al Goliei reale, conţine opul Din 
Târgu Cucului în Piaţa Unirii. Un itinerar sentimental (Editura Tehnopress, Iaşi, 2006), al 
aceluiaşi Ion Mitican. Parcurgând datele referitoare la facerea şi re-facerea, în etape, a 
mănăstirii sorocite, după o expresie a lui Miron Costin, „să fie peste toate mănăstirile aici în 
ţară mai iscusită”, cititorul află că una dintre diferitele destinaţii ale Goliei a fost aceea de 
„adăpost pentru acei loviţi de năpaste, încât un document vechi scria că «din totdeauna a fost 
casă de nebuni la Golia»” (p. 206). După cum se va vedea, şi Golia ficţionalizată a lui Ionel 
Teodoreanu ajunge, din casă a ororilor nu numai psihosexuale, un fel de adăpost sinistru 
pentru reprezentantele decrepite ale aristocraţiei moldoveneşti.  

3 Eugène Nicole, L’onomastique littéraire, în „Poetique”, 41, avril 1981, p. 206. 
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Ce-a văzut Ilie Pânișoară (1940); Tudor Ceaur Alcaz (1940-1943); Zdrulă și Puhă 
(1948); Să vină Bazarcă!. În sfârşit, se pot înregistra şi variante combinatorii: 
Turnul Milenei (1928) şi Fata din Zlataust (1931). În mod evident, niciunul dintre 
titlurile generic numite antroponomastice nu trimite atât de evident la Iaşi cum o 
face Golia...  

Şi totuşi, o atare promisiune nu este onorată. Referinţele propriu-zis ieşene 
din acest roman sunt puţin numeroase, dar se dovedesc cu totul elocvente pentru 
felul în care scriitorul construieşte şi de-construieşte în permanenţă ficţiunea 
oraşului pe care pare deopotrivă a-l adora şi a-l respinge. Din această perspectivă, 
Iaşul din Golia se poate compara, bunăoară, cu Iaşul din Bal mascat, iniţial respins 
ca simptom al retardului mentalitar şi urât cu toată fiinţa, ulterior, prin 
comparaţie cu Bucureştiul („oraşul bâlci”, a cărui „brutalitate copitată” îţi 
„interzice” şi îţi „sfarmă” orice tentativă de a fi fericit prin dragoste), adorat şi 
revitalizat anamnetic de Andi Danielescu în termeni ce rotunjesc, fără echivoc, un 
altfel de discurs... îndrăgostit:   

„Cât de nobilă îi apărea în contrast cu Bucureştiul atmosfera Iaşului, de lene 
aparentă, adică de suflet care părăseşte trupul vulgar, lepădându-l ca pe o ciubotă 
nemernică. Cât de reculeasă, de evlavioasă îi apărea atmosfera Iaşului, în care 
sufletul devenea dens, aromat şi amar ca fumul opiului absorbit cu respiraţii 
adânci.”4 

Adâncimea psihologică şi/sau cea spirituală a locuitorilor centrului moldav 
este invocată şi în Golia, în termeni echivalenţi semantic. Emblematic este primul 
dialog dintre Adrian şi cele două surori Hartular, uluite de prezenţa tânărului în 
casa Golia:   

„– Dumneata eşti nepotul Veronicăi, – afirmase ea lent, măsurându-l cu un 
zâmbet abea ivit. Cum se poate ca un om tânăr să găsească plăcere de a sta într’o 
asemenea casă?  

– Sunt moldovean, doamnă.
– Dar înainte de-a fi moldovean, eşti tânăr.
– Sunt un tânăr moldovean, – stăruise Adrian cu gravitatea lui obişnuită,

care dădea deseori vorbelor lui caracterul unor destăinuiri. 
– Da, e adevărat. Noi moldovenii căutăm viaţa şi găsim trecutul.

4 Ionel Teodoreanu, Bal mascat, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p. 189. 
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– Sufletul moldovenilor, în loc să aibă ferestre, are oglinzi, – adăugase
Veronica Hartular.”5 

Reflecţii similare despre capacitatea reflexivă, implicit profunzimea6 
spirituală a moldovenilor, se vor mai emite în roman, şi tot în formulă 
adversativă7. Treptat însă, în acord cu mutaţiile de ordin psihologic pe care le 
suferă protagonistul, Adrian Arabu, în noul centru urban unde se transferă ca 
procuror (Bălţi), accentele de tandreţe vulnerată ale descrierii moldovenilor se 
modifică vizibil, alunecând înspre o ironie pe alocuri muşcătoare. A se vedea, spre 
exemplu, notele despre diferenţa specifică între resemnarea moldovenească şi cea 
basarabeană:  

„Aşa dar ploaia reîncepe [...] Nu curge şi nu cade. 
Iesă şi stă. 
Minutarele ei s’au oprit – în jos, sau în sus – în ceasul plictiselii sure. Nimeni 

nu le mişcă. O resemnare basarabeană – faţă de care cea moldovenească e o 
explozie – acceptă această ploae care e şi psicologică, nu numai climaterică: 
acumulată şi desprinsă nu numai din nourii de sus, dar şi din nourii fiecărui suflet 
bălţean.  

Oamenii plouă la fel cu cerul. Aşa trăesc. În zile cenuşii, cu mici momente 
paralele care umplu ziua, împingându-i uniformitatea apatică într’a zilei următoare. 

E atâta neurastenie în miliardul ştreangurilor cerului, încât la Bălţi nimeni 
nu s’ar mira dacă într’o zi, unul uitându-se din întâmplare, de supt umbrelă înspre 
cer –, l-ar vedea pe Dumnezeu spânzurat de plafonul sinuciderilor.”8 

5 Ionel Teodoreanu, Golia, ediţia a III-a, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1942, p. 7.  
6 Aşa cum este prezentat în dialogul respectiv, raportul antitetic dintre fereastră şi oglindă 

(obiecte cu funcţii semiotice arhicunoscute) fixează în mod evident opoziţia între 
superficialitatea bucureştenilor şi adâncimea psihologică/ spirituală a moldovenilor, opoziţie 
marcată destul de frecvent în proza ficţională sau în paginile autobiografice ale scriitorului. 
După cum a observat, just, Ioan Stanomir, „silueta intelectuală a lui Ionel Teodoreanu nu poate 
fi separată de un fundal identitar pe care scriitorul şi l-a asumat cu ostentaţie decadentă. Căci 
moldovenitatea devine, odată cu Ionel Teodoreanu, forma de etalare a unei «vechimi» ce 
contrazice, programatic, cursul unei culturi şi societăţi îndrumate către un centralism 
mortificant al Bucureştiului.” (Ioan Stanomir, „Inventarea Moldovei”, în Angelo Mitchievici şi 
Ioan Stanomir, Teodoreanu reloaded, Editura Art, Bucureşti, 2011, p. 213). 

7 Pentru alte exemple, a se vedea capitolul „Medelenismul între Iaşi şi Bucureşti”, cu 
totul remarcabil, din cartea lui Paul Cernat, Modernismul retro în romanul românesc 
interbelic, Editura Art, Bucureşti, 2009. 

8 Ionel Teodoreanu, Golia, ed. cit., pp. 356-357. 
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După cum am mai afirmat, în carte există foarte puţine referinţe propriu-zis 
ieşene. Prima indică o şedere mai îndelungată a eroului într-un Iaşi patriarhal, 
cald şi luminos, de care, după cum vom afla ulterior, adolescentul se legase din 
raţiuni multiple. Mai întâi, revolta latentă împotriva tatălui vitreg şi a mamei 
(care, după noua căsătorie şi naşterea altor copii, „mirosea a străin”9), apoi nevoia 
de a depăşi o traumă din copilăria bucureşteană – spaima declanşată de casa de 
peste drum, casa Golia10. Mutat la Iaşi, ca bursier al Liceului Internat, departe de 
familia de care se simţise înstrăinat, Adrian se adâncise în studiu şi păruse a uita 
„cartea zidurilor vechi în care erau Corbul, Ghebosul, Înmormântările, Cerşetorul 
şi clopoţelul, ca nişte semne zodiace”11. Prin urmare, după finalizarea studiilor de 
Drept, revenirea într-un Bucureşti perceput ca un spaţiu al tuturor posibilităţilor 
nu înseamnă pentru absolventul dornic de realizare profesională ruptura 
indisolubilă de un Iaşi asumat ca un topos deopotrivă formator şi terapeutic. 
Senzaţia iniţială, oricum prea vagă, de pierdere, este repede depăşită, mai ales 
datorită faptului că imaginea reală, fascinantă, a Bucureştiului, îi pare diametral 
opusă celei căpătate anterior în capitala moldavă. Reverberaţiile succesiunii de 
embleme ale Bucureştiului diurn în mentalul celui întors în adevăratul centru al 
lumii româneşti aminteşte dialectica raportului cunoscut dintre provincial/ 
periferic/ marginal şi central, cu trena de clişee specifice emise de locuitorii 
ambelor spaţii:  

„Bucureştii nu semănau – cu ce? Cu Bucureştii. 
Cu care Bucureşti? Cu unul dedemult, zugrăvit ca într’o carte cetită când era 

copil, pe vremea ferestrelor. Venise dela Iaşi convins că Bucureştii sunt un oraş cu 
o tonalitate medievală de burg greoiu, posomorât, cenuşiu. Şi iată oraşul subt
ochii lui, uşor, luminos, fluent, plin de fete, de tramvae colorate, de vitrine, de 
afişe: debarcader meridional al vieţii de primăvară.”12  

9 Ibidem, p, 46. 
10 După cum se vede, avem de-a face cu o coincidenţă nominală, susţinută până la un 

punct de cele câteva detalii despre trecutul îndepărtat, moldovenesc, al familiei Golia. Cei doi 
fraţi Golia (nume cu „silabe pietroase şi metalice deopotrivă, ca un zvon medieval”), Barbu şi 
Hancu, au întunecate rădăcini moldave şi obiceiuri teribile, pe care numeroasele analepse din 
text le detaliază fără înconjur. În ciuda destinaţiei actuale, de Azil de Bătrâne, casa de pe strada 
Radu Negru – pe care Adrian Arabu o numeşte, cel mai adesea, Casa Golia – reproduce perfect, 
prin arhitectura şi aerul gotic, natura monstruoasă a proprietarilor ei.  

11 Ionel Teodoreanu, Golia, ed. cit.,  p. 16. 
12 Ibidem, p. 28. 
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În cele din urmă, destinul bucureştean al tânărului va invalida această 
promisiune de împlinire afectivă. Fatal (sau nu, într-un roman construit integral 
pe tipare gotice...), suma de revelaţii întunecate pe care le trăieşte în aceeaşi 
locaţie a monstruosului, casa „ca o corabie ciumată” Golia, îl va conduce spre o 
moarte fizică pregătită de cele câteva însemne ale pierderii/ morţii sale spirituale, 
fireşte premonitorii. Primul simptom de gen este şi cel mai dureros: o pierdere cu 
totul neaşteptată, care îi anunţă imposibila împlinire ca scriitor. În chiar ziua 
sosirii la Bucureşti, Adrian descoperă, pe raftul librăriei „Cartea Românească”, 
cartea intitulată Casa de peste drum, în a cărei lectură se adânceşte pe o bancă din 
Cişmigiu. Recunoscându-şi, în protagonistul prozei semnate de Veronica Hartular, 
mai vechea identitate infantilă (copilul de demult, înspăimântat de casa Golia), 
tânărul e atât de tulburat, încât nu realizează că i se fură paltonul, în buzunarul 
căruia se află o încercare de ficţiune scrisă de el însuşi în Iaşi: Fata motanului. 
Terapeutica la care mă refeream mai sus se împlinise, astfel, şi prin scris – obsesie 
recunoscută a mai multor personaje masculine din proza lui Ionel Teodoreanu. Şi 
în acest caz, noua identitate a lui Adrian Arabu, cea de scriitor, se deşteaptă tot în 
urbea ieşeană. Acolo, „printre colinele Copoului: melancolic senine şi uşoare ca o 
evaporare de ape albastre subt ochii unui Dumnezeu convalescent”, trăieşte 
momentul de maximă efervescenţă spirituală echivalat cu o „mare dimineaţă a 
sufletului”. Proces în mai mulţi timpi, pe care instanţa auctorială îi detaliază cu o 
insistenţă perfect justificată, în pasaje ce amintesc de interstiţiile metanarative 
din alte romane ale scriiturii semnate de Ionel Teodoreanu (în special de cele din 
La Medeleni). Mai întâi, uitarea de sine şi trezirea cuvintelor încărcate de 
semnificaţii nebănuite:  

„Oprit acolo, între trecut şi viitor, sufletul lui era un minutar oprit la un ceas 
fără înţeles ca al ceasornicelor din morminte. Nu aştepta pe nimeni. 

