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[...]Şi cine va duce vite cornute la tătari, la vama principală, în
Suceava, de vită cornută patru groşi, iar în Iaşi doi groşi, iar la
Tighina doi groşi. Iar pentru o sută de oi, în Suceava, şasezeci de
groşi, iar în Iaşi treizeci de groşi, iar în Tighina treizeci de groşi.
Aceasta este vama acestora ce se duc la tătari.[...]
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DESPRE COMPLEMENTARITATEA LECTURILOR

NICOLAE BUSUIOC ∗

Dacă vorbim despre formarea deprinderii de lectură la elevi, trebuie să
avem în vedere programele şi metodele folosite pentru a obişnui aceşti cititori cu
autonomia la nivelul receptării cunoştințelor pe această cale. „Ce?” să citească şi
„cum?” să citească sunt primele întrebări la care răspunsurile nu au cum să
ocolească nişte elemente: să citească texte esențiale din care au ce învăța cu
adevărat ceva; să citească după nişte reguli impuse de didactica lecturii care are
în atenție criterii de estetică şi de pedagogie. Este cunoscută schema de lectură
detaliată: întrebări introductive, apoi prima citire a poeziei, întrebări cu privire la
conținut şi la forma internă, întrerupte de a doua citire a poeziei urmate de alte
întrebări cu privire la forma externă şi a treia citire a poeziei, explicarea şi
analizarea sentimentelor şi, în final, reflecții etice, continuate de a patra citire a
poeziei „cu intonare corectă” şi învățarea pe de rost. Între timp, au apărut şi alte
etape didactice ale lecturii.
Încă de la reforma lui Spiru Haret lecturii i s‐a acordat atenția cuvenită,
aceasta devenind un fel de cheie de acces în cunoaşterea operelor literare
naționale şi universale. Tot cu timpul, s‐a ajuns la lectura deschisă, însoțită de
repere biobibliografice, cu finalizare în rezumate, sinteze sau analize aprofundate.
Au apărut, din nefericire, şi grile de lectură impuse, inflexibile, cu nuanțe
ideologice, cu măsuri care au dus la cenzură şi la blocarea accesului la textul
literar original. Lectura şcolară a traversat un drum oarecum paralel cu istoria
consumată în timp – de la cititorul de literatură populară şi clasică, cu repere
∗