Şi totuşi în acel vast şi afund străveziu al uitării de sine – în care zările-şi 
destăinuesc munţii, şi mările adâncul – se rumenise o lumină de zori a unui 
început de lume; şi cuvintele, toate cuvintele din el, se deşteptaseră dintr’un somn 
lung, umplându-l de arome.”13 (subl. mea, E. I.)   

Apoi, conştientizarea existenţei unei alterităţi neliniştitoare: 
„Pela mijlocul drumului se oprise, aşezându-se pe o bancă. Nu era nimeni alt 

acolo. De unde atunci neliniştitoarea impresie că cineva stă alături de el şi că-l 

13 Ionel Teodoreanu, Golia, ed. cit.,  pp. 47-48. 
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aşteaptă? Cine? Umbra lui nu se însoţea pe pământul fumuriu decât cu umbrele 
crengilor (...)  

Într’adevăr, de când venise, nu mai era singur. Dar prezenţa care-l însoţea 
era în el, atât de intensă în preajma apariţiei, încât părea aşezată pe bancă lângă 
el, gata să’şi culce umbra pe pământ, alături de a lui.”14 (subl. mele, E. I.)   

În sfârşit, materializarea prin/ în cuvinte a dorinţei aproape carnale de 
această alteritate ambiguă, asumată în cele din urmă ca o radicală formă de 
interioritate:  

„Atunci cunoscuse pe «Fata motanului», întruchipată la ceas târziu de 
noapte, dincolo de ceasurile pământeşti, în abur verzui de lună moartă, când ard 
ochii buhnelor, iar ai celor de veghe capătă cearcăne.  

Un an întreg purtase în el amintirea acelei apariţii. Uneori, tot noaptea, 
pornea singur într’acolo, se aşeza pe aceeaşi bancă şi parcă aştepta lângă un 
mormânt apariţia din amintire a unei moarte iubite. Venea din el, ca şi cum ar fi 
venit de-afară, aşezându-se alături. 

Tăcea ca o floare deschisă noaptea. 
Avea ochii verzi, obrazul alb şi rotund ca al pisicilor care apar la fereastră, – 

şi fug dacă le chemi. 
Şi lângă ea, inima lui se deschidea şi închidea solemn, ca aripile unui mare 

fluture de noapte tropicală.”15 (subl. mele, E. I.) 
Compensatoriu, după furtul manuscrisului a cărui scriere îi deşteptase, cum 

s-a putut vedea, fiori similierotici, Adrian se va lega de două forme distincte de 
alteritate feminină. Prima, deloc întâmplător, e chiar scriitoarea oarbă a Casei de 
peste drum, Veronica Hartular, cumnata „Omului cu şerpi”, Barbu Golia. Devenit 
secretarul ei, protagonistul are ocazia să retrăiască misterele creaţiei, dar şi să se 
iniţieze în tainele fatidicei case, stăpânite acum de Hancu Golia, Ghebosul, care a 
transformat aşezământul într-un fel de „Azil de Bătrâne” pentru reprezentantele 
sărăcite ale vechii aristocraţii moldoveneşti. Inevitabil, se îndrăgosteşte de una 
dintre cele două fete ale lui Barbu Golia, Nilda, pe care o asociază cu... lumina 
ieşeană („Nilda? Braţul alb întins după lampă? Mânile cântecului în care-i 
reapăruse o lumină de la Iaşi dintre colinele Copoului?”16). Imediat după ce fata 

14 Ibidem, pp. 49-50. 
15 Ibidem, pp. 50-51. 
16 Ibidem, p. 78. 
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pleacă din casa cu „mirosul de piatră veche, pândită de guzgani, gândaci şi 
mucegaiuri” de tot felul, este atras de sora vitregă a acesteia, Tia – rodul relaţiei 
nelegitime a tatălui, sinistrul Barbu, cu o ţigancă perversă. Ignorând toate 
semnele viitorului dezastru, Adrian se logodeşte cu Tia şi, cu ajutorul Nildei, 
întoarsă pentru scurt timp de la studii, reuşeşte să părăsească funesta locaţie17 
care îl tulbură acum mai mult ca în copilărie. Fericirea cuplului, unit prin mariaj la 
Bălţi – unde Adrian se angajează ca procuror –, nu durează prea mult. La scurtă 
vreme după căsătorie, adevărata natură a soţiei sale, justificată ereditar şi 
anunţată prin câteva detalii fizice ignorate de îndrăgostit, iese la iveală. Strict 
caracterologic vorbind, nu fiica legitimă, diafana Nilda, ci pătimaşa Tia seamănă 
izbitor cu tatăl care¸ pentru a-şi deschide „foamea pe care şi-o îndestula ceasuri 
de-a rândul, violând”, le îngrozea, cu şerpi încolăciţi în jurul torsului gol, pe 
tinerele ţărănci aduse cu sila în patul lui:   

„Nicio îndoială că erau fiicele aceluiaşi bărbat. Jar, aur şi arame gemene 
ardea în părul lor preţios şi parcă fierbinte. Acelaşi salt de lame trase din teacă în 
galop, în înălţimea lor vibrantă. Acelaşi alb răcorit, de lună nouă răsărită în aburi 
de primăvară, în obrajii, gâtul şi braţele lor.  

Nilda avea ochi negri; Tia, ochi verzi. (...) 
Acelaşi tată, ştiut de Adrian; două mame, necunoscute lui. Notele aceluiaşi 

cântec se înălţaseră din două fluere: unul mai pur, altul mai pătimaş. Şi gemenele 
întru albă feciorie şi foc roşu, fiice ale lui Golia, îşi erau străine prin mamele lor, 
prezente şi ele în fetele lui.”18 

Odată cu detalierea înstrăinării lente, dar ireversibile dintre cei doi soţi, 
izomorfismul feminitate-oraş capătă în Golia accente surprinzătoare. Dacă Nildei, 
cum am văzut, îi este asociată lumina ieşeană, atunci dublului ei aparent – în 
ordinea strictă a fizicului – nu îi poate corespunde decât un fel de dublu întunecat 
al Iaşului. De pe poziţii romantice evidente (i.e. naturiste, aproape panteiste), 
naratorul înregistrează o ultimă faţetă a oraşului, care o seduce pe Tia, scoţându-i 

17 Cum textul de faţă nu priveşte arhitectura gotică a cărţii, mă limitez la a observa că 
aceasta respectă toate convenţiile genului: schema fundamental maniheistă, atmosfera apăsătoare, 
decorul similimedieval, tragismul elementar, personajele marginale, subjugate demonicului şcl. 
Pagini dense despre substanţa gotică a Goliei au scris, în ultimii ani, Angelo Mitchievici 
(„Prăbuşirea Casei Golia”, în Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir, Teodoreanu reloaded, ed. cit., pp. 
194-202) şi Ecaterina Lăsconi, „Taina romanului gotic”, în „Viaţa românească”, nr. 1-2/ 2011. 

18 Ionel Teodoreanu, Golia, ed. cit., pp. 96-97. 
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în acelaşi timp la iveală natura întunecată. Schimbarea soţiei în cursul voiajului 
ieşean e anunţată într-o scrisoare alarmată a mamei lui Adrian:  

„Nişte ofiţeri întorşi dela concursul hipic au spus lui Sabrin că au cunoscut la 
Iaşi pe «fermecătoarea doamnă Arabu, soţia procurorului dela Bălţi». 

E soţia ta. Mă bucur că e fermecătoare în lume (se pare că dansează foarte 
bine şi că e îmbrăcată cu gust), dar bucuria mea îşi are şi întristare.  

De ce tu să munceşti la Bălţi, în timp ce ea se distrează la Iaşi? Nu-i frumos. 
Abea v-aţi luat. Ce-are să spue lumea care a văzut-o singură, de capul ei, abea o 
lună după nuntă?”19 etc., etc.  

Dar va fi consfinţită abia de explicaţiile lapidare ale femeii, oferite, zgârcit şi 
infantil, soţului care, cel puţin deocamdată, nu îşi poate recunoaşte debutul 
devenirii ei negative20:  

„Călătorise în automobil, cu peripeţii. O călătorie mai lungă decât a lui 
Ulysse. Petrecuse, văzuse oameni necunoscuţi, alergări de cai, fusese la un bal.  

― A fost grozav! 
Aşa o vedea, rezumând imensul într’o exclamaţie. Şi imensul devenea pueril, 

ca şi ea. Automobilul fugea într’o vitrină cu jucării. Caii – căişori de lemn 
rotindu-se automat pe o masă verde. Balul – bal într’o cutie de păpuşi cu obraji ca 
drajelele, ochi de faianţă şi rochiţe mici ca florile de câmp.  

Şi lumea toată era capacul unei cutii cu jucării, închis asupra balului de 
păpuşi, pentru care cânta o muzicuţă mică, veche, cu cinci greeri într’o cutiuţă. 

Aşa gândise, strângând în braţe capul Tiei. 
Şi nu ştiuse că n’avea în braţe somnul unei fetiţe, ci oglindirea unui bal 

adevărat, cu oameni vii care lăsaseră bătăi de inimă ca un ecou stăruitor, în trupul 
unei aprige femei: fata lui Golia.”21  

Iaşul ficţionalizat în Golia seamănă într-un fel cu această reflexie ce are 
semnificaţii multiple atât în ordinea existenţialului, cât şi în aceea a esteticului. 
Oglindă (cum altfel decât infidelă?!) a Iaşului real, el pare a-i refracta, aidoma unui 
cristal neşlefuit încă, şi maladiile presupuse, şi virtuţile incontestabile. Putând, în 
acelaşi timp şi cu egală forţă, să dezguste şi să fascineze, să îndepărteze şi să apropie...  

19 Ionel Teodoreanu, Golia, ed. cit., p. 374. 
20 În detalierea viitoarelor în-semne ale acestei transformări, un rol esenţial îl va avea 

nu prostituţia, ci incestul.  
21 Ionel Teodoreanu, Golia, ed. cit., p. 381. 
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 Tia cu propriul unchi, oribilul Hancu. Aşadar, o altă temă detabuizată a 
prozei gotice. Aceasta, după cum se ştie, „ia apărarea imaginaţiei şi se 
îndepărtează de realitatea concretă pentru a celebra deschis şi fără falsă pudoare 
neverosimilul cel mai exagerat.”22  

22 Toma Pavel, Gândirea romanului, traducere din franceză de Mihaela Mancaş, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 184. 
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Abstract 
The poetry of Al.O. Teodoreanu uses chromatics as a means of expression, 

outlining a remarkably original perception of the author’s referential perspective, 
as it is particularly illustrated by his 1938 volume, „Caiet”. Critical reception has 
identified symbolist influences throughout Teodoreanu’s works, reminding of 
Baudelaire, Verlaine, Laforgue, Samain, Al. Macedonski, A. Anghel or Ion Pillat. Of 
all the recurrent tints and shades that his lyrics make use of, red, yellow, gray, 
green, black, silver, blue and white are components of the most spectacular 
images. A predilection for the autumnal colors can be identified in his more sober 
poems, with nuances of yellow and gray prevailing. There are frequent references 
to either mineral colors (especially amber) or colors associated with metals (such 
as gold, silver, bronze or leaden gray). Readers can easily perceive throughout his 
work an outstanding sense of visual perception, which is perfectly integrated in 
the author’s general tendency of reflecting upon man’s destiny, the melancholy 
brought by the coming of autumn or the nostalgic remembrance of love.  

1. Al.O. Teodoreanu la Iași

Prima etapă a existenţei lui Al.O. Teodoreanu la Iași începe în toamna anului 
1894, când părinţii săi decid să revină în orașul natal. Locuind mai întâi, pentru 
scurt timp, pe strada Ștefan cel Mare, Teodorenii s-au mutat curând la nr. 7, pe 
Zlataust. Cei trei copii ai familiei – Alexandru, Ionel și Puiuţu – duc o existenţă 

* Claudia Ciobanu este profesor de limba română la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”
din Iaşi. 
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răsfăţată, cu jocuri și plimbări printr-un Iași patriarhal, în care avocatul Osvald 
Teodoreanu este una dintre cele mai populare prezenţe, respectat din punct de 
vedere profesional și iubit pentru spiritul său viu, limbajul original, verva 
conversaţiei. În atmosfera edenică a acestui spaţiu, Alexandru se bucură din plin 
de libertatea unei copilării însufleţite de jocurile pe maidan și primește de la 
mama sa începutul unei educaţii solide.   

Două instituţii prestigioase de învăţământ au contribuit la asimilarea unei 
culturi de înaltă ţinută de către elevul Alexandru O. Teodoreanu – primele patru 
clase le-a urmat la Liceul Naţional, unde a susţinut și examenul de absolvire a 
cursului inferior, iar ultimii patru ani a studiat la Liceul Internat, azi Colegiul 
Naţional „C. Negruzzi”. Teribilismul vârstei reflectat într-un comportament insolit 
îl impun printre figurile școlii în care, cu toate „blăstămăţiile”, are lecturi 
fundamentale, de la anticii latini, la poeţii francezi care, de altfel, i-au și influenţat 
primele încercări lirice. Este o etapă boemă, cu degustări de vin la colegul său, 
Demostene Botez, dar și cu o asiduă frecvenţă la toate spectacolele matineu ale 
Naţionalului ieșean. În 1914, după absolvirea liceului, tânărul Al.O. Teodoreanu 
este concentrat pentru a-și satisface serviciul militar și pentru a urma cursurile 
unei școli de ofiţeri, așa că, la decretarea mobilizării, pornește spre front, ca 
sublocotenent în regimentul 24 artilerie.   

Îl regăsim pe Păstorel la Iași în 1919, ca student la drept și lector 
săptămânal la Însemnările literare în care a și publicat o seamă de texte cu ecou 
romantic – Din umbră, Era, Paharnicul Furtună, Madrigal, Octombrie, Arbiter 
elegantiarum, Vrajă, Așteptând. Studentul în drept locuia cu părinţii și cu fratele 
său, Ionel, la nr.24 pe strada Kogălniceanu, unde Teodorenii se mutaseră într-o 
spaţioasă și elegantă clădire, încă înainte de Primul Război Mondial. Aici l-au avut 
ca oaspete de seamă pe George Enescu, la concertele căruia Păstorel asistă cu un 
entuziasm extraordinar. În aceeași etapă ieșeană, Al.O. Teodoreanu frecventează 
societatea „Vieţii românești”, unde cultivă un respect mărturisit nu o dată pentru 
Ibrăileanu. După câteva luni de absenţă, în care a poposit efemer, mai întâi, la 
Turnu Severin, ca supleant al Tribunalului, apoi la Cluj, alături de Cezar Petrescu, 
promiţându-i colaborarea la viitoarea revistă „Gândirea”, Păstorel revine la Iași, în 
cercul de prieteni, unde nu-și dezminte faima de bon viveur, după cum o 
mărturisesc numeroasele anecdote care evocă întâlnirile în localuri ospitaliere, cu 
vinuri bune. 
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O colaborare activă menţine Al.O Teodoreanu cu Naţionalul ieșean, unde îi 
vor fi reprezentate piese de teatru – feeria Rodia de aur (1920), V-a venit numirea 
(1922). De altfel, scriitorul face parte, în anii ’30, din consiliul director al 
teatrului; a adaptat pentru scenă texte din dramaturgia europeană, este un 
susţinător al introducerii în repertoriu a pieselor lui I.L. Caragiale. Deceniul al 
patrulea al veacului trecut este și etapa în care Păstorel cultivă o caldă prietenie 
pentru Mihail Sadoveanu, pe care îl vizita din când în când la vila sa spaţioasă din 
Copou. Tot acum participă la strălucite lecturi într-un cadru amical, la vila „Sonet” 
a lui Mihai Codreanu. Cu marele sonetist român va menţine Al.O. Teodoreanu o 
spumoasă corespondenţă versificată, după plecarea sa la București. La 15 iulie 
1934, Păstorel este angajat funcţionar al Editurii Fundaţiilor, însă și după această 
dată va reveni frecvent la Iași, unde conferenţia, cu diverse prilejuri, fie la 
Universitate, fie la Conservator sau își vizita prietenii. 

Ultima călătorie a lui Păstorel Teodoreanu la Iași avea loc în vara anului 
1962, iar plimbările sale prin orașul care i-a fost atât de apropiat sufletește l-au 
purtat prin Tătărași, prin Copou, pe străzile și aleile care îl copleșeau cu ecouri ale 
vremurilor de odinioară: „Amintirea acelei călătorii, a acelei întâlniri i-a hărţuit 
sufletul zile întregi.”1 Într-un arc peste timp, ne întâlnim cu cel pe care 
posteritatea critică îl vede ca pe „un frondeur, un om de spirit de o rară și 
inepuizabilă vervă, un tandru zeflemist și un dandy fără morgă, emancipat prin 
autoironie.”2 

Pe cât de ușor de găsit și de cunoscute sunt rimele vesele sau epigramele lui 
Păstorel Teodoreanu, pe atât de rare și greu accesibile, din perspectiva întâlnirii 
cu textul tipărit, sunt versurile din registrul grav – acoperind, cu această 
structură, ceea ce poetul a creat la interferenţa sobrietăţii cu melancoliile 
simboliste sau cu ironia amară a meditaţiei asupra condiţiei umane. Ideea 
explorării de faţă vine dinspre studiul lui Mircea Handoca3 referitor la traseul 
creator al poetului: „Surprinzător e că nimeni cu a remarcat încă aplecarea spre 
pictural – uneori, în lirica lui Păstorel”, notează criticul, pentru ca, în pagina 
următoare să citeze două strofe din poezia Crăciun blajin, remarcând culorile 
pastelate. Pornind de aici și situând într-un plan secundar fondul umoristic al 

1 Mircea Handoca, Pe urmele lui Al.O. Teodoreanu, Editura Sport Turism, 1988, p. 207. 
2 Alexandru Paleologu, Spiritul și litera, Editura Eminescu, București, 1970, p. 174.  
3 Mircea Handoca, op. cit., p. 161.  
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lecturilor păstoreliene, am căutat, în contexte lirice (fără haz) sensuri și semne ale 
culorilor.  

2. Al.O. Teodoreanu – poet

Debutul literar al lui Păstorel a fost datat 1919, cu poezia Din umbră (Ilie 
Dan propune această dată, în articolul Debutul lui Al.O. Teodoreanu din „Cronica”, 
nr. 11/1966; reperul temporal va fi preluat, ulterior, în fișa biobibliografică a 
volumului Versuri din 1972 și, apoi, de Mircea Handoca, în monografia publicată 
în 1975); însă presa literară atestă prima semnătură tipărită în vara anului 1916, 
cu foarte puţin înaintea plecării pe front, sub poezia Iubirea mea, un sonet al 
sentimentului neîmpărtășit.4 

Apărut la un an după ce scriitorul primise Premiul Naţional pentru proză 
(1937), volumul Caiet aduce în atenţia publicului o ipostază mai puţin așteptată a 
poetului. Cunoaștem acum o fire lirică meditativă, ușor edulcorată, copleșită de 
sentimentalism, suspinând discret la amintirea iubitei. Asemănător, prin 
simplitate, caietului dictando în care adolescentul își transcria pe curat cele dintâi 
versuri, volumul, apărut într-o prezentare grafică rafinată, ieșea de sub teascurile 
editurii Fundaţiilor. Antologia are o sută de pagini și conţine 51 de poezii scrise pe 
parcursul a două decenii, grupate în șase părţi: Cântecele toamnei, Din ctitorii 
străbune, Cântece de ospiciu, Cu ghitara, Foi îngălbenite și Creionări. Influenţele 
lirice sunt diverse, Păstorel se înfăţișează deopotrivă ca un clasicizant, un 
romantic și un modern în același timp. O apreciere integratoare propune Rodica 
Pandele, autoarea unei schiţe monografice despre Al.O. Teodoreanu: „Lirismul 
delicat, emanând fără excepţie din toate poeziile, a surprins în egală măsură 
cititorii și pe specialiști, care așteptau de la perpetuu jovialul Păstorel cel puţin o 
poezie veselă sau libertină. Asimilarea intimă a marii poezii europene din 
Antichitate până în secolul al XX-lea, de la Horaţiu la simboliști, ca și frecventarea 
poeziei în genere – a celei franceze în special – a creat unor comentatori impresia 
că pot recunoaște ecouri din Baudelaire, Verlaine, Laforgue, Samain, ca și din 
românii Al. Macedonski, A. Anghel, Ion Pillat.”5 

4 Rodica Pandele, Al.O. Teodoreanu. Schiţă monografică, lucrare de doctorat, 1985 
(rezumat), p. 9. 

5 Rodica Pandele, ibidem, p.17. 
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Interferenţe macedonskiene identifică și Alexandru Paleologu, în acord cu 
ceea ce semnalase G. Călinescu, în treacăt. La o apreciere globală a textelor lui 
Al.O. Teodoreanu, printre cele care, spune exegetul, „rămân” se numără și 
„poemele fanteziste din ciclul Cântece de ospiciu și versurile anacreontice, 
bacchice, simboliste, sonetele melancolice și crepusculare, toate reunite în 
volumul Caiet.”6 

3. Cuvinte îndrăgostite

Pericolul care pândește un demers de tipul celui pentru care ne-am angajat 
este alunecarea facilă într-un soi de practică ocultă cu privire la relaţia dintre 
culori și psihicul uman. Am căutat, așadar, să alegem sursele metodologice în 
texte și autori de referinţă din sfera psihocriticii sau din domeniul psihologiei și 
am apelat la Gaston Bachelard. Autorul Poeticii reveriei socotește că fantomele 
care se formează în reveria scriitorului sunt mijlocitorii care ne iniţiază în a trăi la 
frontiera dintre real și imaginar, fiind călăuzite de o forţă poetică în stare să 
anime toate simţurile: „În momentul în care o imagine poetică se primenește, 
chiar dacă printr-o singură trăsătură, ea respiră o naivitate originară. Și tocmai 
această naivitate, în mod voit trezită la viaţă, trebuie să ne facă să primim 
poemele cu toată simplitatea.”7 

O poezie păstoreliană remarcabilă din perspectiva elementelor de imaginar 
este intitulată simplu Toamnă: „Sunt ostenit de lene, de somn, de contemplare,/ 
De viaţă, de iubire, de vis. Sunt ostenit./ Prin parcul meu de vise imens şi veştejit,/ 
Tu ai trecut ca toamna atotveştejitoare./ De viaţă, de iubire, de vis, sunt 
ostenit./În heleşteul verde, cu apele murdare,/ Vezi pâlcurile repezi de păsări 
călătoare,/ Trecând, ca umbra spaimei, c-un strigăt prelungit./ Prin parcul meu de 
vise imens şi veştejit,/ Nu mai zăreşti bazine ce înfloresc, bizare,/ Ca stânjenei de 
sticlă, sub scânteieri lunare,/ Trezite ca-n poveste de mersul tău vrăjit./ Tu ai 
trecut ca toamna atotveştejitoare./ Şi-n nopţile cu brumă văd chipul tău iubit,/ 
Alunecând, ca luna, de veghe-ngălbenit,/ Prin noaptea fără viaţă şi fără de 
hotare./ Sunt ostenit de lene, de somn, de contemplare.” Verdele și galbenul, 
culori cu tonuri sumbre, autumnale aici, intră într-o rezonanţă subtilă cu 

6 Alexandru Paleologu, op. cit., p. 175.  
7 Gaston Bachelard, Poetica reveriei, Editura Paralela 45, Pitești, 2005, p. 12. 