Nicolae Busuioc este scriitor şi publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România; a fost director al
Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din Iaşi, în perioada 1990‐2001.
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morale şi retorice bine fundamentate, la lectura cititorului conştient şi estet, apoi
la cel fidel ataşărilor ideologice şi, în sfârşit, la cititorul de azi care dispune de o
mare libertate, dar şi de un grad ridicat de risc, atunci când lectura propriu‐zisă e
înlocuită cu informațiile seci luate direct de pe calculator.
Lectura extraşcolară, în cea mai mare parte, este asigurată de biblioteca
publică, instituție dotată cu un fond enciclopedic de carte, cu valențe informative,
formative şi documentare incontestabile. Aici actul de lectură îmbracă forme
complementare şi paleta genurilor solicitate se lărgeşte în directă legătură cu
motivația, vârsta şi gustul cititorului, el însuşi aflat în continuă evoluție. Aici
tipurile de lectură didactică cunoscute lectura critică, explicativă, problematizată,
dirijată, sensibilizatoare sau lentă, rapidă, paralelă, de informare, de documentare
etc. se adâncesc, autonomia alegerii textului se accentuează, după cum
problematica acestui text depăşeşte nivelul de comprehensiune al discursului
literar, în funcție de structurile cognitive ale cititorului şi, evident, în raport şi cu
dificultățile graduale impuse de însăşi opera citită. Biblioteca publică asigură o
mult mai mare diversitate a textelor, încât dinamica lecturii este esențial pozitivă,
accentul pe primatul textului este înainte de orice, dimensiunea estetică şi
modelul cultural sunt pe prim plan, apar secțiunile consacrate contextualizării
scrierilor cu reducerea efectelor nocive şi redundante. Se creează cadrul propice
valențelor formative şi informative plurale ale lecturii. Micilor cititori li se creează
capacitatea orientării înspre conturarea unor atitudini şi valori, înspre gândirea
reflexivă şi critică, înspre cultivarea sensibilității. Se cuvine a sublinia încă o dată
importanța complementarității, a rolului întregitor dintre lectura educațională din
şcoală şi lectura de tip enciclopedic din biblioteca publică.
Cuvântul nu a încetat să fie ceea ce a fost dintotdeauna. De exemplu, Cicero
este prototipul celui care a acționat cel mai bine prin cuvântul vorbit şi scris. La
urma urmei, care este menirea cuvântului dacă nu în primul rând contrapunerea
puterilor răului, ca apoi să exprime până şi inexprimabilul? Cuvântul şi literatura
sunt sau trebuie să fie instrumente ale adevărului. Cu atât mai mult atunci când se
adresează copiilor pentru că le decide în mare măsură destinul şi viața. Tipul
reprezentativ al cuvântului textului supus lecturii trebuie să fie al creatorului
sub semnul organicului, viului şi sensibilului, nefăcându‐se diferența între scrisul
cu destinație pentru micii cititori şi scrisul pentru cei mari. Poate că, din acest
punct de vedere, ar trebui să ne gândim mai mult la confrații scriitori din
8
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Basarabia, ei fiind mai sensibili în segmentul literaturii pentru copii. Scrisul lor
este mai mult îndreptat spre miracolul copilăriei, spre timpul vârstei de aur care
rămâne pentru totdeauna precum mult râvnitele țărmuri îndepărtate, precum
ecourile ispitelor la îndemnul bătrânului Ion Creangă de a nu ieşi prea repede din
universul de vise, de joacă şi de imagini colorate. Totul sub destinul şi emblema
cărților, cu influențe hotărâtoare asupra destinului omului în devenire. Nu
întâmplător peste Prut s‐au publicat studii care atrag atenția: o reprezentativă
antologie a Literaturii pentru copii, sub semnătura Dianei Vrabie alăturându‐se
Istoriei literaturii pentru copii, de Iuliu Rațiu, dar care se cere adusă la zi şi
capitolele speciale din O istorie deschisă a literaturii române a criticului şi
istoricului literar Mihai Cimpoi.
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VIITORUL CĂRȚII TIPĂRITE ÎNTR‐O LUME DIGITALĂ

LUIZA VIDRAŞCU ∗

„O carte pe zi ține doctorul departe.” Nu aşa era zicala? Poate că nu, dar
toată lumea ştie că cititul îți face bine: te ajută să îți dezvolți un limbaj mai
complex, îți măreşte capacitatea de concentrare, îți dezvoltă creativitatea şi îți
îmbunătățeşte gândirea analitică. Însă, să găseşti o librărie clasică cu ziduri din
cărămidă în ziua de astăzi poate fi o adevărată provocare, experiența
consumatorului de carte nemaifiind limitată de patru pereți sau de cărțile tipărite.
Aflat într‐o continuă mişcare, fiind mereu pe fugă, cititorul de astăzi găseşte cu
greu timp pentru a frecventa biblioteca sau pentru a intra într‐o librărie. În aceste
condiții librăriile on‐line fac să dispară librăriile tradiționale. La fel cum s‐a
întâmplat şi cu alte activități de recreere, consumatorul are acum opțiunea de a
alege între diferitele moduri de citit şi se poate limita la ecranul tabletei sau e‐
Book Reader‐ului, dacă vrea.
Odată cu apariția cărții electronice cititul a devenit din ce în ce mai uşor.
Indiferent dacă mergi cu trenul sau aştepți în cabinetul unui medic stomatolog, să
vezi oameni ținând un e‐Book Reader în mână, în loc de o carte sau un ziar, nu mai
este un lucru ieşit din comun. Departe de a face să dispară cartea tipărită,
creşterea popularității cărților electronice a schimbat total felul în care citim. E‐
book Reader‐ul a devenit perfect pentru lectura recreativă, ceea ce a făcut ca
vânzările cărților de ficțiune tipărite să scadă cu aproape 15 procente, iar cele ale
cărților electronice de ficțiune să crească. În anul 2011, în Statele Unite ale