247 



CLAUDIA CIOBANU 

elementul acvatic, iar apelul la observaţiile lui Bachelard din Poetica reveriei 
deschide perspective spectaculoase în interpretarea contextului: „Apa este 
înceţoșată, oglinda este prinsă în plante prea verzi. În adâncuri trece o suflare 
îngheţată. Figura care se întoarce în această noapte a pământului este din altă 
lume.”8 Suspinul păstorelian este efectul unei sensibilităţi generate de percepţia 
dureroasă a degradării manifestate în planul trăirii, dar reprezentate exterior, ca 
prezenţă materială. Rezultatul este un tablou sufletesc în care corespondenţele 
potenţează vibraţia copleșitoare a stării de epuizare – parcul devine un spaţiu 
melancolizant, înregistrând în note triste ecoul eroziunii vitale, iar imaginea 
heleșteului dobândește accente întunecate. Sensurile pe care le propune 
Bachelard pentru elementul acvatic de această natură urmează o altă dimensiune 
a interpretării: „Lacul, iazul, apa stătătoare ne stârnesc în modul cel mai firesc 
imaginaţia cosmică prin frumuseţea unei lumi reflectate. În preajma lor, un 
visător învaţă lecţia simplă despre cum să-și închipuie lumea, despre cum să 
îngemăneze lumea reală cu una închipuită. În materie de acuarele naturale, lacul 
este un maestru. Culorile lumii reflectate sunt mai potolite, mai dulci, mai frumos 
artificiale decât culorile greoaie în materialitatea lor. Culorile pe care le oglindesc 
reflectările aparţin unui univers idealizat. În faţa apei stătătoare, orice visător, 
furat de reflectări, se simte îndemnat să idealizeze.”9 

 Vibrează, în textul lui Al.O. Teodoreanu, un ecou subtil de factură 
simbolistă, prin refrenul Sunt ostenit de lene, de somn, de contemplare, notând 
rafinat inefabilul unor stări generate de trecerea iubitei, ca și a toamnei, care 
inundă necruţător fiinţa. Din acest punct afectiv este potrivit a porni în explorarea 
imaginarului cromatic al poetului care s-a definit prin deviza in vitam quod volo, 
in artem quod possum.  

4. Cromatism păstorelian

Roșu, galben, gri, plumburiu, verde, negru, argintiu, albastru, alb sunt tonuri 
și nuanţe care se coagulează în contexte de o sensibilitate manifestă, firească, din 
perspectivă psihologică, la un temperament atât de vesel cum este cel al lui 
Păstorel Teodoreanu.   

8Ibidem, p. 119. 
9Idem, p. 203.  
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Am valorificat, în explorarea noastră, poezii care conţin referinţe cromatice 
evidente, sub rezerva că există sugestii din sfera culorilor și în alte versuri, 
inclusiv în rimele vesele, asupra cărora nu ne-am oprit. Plaja de aplicaţie este, 
așadar, restrânsă, dar relevantă la o judicioasă exploatare.  

Raportându-ne la frecvenţa cu care apar anumite culori în poeziile lui Al.O. 
Teodoreanu, sesizăm, după cum anticipam, o predilecţie pentru galben și gri. 
Culori din spectrul autumnal, evocatoare ale spleenului simbolist, cele două 
prezenţe cromatice intră în interferenţă în textele Nemurirea și Galben. 
„Mormintele ne-aşteaptă cu gurile căscate./Şi mergem toţi spre ele, pe-un drum 
sau pe alt drum,/ Cum merg hipnotizate gazelele de fum,/ Spre şerpi cu solzi de 
aur şi ochi de nestimate.” Doar sugerate, galbenul auriu și griul de fum 
configurează imaginea generatoare de anxietate a morţii ca prezenţă ineluctabilă. 
Formă difuză, vag conturată, existenţa umană dobândește ipostaza unei vietăţi 
sortite sacrificiului prin însăși legea firii. Retopit în substanţa sensibilă a afectului 
liric, galbenul revine în textul Nemurirea într-o formulă care se suprapune pe 
nuanţele de oranj și brun: „Iubire, ură, viaţă. Lumini de chihlimbar/ Iar spintecă 
văzduhul, pornind din roi de stele…” Poetul manifestă o preferinţă pentru 
chihlimbar, mineral cu virtuţi din sfera spiritualităţii, întrucât îl regăsim și în alte 
texte – Alchimistul („Am căutat metalul rar,/ În eprubete și retorte/ Și în lumini 
de chihlimbar/ Pândeam a elfilor cohorte) sau în poezia Întomnare („Înstelarea-n 
lac răsfrântă, printre foi de nenufar,/ A făcut din lac poiană, din luceferi licurici,/ 
O poiană colbăită de ninsori de chihlimbar,/ Printre care stropi de aur joacă 
lucitori și mici.” În simbologie, chihlimbarul reprezintă „firul psihic ce leagă 
energia individuală de energia cosmică, sufletul individual de sufletul 
universal.”10 Al.O Teodoreanu exploatează mai curând conotaţiile solare și divine, 
luminozitatea spectaculoasă a acestui mineral. Reverberaţiile galben-aurii, oranj, 
brune, verzui ale chihlimbarului aduc pe retina visătorului tabloul în linii fine ale 
evoluţiilor sufletești, oscilând între melancoliile autumnale, reflecţia asupra 
meschinăriei existenţei umane și orgoliul nemăsurat, luciferic, al creaţiei sau, 
dimpotrivă, al distrugerii.  

Cromatica mineralelor le aduce în planul imaginarului liric păstorelian, în 
unele contexte, spre a puncta un contrast. Matostatul definește lumina solară în 

10 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Editura Artemis, București, 
1994, vol. I, pp. 302-303.  
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poezia Era: „Pe-un negru nour încrustat/ Şi soarele mai şters era./ Cu tonuri roz, 
de matostat,/ În apa lacului muiat/ Cu-ncetul se topea.” Culorile se pun în valoare, 
prin oglindirea în ape, constantă a picturalului păstorelian, după cum am subliniat 
deja.  

Tonurile metalice sunt evocate prin imagini în care apar plumbul, bronzul, 
argintul și aurul. Într-un dialog intertextual, regăsim, la Al.O. Teodoreanu, o 
bacoviană „zare de plumb” (Galben), „nori de plumb”, dar și reiterarea metalului 
perfect: „stropi de aur”, „solzi de aur” sau „plasa de aur” a soarelui.  

Percepţia sinestezică plasticizează imaginea toamnei în textul Lied prin 
reprezentarea argintului, într-un nostalgic suspin sub semnul interogaţiei ubi 
sunt: „Toamna fuge-acum,/ Învelită-n fum./ Unde-i, de argint,/ Glasul ei sonor?” 
Iluzie a eternizării, bronzul apare în reflecţiile din Nemurirea, spre a fixa tabloul 
finalului absolut: „Își mistuie și sorii fierbintea lor plămadă/ Și-ngheaţă (asta-i 
moartea?). Noi ridicăm statui,/ Ca bronzul să arate, în veci de veci (dar cui?),/ Că 
asta-i nemurirea în haină de paradă.” Inserţia sugestiei cromatice se realizează 
într-un context imaginar mai amplu, din care fac parte nu doar acvaticul și 
astralul, ci și elemente minerale sau metale. 

Ecouri din versurile lui Topîrceanu se înfiripă în textul intitulat Galben, 
unde tușele de auriu și gri intră din nou în interferenţă cromatică, aspect prezent 
și în Nemurirea. Octombrie aruncă asupra peisajului o ţesătură de umbre și 
lumini: „O frunză uitată de toamnă/ Acopere-n ape o stea,/ Și luna, a toamnelor 
Doamnă,/ Împrăștie aur pe ea./ O frunză, atâta ne lasă,/ Când trece foșnind prin 
porumb,/ A pâclelor rece Crăiasă/ În drumul spre zarea-i de plumb.” Cititorul care 
vede în Păstorel Teodoreanu jovialul pornit să pună totul sub semnul surâsului 
identifică în aceste versuri o dimensiune nebănuită a temperamentului creator al 
celui care a semnat Cântecele toamnei. Dacă psihologia contemporană propune o 
corespondenţă între culoare și profilul afectiv uman, devine interesantă 
interpretarea sensurilor pe care le are cromatica în orizontul liric. Astfel, galbenul 
reprezintă, pe de o parte, în reprezentarea sa strălucitoare, spontaneitatea, 
originalitatea, buna dispoziţie și variaţia dorinţelor; pe de alta, în tonurile lui 
stinse, amintește de paloare, maladiv, declinul naturii în sezonul autumnal.   

Nuanţele de roșu se profilează, în textele păstoreliene, prin definiţii 
metaforice care desemnează fie evaziunea onirică – „pe visurile-mi – roșii 
trandafiri” (Madrigal), fie evoluţiile soarelui, de la dezmorţirea zorilor – „se-
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ncruntă, roș de somn, truditul soare”, la combustia deprimantă a apusulului – 
„focul tristului amurg” (Cântecele, IV), fie reprezentări ale unui bestiar coșmaresc 
– „în perini am guzgani de foc” (Cântecele, I). O schiţă a cotidianului matinal este
înviorată cromatic printr-o comparaţie care asociază un element fizionomic cu 
unul din sfera vegetală, în același ton de roșu aprins: „Monopedul cerșetor/ Stă, cu 
nasul ca un mac,/ La ieșire-ntr-un picior,/ Să mai capete-un pitac.” (Dimineaţă). 

Într-o risipă de culoare, poetul rememorează, în textul Final, un peisaj de 
toamnă de o copleșitoare tristeţe, în acord cu suferinţa îndrăgostitului pustiit de 
însingurare: „De amintiri mi-e gândul plin,/ Ca plopul plin de ciori,/ Când nouri 
trec și nouri vin,/ De fum, pe lacul de rubin/ Șovăitori.// S-a dus și toamna cu 
lumini/ De verde mort și aur viu,/ În păr cu strugurii purini,/ Lăsând în mine și-n 
grădini/ Pustiu.// De-acum și lacul va-ngheţa// Când cea din urmă frunză va// 
Cădea din ramuri pâlpâind,// Ca tu să simţi în urma ta// Tăcerea-ntinsă ca o nea/ 
Și ciorile jelind.” Elementele din recuzita simbolismului sunt juxtapuse în tușe 
spectaculoase – într-o inspirată corespondenţă a stărilor afective cu evoluţiile 
naturii. Pe fondul fumuriu al cerului de toamnă se proiectează silueta zveltă a 
plopului potopit de păsări cu sugestii funebre. Pânza amintirii este însufleţită de 
nuanţele vii de roșu ale apei. Percepţia intensă a trecerii timpului este efectul 
rememorării, într-un spectru elegiac, a suprapunerii nuanţelor de galben și verde, 
într-o opoziţie plastică – verde mort și aur viu.   

Pastelul citadin, opţiune estetică de evidentă influenţă simbolistă, fixează 
imaginea unei capitale mângâiate de soare, în reflexii mătăsoase, evocatoare ale 
pânzelor celebre: „Sub albastrul siniliu,/ Blânda toamnă din ăst an/ S-a retras în 
Cișmigiu/ Așteptând un Luchian.// Un copil suflând în trișcă/ Și mai alb decât 
halviţa/ Pare-n haina lui de frișcă/ O pastișă de Tonitza” (Crăciun blajin). Există, 
în versurile lui Păstorel, o plăcere a contemplaţiei, punând în lumină contururi 
discrete, un orizont înveșmântat în tonuri elegante, cu vibraţii melancolice. 
Asemenea confraţilor simboliști, Al. O. Teodoreanu evadează în spaţii exotice, sub 
semnul unui crepuscul cald, scăldat în culori de pietre scumpe: „În timp ce soarele 
aici apune,/ Lăsând convoiul mândrelor calește,/ Sub palmieri umbroși, pe-
albastre dune,/ Cu-aceleași bune raze încălzește// Un negru trib, urlând de 
nerăbdare/ Sub cerul transparent de ametist (...).” (Coincidenţe). Practica unei 
iscusite versificaţii se impune la lectură, prin remarcabile rime rare, conţinând 
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nume proprii sau printr-o rafinată cultivare a ingambamentului care conferă 
textelor păstoreliene o respiraţie particulară.  

Într-un tablou complet al cromaticii lirice, poetul încadrează în ansamblul 
pictural albul – „stafii albe”, „un copil mai alb decât halviţa”, „burta lor de lapte” – 
în contexte menite să confere tabloului o tentă luminoasă sau să surprindă nota 
care individualizează un instantaneu. Funcţiile decorative ale tușelor de negru 
rămân, relativ, în aceeași zonă a picturalului peisagistic – „nour negru” –, ori evocă 
elemente de portret – „ochii tăi de mică neagră par” (Statuia). În Cântec inutil 
determinantul cromatic notează abandonul nesuferit într-o stare fără soluţie: 
„negrul plictis.”   

Lectura textelor lui Al.O. Teodoreanu, în dimensiunea exploatării valenţelor 
cromatice, relevă o voluptate a percepţiei vizuale, în contextul mai larg al 
tendinţei poetului de a nota, ca ecou al contemplării, reflecţii asupra destinului 
uman, melancolii autumnale sau suspinul elegiac trezit de absenţa iubitei. Fără a 
contrasta neapărat, ca viziune, cu rimele vesele, poeziile din registrul grav oferă 
privilegiul de a cunoaște un autor rafinat, cu sensibilităţi exprimate discret, 
punctate subtil în culori care oglindesc evoluţii sufletești specifice spiritelor fine.  
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Abstract 
Al.O. Teodoreanu, the brother of the novelist Ionel Teodoreanu, was a poet, 

essayist, prose writer and widely known under the pen name Păstorel. He 
remained in the colective memory through occasional creations, epigrams. The 
work which attracted the attention of literature’s hystorians and critics from the 
interwar period until present times is the prose volume The Chronicle of Valatuc 
the jester, awarded by the Romanian Academy on it’s release date, in 1928.  

The humour that crosses throughout the pages of the volume and which 
expresses a way of being and living, the autenticity, the pastiche, the characters 
pleasure of speaking, the fantasy which surrounds them and which resizes their 
existence are defining traits of the work. The Chronicle of Valatuc the jester is also 
a classic and a modern creation, in which the narrators and characters voice 
interact, leaving the impression that we are looking at living people, in flesh and 
bones, and not „paper people”.  

Introducere 

Poetul, prozatorul și eseistul Alexandru O.[svald] Teodoreanu, „copil răsfăţat”1 
(cum l-a numit Șerban Cioculescu) al capitalei moldave, de care a rămas legat 
sufletește până la sfârșitul vieţii, chiar dacă s-a stabilit la București la fel ca 

* Claudia Costin este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării a Universităţii Suceava. 

1 Șerban Cioculescu, Itinerar critic, vol. III, Editura Eminescu, București, 1979, p. 232. 
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majoritatea scriitorilor născuţi în provincie, este în istoria literaturii române o 
figură pitorească, neîncetând să răspundă orizontului de așteptare al cititorului 
contemporan.   

Cu toate că în două decenii și jumătate care s-au scurs de la revoluţia 
decembristă creaţia sa nu a fost retipărită într-o ediţie integrală, prin umorul fin, 
savuros, aceasta continuă să provoace, fie că este vorba de proză – Hronicul 
măscăriciului Vălătuc (1928), Un porc de câne (1933), Bercu Leibovici (nuvele, 
1935, operă dedicată criticului și mentorului „Vieţii românești”, G. Ibrăileanu), 
Mici satisfacţii (schiţe, 1931), Tămâie și otravă (eseuri, 2 vol., 1934-1935) sau de 
versuri – Strofe cu pelin de mai contra Iorga Nicolai. Cu o scrisoare inedită de la 
Dante Alighieri (1931),Vin și apă (1936), Caiet (1938). La acestea se adaugă 
Prefaţa pe care a scris-o pentru volumul Carte de bucate de Sanda Marin și cele 
aproximativ 200 de cronici gastronomice publicate în revistele „Magazin”, „La 
Roumanie nouvelle”, „La Roumanie d’aujourd’hui”, „Glasul patriei”. Dintre 
volumele de versuri, reprezentativ este cel intitulat sugestiv Strofe cu pelin de mai 
contra Iorga Nicolai. Cu o scrisoare inedită de la Dante Alighieri, în care spiritul 
creator își îndreaptă atenţia, cu sarcasm, cu voluptate „răutăcioasă” asupra 
personalităţii complexe a lui Nicolae Iorga, istoric, istoric al literaturii, dramaturg, 
politician, orator. „Pilula Pink a unei generaţii”, cum îl definea Al.O. Teodoreanu 
într-un articol publicat în revista „Ţara noastră”, în anul 1925, prin prolificitatea-i 
apreciată, dar și invidiată de mulţi dintre contemporanii săi, stârnește tonul 
persiflator al autorului Strofelor cu pelin de mai… Piesele de teatru scrise de 
Nicolae Iorga, dintre care amintim Moartea lui Dante, Molière se răzbună, Omul 
care ni trebuie, Sărmală, amicul poporului, prea puţin reprezentative sub aspect 
valoric, estetic, în literatura noastră, au generat o reacţie firească de respingere 
din partea lui Al.O. Teodoreanu, exprimată însă, uneori, foarte dur, ca în versurile: 
„Vai! cerneala (o avere) / Care-o strică-n tragedii / Și în drame puerile, / Ar 
ajunge, de-ar fi bere, / Șapte nopţi și șapte zile / Pentru șapte berării” sau: „Când 
cimitiru-și umple morga / Revine – același trist refren: / Când accidentele de tren, 
/ Când piesele lui domnul Iorga”.   

Ceea ce l-a făcut cunoscut publicului de cititori, ca veritabil mânuitor al 
condeiului, nu este nici volumul de debut Hronicul măscăriciului Vălătuc, pentru 
care a primit premiul Academiei Române, nu sunt nici versurile din volume, ci 
creaţiile ocazionale, epigramele care relevă un om spiritual, un umorist de marcă 
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și un neîntrecut iubitor al artei, al vieţii, al frumosului. Pseudonimul cu care a 
semnat epigramele, devenit celebru, Păstorel, este explicat de scriitorul însuși în 
următorul catren: „Am păstorit în viaţă vinuri rare / De-aceea îmi și zice Păstorel 
/ Și de la Grasă pân-la Otonel / Le-am preţuit, pe rând, pe fiecare”.   

Spirit liber, nesupus conformismelor, a ironizat aspru în epigramele sale 
paradoxurile, absurdităţile regimului comunist, totalitar, promovarea mediocrităţii, 
motiv pentru care a suportat câţiva ani grei în închisorile regimului. În acest sens, 
trei strofe sunt edificatoare și nu mai suportă niciun fel de comentariu: „Câte stele 
sunt pe cer / Toate pân' la ziuă pier. / Numai una, ca o proastă, / Șade pe uzina 
noastră…”; „Cine-i mare, dă din mână și-are 4 la română? / Cine-i la academie 
și-are 4 la chimie? / Cine-n ţară este tare și-are 4 la purtare? / Toate trei de le 
ghicești, 20 de ani primești”; „Din Banat până la Iași / Se resimte lipsa sării, / 
Fiindcă cei mai mulţi ocnași / Au ajuns la cârma ţării.”   

Așa cum a declarat, neobositul Păstorel a făcut în viaţă ceea ce a vrut, iar în 
artă ceea ce a putut.   

Caracterizată prin diversitate, opera lui Al.O. Teodoreanu, a cărei notă 
dominantă și inconfundabilă o reprezintă umorul, îndeosebi cel verbal, a constituit 
și constituie încă o provocare pentru critici și istorici ai literaturii române. 

Hronicul măscăriciului Vălătuc – structură epică modernă 

Într-un interviu semnat de H. Blazian și publicat în revista „Adevărul literar 
și artistic” din 3 februarie 1929, Al.O. Teodoreanu declara că el face parte din acea 
categorie de beletriști cărora „le place să scrie, nu să tipărească”2. Aceasta o 
probează mai ales volumul de nuvele publicat în anul 1928 la Editura Cartea 
Românească, Hronicul măscăriciului Vălătuc, pentru care Academia Română i-a 
acordat premiul pentru proză, în care scriitorul se dovedește, cum opinează 
Barbu Cioculescu, „un maestru al specificului naţional pe linie moldavă”3. La fel ca 
predecesorii Neculce și Creangă, și precum contemporanul său Sadoveanu, Al.O. 

2 H. Blazian, De vorbă cu d-l Al.O. Teodoreanu, în „Adevărul literar și artistic”, nr.426 / 3 
februarie 1929. 

3 Barbu Cioculescu, Alexandru O. Teodoreanu în perspectiva mileniului trei, Cuvânt 
înainte la Alexandru O. Teodoreanu, Hronicul măscăriciului Vălătuc, Editura Vremea, București, 
2001, p. 5.   
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Teodoreanu ni se relevă ca un mare povestitor, arta narativă implicând 
dimensiuni și elemente specifice, particulare. Incontestabil, cartea este una 
originală, ocupând, potrivit afirmaţiei lui Mircea Handoca, „un loc unic în 
literatura noastră”4.   

Deși par desprinse dintr-o cronică medievală, stilul adoptat fiind cel 
„cronicăresc”, evenimenţialul și personajele încărcate de pitoresc se pliază perfect 
pe lumea vie, mondenă, a interbelicului românesc. Umorul care exprimă un 
modus vivendi, o bucurie sinceră de a trăi, autenticitatea, pastișa, plăcerea 
actanţilor de a „vorovi” ca în vremea cronicarilor Costin și Neculce, „fantasia” 
(pentru a folosi un termen eminescian) care le împresoară și care le 
redimensionează existenţa constituie trăsături definitorii ale acestei opere. 
Despre tehnica și structura scriiturii, autorul declara: „Nu numai o firească și 
pioasă dragoste faţă de trecutul nostru și de cele bătrânești voroave și datine m-a 
făcut să-mi scriu primul volum în stil cronicăresc. Subiectele m-au silit s-o fac. 
Căci vorbele care par pitorești și naturale în gura unui bătrân boer, contimporan 
al lui Ion Neculce sau a fraţilor Costinești, în zilele noastre, ar face să roșească pe 
cel mai adevărat parlamentar. Am convingerea că acelorași motive datorăm 
savuroasele «Contes drolatiques» ale lui Balzac și subtilele «Contes de Jacques 
Tournebroche» ale lui Anatole France. Socot pe de altă parte că învigorarea limbii 
ce-o vorbim prin reînvierea câtorva vechi expresii și vorbe neaoșe, pe nedrept 
uitate, nu poate fi decât un folos. E incontestabil că limba românească, mulţumită 
câtorva scriitori de frunte și după a mea părere în special d-lui Tudor Arghezi, a 
câștigat enorm în bogăţie și mlădiere. Cred că în afară de teatru bulevardier (și el 
n-ar avea nici un sens să apară la noi acum, necorespunzând la nimic), în 
românește se poate scrie astăzi frumos, orice.”5 

Critica literară în unanimitate, din perioada interbelică și până în prezent, a 
apreciat și apreciază că această creaţie este superioară ca realizare artistică, 
probând cu adevărat vocaţia narativă a lui Păstorel. Lectura este facilă, 
provocatoare, însă, dincolo de linia fragilă și înșelătoare a aparenţelor, textul nu 
se adresează neofiţilor, ci lectorilor iniţiaţi, capabili să înţeleagă, să aprecieze 
savoarea limbii, parodierea stilului cronicăresc (îndeosebi al lui Ion Neculce), 

4 Mircea Handoca, Pe urmele lui Al.O. Teodoreanu-Păstorel, Editura Sport-Turism, 
București, 1988, p. 77. 

5 H. Blazian, art. cit. 

256 



ALEXANDRU O. TEODOREANU, HRONICUL MĂSCĂRICIULUI VĂLĂTUC… 

erudiţia oenologică, „spiritul nesecat, spumos ca o Veuve Cliquot, intelectualizat, 
cordial și uneori ceremonios, al strălucitului scriitor”6 sau, cum ar spune Paul 
Zarifopol, scrisul „de lux”7 al acestuia. De fapt, autorul însuși se adresa, voit, 
cititorului „model”, cititorului „ideal”, pentru că, așa cum mărturisea în 1929, „în 
intenţia mea, volumul acesta nu era destinat unui mare tiraj. Refuz să-mi 
comercializez literatura până la cedare și boscărie. Dovada e în însuși titlul cărţii: 
Hronic și măscărici! Iată două vorbe a căror semnificaţie prin mine însumi m-am 
convins (și o știam bine când am predat manuscrisul editurii), jumătate din 
cetitorii de literatură românească nu o cunosc”8.   