∗
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Americii, vânzările de cărți electronice au depăşit vânzările de cărți tipărite
pentru prima dată în istorie, tendința părând să se păstreze şi în viitor.
Inovațiile au estompat granițele dintre cartea tipărită şi mediul digitale,
forțând autorii şi editurile să se adapteze noilor tendințe. Timp de câteva sute de
ani, de la Codex, la Biblia scrisă de mână şi până la cartea tipărită, o carte însemna
o colecție de pagini legate împreună. De ceva timp încoace, nu mai înseamnă asta.
Aşa cum s‐a întâmplat şi cu alte forme de media, tehnologia digitală a făcut ca
lucrurile să nu mai fie atât de clare. Cartea funcționează tot ca o unitate liniară şi
independentă, care are un început, o parte de mijloc şi un sfârşit. Cu alte cuvinte, o
carte, fie ea şi electronică, încă este o formă recognoscibilă din trecut.
Nu încerc să sugerez că acolo ar trebui să lăsăm cartea, în trecut. O
sumedenie de oameni creativi – care încearcă să găsească noi modalități de a
îmbunătăți cartea tradițională cu hyperlink‐uri, fişiere audio şi video încorporate
– poate nu vor fi de acord cu mine. Indiferent dacă ne place sau nu, nu avem cum
să ne împotrivim schimbării – media digitală înlocuieşte treptat cărțile şi
publicațiile tipărite. Aşa cum cartea tipărită a înlocuit tăblițele cerate şi cartea
scrisă de mână, cartea electronică va înlocui până la urmă cartea tipărită; poate nu
în timpul vieții noastre, dar o va face. Media digitală nu este superioară doar în
căutarea şi accesarea informației; este şi extrem de economică, portabilă şi, nu în
ultimul rând, responsabilă față de mediul înconjurător. Abilitatea de a combina
utilizarea cărților tipărite cu mediile electronice, oferă posibilități multiple şi, în
cele din urmă, va furniza metode superioare pentru a învăța, a interacționa şi a
crea.
Până la urmă totul ține de forțarea limitelor, asemănându‐se într‐o oarecare
măsură cu întinderea unui elastic până când acesta se rupe. Când un elastic se
rupe, devine altceva – o bucată de elastic, care s‐ar putea să aibă încă unele
întrebuințări, dar care nu va mai fi niciodată ceea ce a fost şi care nu va mai
funcționa niciodată la fel. Tot astfel va trebui să găsim denumiri noi pentru
formele multimedia care vor apărea în următorii ani, întrucât oamenii care s‐au
născut în era digitală vor crea lucruri pe care noi, cei care am crescut cu cărțile
tradiționale, nici nu ni le putem imagina. Câți dintre noi ne imaginam acum 20 de
ani că vom citi pe un dispozitiv electronic îndeajuns de mic ca să încapă într‐o
poşetă, dar îndeajuns de mare ca să stocheze 1000 de cărți?
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Cărțile nu vor dispărea, dar cu atât de multe alte medii care pot fi explorate,
bibliotecile, în special cele care au acces la noile tehnologii, pot îmbunătăți accesul
la informație. În era digitală accesul în sine nu mai este de ajuns; bibliotecile
trebuie să valorifice supra‐abundența de informații şi să devină facilitatori, care
să ajute utilizatorul să navigheze prin această avalanşă de informații.
Aşadar, în loc să ne întrebăm dacă în viitorul apropiat cărțile vor dispărea
sau nu, poate ar trebui să ne întrebăm: când au fost ele mai pline de viață ca
acum?
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E‐TIQUETTE, PLEASE!