Instanţa auctorială se retrage din timpul prezent pentru a coborî în trecutul 
de pantagruelice „visări”, veselii, ospeţe și „eroisme”. Motivaţia o reprezintă în 
primul rând farmecul, savoarea limbii pe care Păstorel a preţuit-o în mod 
deosebit. Afirmaţia pe care o face în interviul semnat de H. Blazian este, în acest 
sens, elocventă și considerăm că merită a fi cunoscută de către cititor: „Pentru 
poetul liric de pildă, limba română poate fi, mai mult ca altele, un prilej de mare 
originalitate. În însuși păcatul de a nu fi fost prea mult vorbită îndelungată vreme 
de pătura cultă, stă puterea ei. [... ] E ceva neprecis și de o profundă melancolie 
care se traduce prin senzaţia fizică și stranie că aud o limbă pe care am vorbit-o și 
am uitat-o. Imi dau seama atunci că aceasta e limba mea, că aceasta e limba 
noastră a tuturor, nu aceea pe care o găsești în «Monitorul Oficial». E drept că 
avem scriitori care au izbutit să dea limbii românești un prestigiu și o prestanţă 
până acum necunoscute. Dar limba ce-o vorbim și pe care uneori o scriem e 
îngrozitoare. Și ca să-ţi dau o pildă, nu te voi duce în mijlocul dezbaterilor 
parlamentare. Ar fi prea ușor. Să ne suim dacă vrei pe cea mai înaltă treaptă a 
intelectualităţii oficiale: la Universitate. Uite, am aici o scrisoare iscălită de unul 
din cei mai pretenţioși profesori.   

Și scoţând o hârtie din sertarul biroului domnul Teodoreanu citește:  
«― Domnule decan,  
Sâmbătă 30 cor. Examinând pe studenţii Chivu R. și Popescu Temistocle și 

neștiind conform regulamentului i-am declarat respinși, cari după aceia m-a 

6 Șerban Cioculescu, Itinerar critic, vol. III, Editura Eminescu, București, 1979, p. 235. 
7 Paul Zarifopol, Alexandru Teodoreanu, în Pentru arta literară, vol. I, Editura Fundaţiei 

Culturale Române, București, 1997, p. 219.  
8 H. Blazian, art. cit. 
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urmărit pe stradă zicând: lasă că ai să vezi tu măi ţigane și care încontinuu făcea 
reflexii nepermise faţă de un domn universitar, apostrofându-mă cu următoarele 
insulte: mișel și alte insulte insuportabile și care dacă nu intervenea domnul 
profesor B. poate că ar fi degenerat în bătaie.  

Atitudinea acestor doi studenţi mă miră foarte mult, întrucât d-lor au fost 
respinși și la dreptul comercial și întrucât faţă de profesorul respective nu au 
aceiași atitudine. 

De aceia, domnule decan, vă rog să bine voiţi a aduce cazul în faţa onor. 
Senat Universitar, spre a se da odată o pildă cum un student (sublinierea e a d-lui 
Teodoreanu), să se poarte cu profesorul lor.» 

Și acum, domnule Blazian, să-ţi spun rezoluţia pe care a pus-o Alexandru 
Moruzi în Moldova, pe jalba veliţilor boeri către el, în care aceștia se plângeau că 
un ciocoi sau un boer dea doua mână, a ameninţat Divanul printr-o scrisoare 
anonimă cu «duhul nesupunerii franţuzești». […]  

Și cu o voce care nu-și putea ascunde emoţia d-l Teodoreanu începu: 
«Netrebnicul izvoditor, scârbavnicei scrisori, purtătoare de ocarnică bârfire, 

să se pedepsească după măsura cugetării sale, către care s-a alunecat din 
împuţinarea minţii și din firească răutatea sa!» 

Compară, domnule Blazian, vorbele Voevodului de-atunci, cu stilul și 
ortografia intelectualului de acum. Îmi vei da poate dreptate ca în faţa acestui 
trecut să mă descopăr și în faţa acestui present să-mi pun pălăria 'n cap și să fluer 
a pagubă.”9   

Acest amplu fragment ne revelează preferinţa autorului pentru plasarea 
nuvelelor istorico-erotico-bahice în Moldova perioadei medievale și/ sau a 
sfârșitului domniilor fanariote, în care evenimenţialul este surprins și relatat cu 
vervă de naratori precum măscăriciul Vălătuc, Haralambie Talpă (Neobositulŭ 
Kostakelŭ), Ecaterina Opriș (Inelul Marghioliţei). Aceștia ne povestesc în 
marginea cronicii, recreând atmosfera de altădată, cu oameni „de poveste”, care 
comunică și se comunică și ale căror gesturi, sentimente, calităţi și defecte sunt 
evidenţiate cu umor, pentru a contura caractere și pentru a crea tablouri 
autentice. Naratorul, neobosit, își întoarce mereu privirile spre personaje, 
savurând păţaniile lor, de la „încornorarea” lui conu Toderiţă în noaptea de 
Înviere, în grădinile Mitropoliei, din nuvela Inelul Marghioliţei, farsele jucate într-o 

9Ibidem. 
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mănăstire de Kostakelŭ, în Neobositu Kostakelŭ, la aventurile căpitanului 
Costache Zippa din Pursângele căpitanului și până la finalul „măiestrit și 
straniu”10 al Cumplitului Trașcă Drăculescul.   

Naraţiunea din Hronicul  măscăriciului Vălătuc, amplasată, în general, pe 
fundal moldav cu iz istoric, este scrisă în spirit modern și, solicitată de întâmplări 
dintre cele mai neașteptate, care surprind cititorul, transcende timpul și spaţiul.  

Povestitorul, deschis, jovial, manifestând reală plăcere de a comunica, se 
adresează permanent auditoriului, cititorului fictiv, care, tăcut, devine martorul 
nevăzut al evenimenţialului. Semnificativă este nuvela Neobositulŭ Kostakelŭ în 
care naratorul, Haralambie Talpă, „biv-vel-vornicŭ de Ţara de Giosu”, tălmăcitor 
„în moldovenească slovă” a unei nemaipomenite păţanii scrise în limba slavonă de 
„marele paharnicŭ Pantele, din neamulŭ Bourescu”, exteriorizat, dornic de a face 
cunoscute întâmplările al căror actant este Kostakelŭ, „nepotŭ Alecului-vodă”, 
găsește în cititorul tăcut confidentul perfect, mai ales când firul narativ pare a se 
apropia de un moment important. Următoarele exemple sunt sugestive: „Ce află, 
iubite cetitorule, că spătarulŭ Ieremia îlŭștia pe Kostakelŭ de micŭ copilŭ, când îlŭ 
purta în șa alături de Răzvanŭ, singurulŭ copilŭ ce-lŭ avea de la jupâneasa lui, 
Catinca, ce-i murise tânără, douăzeci și cinci de ani”; „Ce, iubite cetitorule, până să 
ajungă alaiulŭ la Curte, vei afla de la mine cele ce-au povestitŭ Kostakelŭ, acolo 
agiungândŭ. Poate că atunci cândŭ vei citi aceste rânduri degeaba te-ai mai duce 
la Curtea domnească, că vin de Cotnar nu-i mai găsi, iarŭ noi aceștia, ce l-amŭ 
băutŭ, om hi de multișorŭ oale și ulcele”; „De mirare, iubite cetitorule, cum au 
răbdatŭ Dumnezeu cele ce se spune în acestŭ capitolŭ (Cap VII, În care se spune 
ce nu s-au mai spusŭ și nici de cândŭ lumea nu s-o hi tâmplatŭ – n.n.). Kostakelŭ 
zicea că poate dormea Dumnezeu cândŭ s-au întâmplatŭ aceste, mare pacatŭ, ce 
io mă chitescŭ în mintea mea cea nevrenicăși slabă că numai ca să-lŭ pedepsească 
pre grecŭ au răbdatŭ Dumnezeu atâta batjocură, altfeliŭ fulgera pe locŭ.”  

Observăm că este urmată, în mare parte, aceeași „regie” narativă ca în 
Letopiseţul lui Ion Neculce.   

Tehnica nuvelelor este de factură clasică, fără ca autorul să rămână fixat în 
aceasta. Astfel, unele texte debutează cu o scurtă introducere, un preambul la 
persoana întâi, ca în Neobositulŭ Kostakelŭ: „Această nemaipomenită păţanie au 
fostŭ scrisă mai dintrŭ-ntâiŭ pre slovenește, de dumnealuiŭ, marele paharnicŭ 

10 Paul Zarifopol, op. cit., p. 219. 
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Pantele, din neamulŭ Bourescu; ce găsind-o io, Haralambie Talpă, biv-vel-vornicŭ 
de Ţara de Giosu printre scriptele babachii, amŭ tălmăcitu-o în moldovenească 
slovă, spre vecinică pomenire a spurcatului de grecŭ Panagake Balaţatos și a 
ușernicei lui muieri, Caliopa”, altele introduc cititorul în atmosfera Iașilor de pe 
vremea domnitorului Grigore Ghica, precum în Pursângele căpitanului: „Pe când 
milostivul Grigore Ghica-voievod gospodărea Moldova, faima petrecerilor din 
capitala acestui binecuvântat ţinut trecuse Milcovul. Semnalul îl dăduse însuși 
Măria-sa în chiar ziua cetirii firmanului de cătră Excelenţa-sa Fuad Efendi, 
orânduind cu poruncă domnească, pentru începerea «Veseliilor publice», fântâni 
de vin. Și ce-i drept, duduiau Iașii de chefuri pe vremile acele.” 

În alte două proze, cititorului îi sunt prezentate ab initio trăsăturile 
reprezentative ale personajului central. Naratorul omniscient este subiectiv, 
identificându-se cu modul de a fi și de a simţi al personajului/ personajelor. De 
exemplu, nuvela Inelul Marghioliţei debutează astfel: „Nu era nici Marghioliţa ușă 
de biserică, dar și conu' Todiriţă prea o sâcâia cu bănuielile lui neroade. Drept e 
că-i și greu să nu fii bănuitor cu-așa cucoană, mai ales când ești un om cam trecut, 
cum era conu' Todiriţă, chel și, pe deasupra, cu-n pântec ca al dumisale, vorba 
hatmanului Budușcă: «Încap în el două vedri di Cotnar și mai rămâni loc și di 
cafeli.» Marghioliţa să tot fi avut douăzeci și trei de ani dar nu-i dădeai mai mult 
de șaptesprezece. Oricât sar vedea omul altfel de cum îl văd alţii și cu toate că 
isteţimea nu era darul de căpetenie cu care Dumnezeu l-a miluit pe conu' Todiriţă, 
simţea el bine că-n mare primejdie s-a vârât pășind spre altarul sfintei mitropolii 
mână-n mână cu Marghioliţa, în faţa întregii protipendade, în straie de mire. Când 
a pășit Marghioliţa pragul sfântului lăcaș, au înmărmurit toţi. Era Marghioliţa – ce-i 
drept – frumoasă coz, dar mai mândră părea încă alături de conu' Todiriţă.” 
Această introducere realizată ex abrupto relevă una dintre particularităţile artei 
narative a Hronicului… care situează opera sub zodia modernismului: 
interacţiunea „vocilor”, pentru că atât naratorul, cât și personajele converg la 
constituirea și finalitatea scriiturii, astfel încât impresia este aceea că autorul se 
comportă mai mult ca un dirijor, decât ca un creator. Această pluralitate vocală 
întreţine și chiar sporește complicitatea narator-personaje generatoare a 
comicului de limbaj și de situaţie. De aceea, capitolul I, cu rol de introducere, În 
care nu se spune nimic, se încheie astfel: „Povestea cucoana Catinca Armașu, după 
nuntă, că, văzându-l postelnicul Grigore pe conu' Todiriţă cu cununa pe cap, să fi 
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zis, măcar că-i era prietin bun lui conu' Todiriţă, către Ionaș, comisul: «Noroc, bre, 
că nu stau mirii cu cununa pi cap tătî noaptea cî, de-ar prinde-o și-n ţânti di 
fruntea lui Todiriţî, tot i s-ar sui în bagdadii, cî nu sî poati sî nu-ţi iasă coarni di 
cerb lângî-așa căprioarî.»“   

O altă nuvelă a cărei introducere – în marginea poveștii – o constituie 
prezentarea eroului, de data aceasta mult mai amplă, se intitulează Cumplitul 
Trașcă Drăculescul, imaginea putând concura cu a oricărui personaj din romanele 
cavalerești sau din basmele populare românești: „Fost-a Trașcă Drăculescul 
urmaș Vlad Dracului Ţepeș voievod, om aprig, îndărătnic, dar neîmpetrit, de 
Dumnezeu temător și păzitor al celor lumești și duhovnicești rânduieli. La trup 
înalt, piept puternic, mijloc subţire, iar faţa nici un ne putem îndemna a scriere de 
mândră. Părul negru-albastru, mai mult albastru decât negru, creţ și des ca la 
mieii moschicești și lucitor cum îi pana corbului, iar ochii verzi ca smaraldele 
împărătești, lucru foarte minunat și chiar nemaivăzut. Cât despre putere, lua 
taurul de coarne și-i sucea gâtul și purta buzdugan. A rămas de pomină 
buzduganul lui Trașcă în toată Oltenia, că doi oameni voinici nu-l puteau a clintire 
și zvârlea cu el de la Turnul Severin în Ţara sârbească, pe cela mal. Având Trașcă 
numai zece ani neîmpliniţi și auzind vorbă în casa moșu-său Dumitru Boldăș, la 
Craiova, unde l-au fost trimis pentru dichisul minţii, cum că tătâni-so trage de 
moarte la Steic, lângă Turnul Severin, s-a repezit Trașcă-n grajd, pe furiș, și – 
încălecând un cal din cei mai buni, fără să doarmă, nici să mănânce – s-a repezit 
glonţ acasă, prin vântul și ploile acelei jalnice toamne. Și când a răcnit Trașcă din 
poartă, ca puii de zmei-paralei: «Unde-i tatăl meu?» – slugile de prin curte au 
înlemnit, lemn, buștean, cine și la locul lui, iar biata maică-sa a căzut grămadă, fără 
să mai scoată o vorbă, de spaimă. Bătrânul l-a luat în braţe și, strângându-l la 
piept, a ridicat ochii la cer, lăcrămând: ― Păzește-mi-l, Doamne, de Cel Viclean, că 
de oameni se păzește el singur!” 

Un element de modernitate îl reprezintă în Hronicul măscăriciului Vălătuc și 
inserarea unor note și comentarii ample la subsolul paginii, încărcate de retorică 
spectaculară tocmai pentru a spori nota de umor, de autenticitate și pentru a 
dimensiona imaginarul narativ, așa cum se întâmplă cu nuvela Cumplitul Trașcă 
Drăculescul. Autorul introduce la subsol un comentariu din care ironia fină nu 
poate lipsi: „Această stranie și de necrezut poveste a fost consemnată în 
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Însemnările unui boier Moldovan (anonim), călător prin Oltenia în veacul al XVIII-
lea. Din lunga introducere care precede povestirea, n-a putut fi descifrat de pe 
foile ferfeniţite și pline de îndreptări și ștersături decât acest fragment: «… și 
iarăși de mirare este că între boierii olteni nu s-a găsit nici unul să însemne, 
pentru pomenire, faptele lor oltenești, cum au făcut la noi Ion Neculce, Costineștii 
și alţii mai mărunţi ci – sunt oltenii oameni ageri, neadormiţi – mai mult la bani și 
chiverniseală cată decât la istorii și boierului lor celui mai mare încă îi zic ban…»“  

În nuvela care parodiază cronica lui Neculce, dar mai ales culegerea de 
legende O samă de cuvinte, comentariul de subsol este mai amplu, cu o notă 
ironică mult mai articulată, erudiţia, stilul academic și modalitatea lipsită de 
criterii obiective, axiologice, de ocupare a posturilor universitare ale vremurilor 
contemporane autorului constituind „obiectul” aflat sub lumina rece a 
reflectorului critic: „Domnul profesor doctor Răzvan, pentru a căruia erudiţiune 
nu putem avea decât elogii, dar a căruia regretabilă înclinaţiune spre paradox e 
notorie, susţine într-un articol publicat în Slova vechie că, în adevăr, manuscrisul 
a fost tradus din limba slavonă de Haralambie Talpă. Nu cităm acest articol decât 
pentru netăgăduitele lui merite stilistice. […]  

Vasta erudiţiune a eminentului profesor doctor Râmă a adus, în fine, lumină 
deplină în această controversă tratată cu lux de amănunte și o seriozitate ce-i face 
onoare (și domniei sale și ţării), în monumentala domniei-sale lucrare Scripte vechi 
și deslușiri nouă. (Se știe că în urma acestei valoroase lucrări, d. profesor doctor 
Râmă a obţinut, fără concurs, catedra de criminologie – definitivă – și suplinirea 
catedrei de calcul integral și diferenţial de pe lângă Universitatea din Iași.)”   

O notă distinctivă a stilului lui Al.O. Teodoreanu o reprezintă introducerea 
cu naturaleţe în paginile povestirii a unor comentarii savuroase aparţinând 
rafinatului gastronom și oenolog, ca în nuvela Pursângele căpitanului. Unul dintre 
personaje, „faimosul logofăt Toader Zippa”, „un fel de Falstaff autohton, înarmat 
cu o subţire filosofie de epicurean”11, își sfătuiește fiul să stea departe de cei care 
nu sunt capabili să preţuiască vinul. Așa cum opinează Tudor Vianu în Arta 
prozatorilor români, „humorul amestecă amintirile clasicismului și ale pietăţii, ale 
culturii profane și sacre, ca în predicele pe care boierul Toader Zippa, mare băutor 

11 Dicţionar analitic de opere literare românești, vol. II, Coordonare și revizie știinţifică: 
Ion Pop, Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2002, p. 137.  
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de vin și cunoscător iscusit și savant al speţelor lui, le ţine fiului său, manifestări 
ale unei abundente elocinţe din succesiunea umanismului care râde”12.  

Vocea sa este însăși vocea auctorială care privește legătura dintre vin, fiinţa 
umană, viaţă și artă ca pe una mistică: „«Costăchel, tată, de omul care nesocotește 
vinul să te ferești, dragul tatei, că acela-i om rău și vrăjmaș sfintei noastre biserici 
creștine ortodoxe. Să nu uiţi, drăguţă, că vinul e sângele Domnului nostru Iisus 
Cristos și-i sfânt. Poeţii antichităţii, pe care n-ar fi stricat să-i cercetezi mai cu 
luare aminte și mai ales, măcar că erau păgâni, din ce-a mai rămas neprihănit în 
inima lor, întru a lui veșnică pomenire și slavă, slove nepieritoare cules-au. La 
judecata de-apoi, bunul nostru părinte ceresc va ţine seama și spre iertarea 
păcatelor va fi și spre mântuirea sufletelor lor rătăcite de căile credinţei celei 
adevărate. Și astfel, Costăchel, tată, sufletele acestor greșiţi, necredincioși vor găsi 
și ele pace și hodină în lumea drepţilor, unde nici jale, nici durere nu-i, ci numai 
glas de îngeri și viaţă fără de moarte, măcar că aveau obicei spurcat de vărsau vin 
pe mormintele nebotezaţilor, păcătuind prin asta de două ori.»“   

Un veritabil exerciţiu de erudiţie în domeniul oenologiei ne oferă Păstorel 
prin intermediul aceluiași personaj pitoresc, din care nu lipsește un specific 
accent patriotic atunci când vorbește despre vinul de Cotnari: „― Știţi doar cu toţi 
că Cotnarul e viţă de Tokai. Cei câţiva butuci de Hârlău au fost trimiși în dar lui 
Ștefan cel Mare și Sfânt de craiul unguresc. Și dacă a căpătat el mirosul pe care-l 
știm, și dacă a prins el gust amăriu de coajă de nucă, și dacă s-o prifăcut el așa, că 
nici nu mai aduce a Tokai și-l și întrece, dovadă e că pământul Hârlăului fostu-a lui 
cald prietin și că razele soarelui din fașă încă mai cu iubire l-au alintat. […] Dar 
dacă vinul acesta, ca toate vinurile bune de altfel, nu poate fi pe placul tuturor (…), 
nimeni nu poate zice că ne face Moldova de râs. După mine unul, boieri, chiar de 
n–o fi Cotnarul cel mai bun și gustos dintre vinuri, e, fără îndoială, cel mai nobil, 
cel mai sincer, cel mai puternic.”  

În aceeași naraţiune, autorul privește cu religiozitate sticla de vin care, 
odată desfăcută, răspândește în încăpere nu o aromă obișnuită, pământească, ci 
una divină: „Când s-a destupat cea dintâi sticlă de Uricani, un val înmiresmat, 
rămas parcă din vestmântul străveziu al unei zâne nevăzute în trecerea ei de-o 

12 Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Editura Albatros, București, 1977, p. 284. 
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clipă, sau poate din zborul unui heruvim ori al altei făpturi cerești, s-a revărsat 
peste întreaga masă, umplând sufrageria.”   

Aceste aspecte pe care le considerăm semnificative, relevă o structură 
clasică și în același timp modernă a unei creaţii originale, dominate de spirit critic.  

Autenticitatea personajelor 

O galerie de personaje diverse, vesele, pline de viaţă, animă spaţiul 
naraţiunii cu farse, cu aventuri spectaculoase. Femei tinere, frumoase, „focoase”, 
fie că sunt soţii sau „ibovnice”, le joacă farse soţilor mai vârstnici sau ele pot 
deveni obiectul farsei unui neobosit cuceritor.  

Personajele centrale, proiectate pe fundalul vremurilor de altădată ale 
Iașilor, ale Moldovei în general, au la început portretul conturat din câteva linii, 
pentru ca pe parcursul derulării evenimenţialului trăsăturile lor să fie prezentate 
gradat, în trepte.   

Atunci când în centrul întâmplărilor sunt bărbaţi, expunerea sobră este 
ornamentată cu elemente de „retorică sentimentală” (Paul Zarifopol), mărind sau 
simplificând liniile portretistice. Astfel, conu' Todiriţă din Inelul Marghioliţei, „om 
cam trecut”, chel, corpulent, soţ gelos care își însoţește pretutindeni tânăra și 
frumoasa soţie, care în tinereţe „nu arătase prea multă tragere de inimă pentru 
învăţătură”, ridicol când se schimonosește să vorbească în limba franceză, devine 
imaginea perfectă a încornoratului și umil „până la tristeţe” (Paul Zarifopol).   

Traşcă Drăculescul (actantul nuvelei Cumplitul Traşcă Drăculescul), 
descendent al lui Vlad Ţepeş, om aprig, îndărătnic, curajos, harnic, dar mare 
iubitor de femei, un fel de Don Juan al plaiurilor moldave, se îndrăgostește la anii 
senectuţii de Sanda Contăş, o fecioară care „sufere de-un năduf la piept” şi, după 
moartea tinerei în noaptea nunţii, prin înfometare, moare lângă mormântul 
acesteia, la nouăzeci de ani, sfârșitul lui fiind învăluit în tonuri de „retorică 
sentimentală” (Paul Zarifopol): „Părul îi albise tot, deodată, şi la faţă era atât de 
tras, că ai fi zis că un mort veghează la căpătâiul Sandei adormite. Alta n-a grăit 
către nimeni, decât numai a poruncit două racle şi două gropi una lângă alta, în 
Poiana Cernii, şi după ce-au astupat groapa Sandei, s-a întins şi el în groapă alături 
şi aşa a stat treisprezece zile-n şir. Era în mai. Privighetorile cântau cu miile prin 
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crengi şi toată poiana un era decât cântec şi ciripit. În seara zilei a treisprezecea 
l-au găsit mort.” Acest final „măiestrit şi straniu” conferă „figurii aceleia de 
primitiv fără lege un neaşteptat relief sufletesc”13. 

Un erou creat în tuşe rabelaisiene este fiul logofătului Toader Zippa, 
Căpitanul Costache (din Pursângele căpitanului), care împreună cu escadronul de 
lăncieri pe care îl comandă pleacă „de ceea parte, la ruși”, unde se afla un conac ce 
aparţinuse familiei Zippa, călătoria având ca scop găsirea a trei sticle de „cognac 
grozav”. Curajosul căpitan, înşelat de „ibovnica” sa, Lolette, cu camaradul şi 
prietenul Dan Dămăcuş, va sfârşi ucis în duel, însă amintirea i-a fost păstrată prin 
catârul (fătat de iapa de rasă cumpărată din Budapesta) numit zeflemitor de către 
ieşeni „pursângele Căpitanului”, astfel din nechibzuinţă numele lui Costache Zippa 
ajungând „de batjocura ciocoimii”.  