ATELIERE DE BUNE MANIERE ONLINE ȘI OFFLINE

DIANA GHIORGHIEŞ ∗

De ce au nevoie adolescenții de maniere?
Viitori adulți, elevii de liceu de astăzi nu sunt
pregătiți să facă față unor exigențe de comunicare şi
relaționare care condiționează şansele lor de reuşită
socială şi profesională.
În acelaşi timp, importanța tot mai mare pe care o
capătă comunicarea în mediul online impune
transmiterea către adolescenți a unui set de reguli de
comportare civilizată în mediul virtual nettiquette .
Potrivit unui studiu al IRES, în 2010, în România,
existau 7.786.700 de utilizatori de internet, însumând
35,5% din populația țării. Dintre aceştia, 38,1% au
vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani şi petrec pe internet
între 1 şi 3 ore în fiecare zi.
Pornind de la aceste date, Biblioteca Județeană Iași
a inițiat în martie 2012 un proiect menit să familiarizeze
adolescenții cu aceste reguli de comunicare şi
∗
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relaționare, atât în viața de zi cu zi cât şi pe internet, pornind de la ideea că online‐
ul nu este o falsă realitate, ci o transpunere a vieții offline. Realizarea proiectului a
fost posibilă grație finanțării obținute prin concursul de proiecte Instruiește‐ți
Comunitatea, organizat de IREX România, prin programul național Biblionet –
Lumea în Biblioteca ta!

E‐tiquette, please! – ateliere de bune maniere online și offline
Proiectul E‐tiquette, please! a fost conceput ca o platformă de informare şi
educare a adolescenților în chestiuni legate de bune maniere online şi offline,
având 2 componente:
1 O componentă de training, prin dezvoltarea unui curs de 2 zile 8 sesiuni
a câte 90 de minute . Cursul este interactiv, implicând în special exerciții, teste,
jocuri de rol. Subiectele abordate au mare aplicabilitate practică: adolescenții
învață cum să se descurce în situații concrete, cum să‐şi îmbunătățească imaginea,
ținuta, limbajul pentru a‐şi creşte şansele de reuşită profesională şi personală;
2 O componentă online, ce constă în construirea unui site:
despremaniere.ro şi a unei comunități Facebook de adolescenți manierați. Site‐ul
a fost completat zilnic, pe toată durata de implementare a proiectului, cu articole
originale legate de tema proiectului, devenind astfel o resursă de bune maniere şi
netiquette.
Planificarea programului a început odată cu semnarea acordului de
parteneriat, pe 6 martie 2012. Timp de o lună am lucrat la design‐ul site‐ului web,
am construit pagina şi contul de Facebook. Am finalizat o primă variantă a
suportului de curs. Am lansat site‐ul şi proiectul în „Săptămâna Şcoala Altfel” 2‐6
aprilie 2012 , prin organizarea unor ateliere de promovare şi pilotare a cursului
în 5 licee. Prima evaluare a rezultatelor programului a fost pe 30 aprilie 2012: 120
de participanți la ateliere, 3034 vizualizări ale site‐ului. În perioada mai‐
noiembrie 2013 am livrat 4 serii de curs, concomitent cu actualizarea permanentă
a conținutului de pe site şi pagina de Facebook, devenite astfel resurse de bune
maniere şi netiquette. Centralizarea chestionarelor de evaluare aplicate
cursanților indică o medie de 4,8 din maxim 5 puncte în ceea ce priveşte gradul
de utilitate al conținuturilor abordate în curs.
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Resurse utilizate
Am utilizat finanțarea câştigată 1221 $ pentru achiziționarea domeniului
şi hostingului pentru site, a unui laptop necesar în munca de webdesign şi livrare
curs, pentru asigurarea mesei de prânz a participanților, pentru consumabile şi
tipar. Contribuția bibliotecii, estimată la 2994 $, a constat în logistica necesară
livrării cursului spații, echipamente şi salariile celor 2 traineri. Numărul de ore
alocate săptămânal a fost de 15 ore/ săptămână în perioada de lansare a
proiectului şi de realizare a platformei de curs martie 2013 , urmat de o medie
de 5 ore/ săptămână pentru restul perioadei de implementare. Partenerii
bibliotecii au fost 5 licee din municipiul Iaşi, care ne‐au pus la dispoziție spații şi
echipamente pentru activitățile desfăşurate în sediul şcolii, precum şi resurse
umane, profesori cu care am colaborat în promovarea proiectului şi administrarea
înscrierilor.