Personaj înconjurat de aură legendară, Neobositulŭ Kostakelŭ, nepotul lui 
Alecu-vodă, ager la minte şi „neputândŭ sta în trândăvie” scrie două cărţi „de 
ghiduşii”: O samă de măscări, „ca sî-şi râdă de Neculcea vornicul” şi Poveşti 
măscăroase, ambele pierdute. Acest aspect constituie un pretext pentru narator 
de a reflecta asupra destinului, în general, al cărţilor şi de a ironiza lipsa de 
valoare a multora dintre ele: „Păcatŭ numai că s-au perdutŭ acele scrieri, că iaca 
aşa se întâmplă totdeauna. Atâtea cărţi s-au păstratŭ din vechime, multe făcute de 
oameni proşti, ca alţi proşti să se minuneze, şi toate numai de jale scriu, ce dacă 
s-au găsitŭ şi un omŭ de duhŭ a scriere, să se veselească şi strănepoţii, au trebuitŭ 
să se irosească.” Eroul povestirii, aventurier neobosit, fără remuşcare, pregăteşte 
farse maicilor dintr-o mănăstire, care îşi pierduseră ruşinea, deghizându-se în 
călugăr şi oferindu-le „mirodenii şi unsori den cele ce se ung muierile pre trupŭ în 
Stambulŭ”. Farsa de natură erotică va continua cu „uşernica muiere” a lui 
Panagake Balaţatos (pe care, de fapt, vrea să se răzbune), Caliopa, pe care o invită 
la conacul lui pentru a o preda pe întuneric unui vizitiu şi bucătarului ţigan. 
Paginile de comic erotic (bine reprezentate în literatura Europei Occidentale), 
printre primele în literatura noastră, sunt scrise cu eleganţă, cu rafinament 
artistic, lipsite de „intenţiile greoi afrodiziace ale debitanţilor de retorică 
sexualistă”14. 

13 Paul Zarifopol, op. cit., p. 219. 
14 Ibidem, p. 217. 
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CLAUDIA COSTIN 

Portretele bine conturate ale bărbaţilor, în ipostazele lor de soţi încornoraţi, 
de iubiţi trădaţi, de bărbaţi curajoşi, aprigi, harnici, iubitori ai vinului şi ai femeii, 
farsori prin temperament sau prin vocaţie, sunt completate cu măiestrită artă 
narativă de cele ale femeilor. Marghioliţa (Inelul Marghioliţei), Caliopa (Neobositulũ 
Kostakelũ), Catrina (Cumplitul Traşcă Drăculescul), Lolotte (Pursângele căpitanului) 
ne apar ca fiinţe vii, din carne şi sânge, nu ca fiinţe de „hârtie”, simboluri ale 
carnalului, ale eroticului, ale infidelităţii, ale trădării, ale trândăviei. Fără a fi 
preocupat să surprindă tribulaţii ale sufletului feminin, scriitorul le prezintă în 
general sub o singură dimensiune umană, aceea a eroticului, însă cu tonuri discrete, 
pentru că intenţia artistică este aceea de a păstra nota arhaică, pitorească, parodică. 
În afară de Marghioliţa, al cărei portret îl creează în trepte, celelalte figuri feminine 
se situează în plan secund, în treacăt aruncând câteva epitete calificative (de 
exemplu, Catrina era frumoasă, dar „pizmaşă, ciapcână, cicălitoare şi trândavă”) 
sau lăsând cititorul să-şi construiască propria viziune din întâmplări, farse, 
„măscări” al căror spectator devine în actul lecturii.   

Concluzii 

Ancorate în materialul tradiţional pe care le colorează în tonuri vii, umoristice, 
cu elemente bahice şi erotice, nuvelele din volumul Hronicul măscăriciului Vălătuc, 
operă clasică și modernă în același timp, confirmă talentul şi noutatea scrisului lui 
Al.O. Teodoreanu în literatura română din perioada interbelică. Un spectacol 
inedit al unei limbi cu iz arhaic provoacă şi seduce cititorul fidel, cititorul model 
care însoţeşte naratorul/ naratorii în paginile Hronicului…, aprobând sau 
dezaprobând farsele şi măscările unor „oameni de poveste”, contemporani la 
curtea lui Ciubăr cu măscăriciul Vălătuc, cu Păstorel, în „dulcele târg” al Iaşilor, 
sau cu oamenii grăbiţi ai României de la început de secol XXI.  
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EPIGRAME CĂRTURARE 

VASILE LARCO*  

(19 aprilie 2015) 

NU  PREA  SE  VÂND  CĂRŢILE 

Când plin cu cărţi e magazinul 
Doar la un lucru mă gândesc: 
Or fi și cărţile ca vinul... 
Sunt bune când se învechesc. 

PREŢUL  MARE  AL  CĂRŢILOR 

Privind spre cărţi o cititoare, 
Zicea, făcând pe supărata: 
La preţul lor atât de mare, 
Să mi le dea citite gata! 

ABUNDENŢĂ  DE  CARTE  PE  PIAŢĂ 

Se scriu cărţi astăzi, o mulţime, 
Nu seacă-al scrisului izvor. 
Dar ce păcat, sunt anonime... 
Cum sunt și autorii lor! 

* Vasile Larco este membru al Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi.
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EPIGRAME CĂRTURARE 

„AI  CARTE, AI PARTE” 
(acrostih) 

Cartea nu-i atât de grea 
Un amic îmi tot zicea. 
Nu știam, o fi ușoară 
Ori ca piatra cea de moară... 
Și cum e drăguţ băiat, 
Totul clar mi-a explicat: 
Ia exemplul meu, socoate, 
Nu-mi lipsește, am de toate, 
Traiu-i fără suferinţe... 
E firesc: Am CUNOȘTINŢE! 

ÎNDEMN 

Când traiul nu e prea ușor 
Și anii greu apasă-n spate, 
Citește-o carte de umor... 
Măcar să râzi pe săturate! 

LA  BIBLIOTECĂ 

Sala plină cu volume 
Și-unde intră multă lume, 
Pentru unii-i de lectură, 
Pentru alţii... de tortură. 

POETUL  CĂTRE  EDITURĂ 

Din câte zile, cu duiumul, 
Ţin minte două lungi și late: 
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VASILE LARCO 

Când, în sfârșit, mi-aţi scos volumul 
Și când le-am cumpărat pe toate! 

DREPTUL  DE  AUTOR  I 

Nu-s defel anomalii, 
Însă e de dat de știre: 
Când deștepţii fac prostii, 
Proștii cer despăgubire. 

UNUI  PLAGIATOR 

Îţi spun discret un adevăr: 
Ai replici trase mult de păr, 
Dar este rău, că-s trase toate, 
Din părul unui brav confrate! 

DREPTUL  DE  AUTOR  II 

Un fapt ce pare un concept 
Va dăinui pe-a noastră glie: 
Cum că poetul are-un drept, 
Doar unul singur: de a scrie! 

O  NOUĂ  CARTE 

Toţi cititorii pot să spună, 
De se gândesc și la tiraj, 
Că noua carte-i tare bună... 
Ca drept hârtie de-ambalaj! 
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EPIGRAME 

EUGEN DEUTSCH* 

CARUSELUL CUVINTELOR 

Citim colecţii captivante: 
Cărţi clasice, contemporane, 
Cu Cosânzene, castelane 
Cochete, cinice, crocante… 

Cu cămătari, comerciante, 
Cai, cavaleri, comori, codane, 
Cadâne, cetăţui, cabane, chibiţi, 
Cumetre constipante… 

Cu cabarete, conjuraţi,  
Cu cascadori, căţei castraţi 
Cărând colaci, celebrităţi, 
Corupţie, calamitaţi… 

Când cinste căutăm, candoare, 
Citim cuminţi… comedioare! 

* Eugen Deutsch este membru al Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi.
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EUGEN DEUTSCH 

NOSTALGII ROMANŢIOASE 
          (după M. Codreanu) 

Mi-e dor mereu de vechile romane 
În care nu-s vampire-nsângerate 
Ori mafioţi, ce-n case deocheate, 
Fac doar orgii niţel supraumane… 

Vreau cărţi ce n-au şi-un meci de sabarcane 
În care tipi cu coapse antrenate 
În orişicare clipă se pot bate 
Cu cinci rivali sau cincizeci de cucoane; 

Vreau file fără monştri ori balauri 
Sosiţi urgent din mistice coclauri 
Să facă din pământ o sucursală… 

Doar ştim cu toţi că nicio farfurie 
Nu zboară decât dacă o… vestală  
Îşi ceartă soţul în bucătărie!  

POET MODERN 

Chiar bobul strugurelui acru 
L-ar face vin, nimic nu-i scapă 
Căci nu se-apropie de apă 
Ca să nu-i stingă… focul sacru! 
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EPIGRAME 

ABECEDARUL 

De-l ştii, făr’ de omitere 
Şi poţi, cu brio, să citeşti, 
Cu fală poţi să spui că eşti 
Brav absolvent la litere. 

TEHNOREDACTORUL 

E mereu cu mintea trează, 
Pe poeţi nu-i ia cum par: 
Versul slab ’l- nviorează 
C-o greşeală de tipar! 
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EPIGRAME CĂRTURARE 

MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ* 

UNUI „CĂRTURAR” 

Fiind cu ochii-n patru părţi 
Şi-n studiu adâncit mereu, 
Doar damele-l mai scot din cărţi, 
Dacă nu-i intră un careu... 

JOC DE CUVINTE 

Când cobori nu poţi să sui 
Iar ardeiul nu-i mărar 
Şi oricât ai crede, nu-i 
Cartoforul cărturar. 

INVESTIŢII STRĂINE PE LITORAL 

Privind atent eu pot să spun, 
La cum arată litoralul, 
Că e momentul oportun 
Să-şi bage Marx tot capitalul! 

* Mihai Batog-Bujeniţă este membru al Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi.
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EPIGRAME CĂRTURARE 

STUDENT LA MATEMATICĂ 

Ce-ţi place, l-am întrebat? 
Mi-a răspuns că analiza, 
Însă numai separat. 
Când cu Ana, când cu Liza! 

TRANSPLANTUL DE ORGAN 

Sfară în ţara întreagă s-a dat; 
Venit-au fraţi, complicii şi verii, 
Să-l vadă pe cel de ei ajutat 
Transplantându-şi organul puterii. 

BOGAŢII DE IERI ȘI DE ASTĂZI 

Şcoli, spitale şi donaţii 
Făceau când nu te-aşteptai, 
Iar astăzi toţi bogaţii 
Joacă table în Dubai. 

ADEVĂR 

Zi de zi, pe veresie, 
Bea, din zori la soare-apune 
Iar soţiei sale-i spune 
Că-i prezent la datorie.  
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MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ 

REMANIERE GUVERNAMENTALĂ 

Prezentă numai pe-o hârtie, 
Doar o idee-ar incuba 
Miniştri patruzeci să fie, 
Ca-n basmul cu Ali-Baba. 

AUTOSTRADA SIBIU-NĂDLAC 

Pus fiind pe măsurat 
Mi-am spus că sunt într-o dungă 
Când uimit am constatat 
Că-i mai lată decât lungă! 

REPROŞ NEJUSTIFICAT 

Că de nimic nu sunt în stare 
Iubito, e o nedreptate, 
Căci sunt mereu, tu nu vezi oare, 
În stare de ebrietate! 

MOŞTENIRE CIORAN 

Faimă mare, nume mitic, 
Chiar şi bani, mai spre finală, 
Doar pe plaiul mioritic 
Foarte multă ciorăneală. 
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EPIGRAME CĂRTURARE 

RECITAL DE EPIGRAMĂ ÎN SALINĂ 

Jos în ocnă, la răcoare, 
Epigrame se citeau 
Şi-am gândit cu întristare: 
Unii chiar că meritau… 

AMOR ÎN LIMBAJ I.T. 

Sperând eu să dau un „ent” 
Început-am cu un „touch” 
Răspunzându-mi ea c-un „search” 
„Download” am făcut urgent! 
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