Rezultate și impact
Proiectul E‐tiquette, please – ateliere de bune maniere online și offline a
reuşit să demonteze mitul adolescentului alergic la tot ceea ce înseamnă reguli de
bună purtare. Am folosit plini de curaj cuvântul maniere, dar le‐am atras atenția
adolescenților combinându‐l cu unul mult mai atrăgător: online. Le‐am promis şi
le‐am oferit liceenilor ieşeni o trusă de prim ajutor pentru a se descurca onorabil
în situații cheie de interacțiune socială. Invitația la curs a sunat însă ca o invitație
la distracție şi aici ne‐am ținut de cuvânt din nou. Am făcut acest lucru dezvoltând
un curs de două zile, bazat pe exerciții, jocuri şi multă interacțiune. Am reuşit să
convingem 220 de liceeni să ne vorbească deschis – la cursurile şi atelierele
derulate în şcoli sau la bibliotecă – despre situațiile în care se simt nesiguri şi ar
vrea să se descurce cât mai elegant.
Am atras astfel atenția profesorilor şi bibliotecarilor asupra faptului că
adolescenții sunt adesea neglijați când vine vorba de informațiile pe care le
primesc pe această temă, dar care sunt vitale pentru reuşita lor în viața personală
şi profesională. 3 emisiuni dedicate de către posturile TVR1, Digi24 şi SClub TV, o
emisiune radio şi cel puțin 10 articole în presa locală demonstrează că am atras şi
atenția presei. Am construit un site şi o pagină de Facebook. Discuțiile de la curs
15
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au continuat online, iar publicului inițial liceenii din Iaşi li s‐au adăugat aproape
5000 de alți oameni, de vârste, profesii şi din locuri diverse, vizitatori unici ai site‐
ului despremaniere.ro, dezvoltat prin proiect.
Timp de peste jumătate de an, vizitatorii site‐ului dintre care doar 38% sunt
ieşenii au putut citi, în fiecare dimineață, un articol original şi interesant pe teme
de etichetă. Le‐am ascultat sugestiile, le‐am răspuns la întrebări şi, ca bibliotecari
ce suntem, ne‐am documentat şi am scris pentru ei nu mai puțin de 237 de
articole. Am acoperit subiecte dintre cele mai diverse, de la maniere
multiculturale la reguli de etichetă în afaceri, de la maniere la restaurant la reguli
pentru redactarea unui e‐mail oficial. Cu o rată de revenire de 55%, ne‐am creat
astfel un public fidel pentru site. Am generat comentarii, aducând astfel bibliotecii
o rată de interacțiune cu publicul neegalată până acum.

Făcând atât de vizibil proiectul nostru, am primit ecouri care ne spuneau că
astfel de ateliere ar fi utile şi altor adolescenți. Drept pentru care am reunit toate
materialele create pentru curs într‐un pachet pe care l‐am oferit gratuit tuturor
16

DIANA GHIORGHIEŞ

solicitanților 43 de profesori şi bibliotecari până acum . Cursul poate fi prin
urmare replicat, cu resurse minime, de orice bibliotecă interesată.
La Iaşi, am reuşit să instruim peste 200 de elevi şi să oferim informații altor
mii de oameni cu o finanțare de doar 1221 USD. La acestea se adaugă o
contribuție de 6 ori mai mare din partea bibliotecii, multe ore de muncă, plăcerea
de a lucra cu şi pentru un public atât de special cum sunt adolescenții şi ajutorul
oferit de colaboratorii noştri din cele 5 licee unde am organizat atelierele.

Lecții învățate
Cea mai importantă lecție învățată prin munca la acest proiect este că un
buget relativ mic 1221 $ poate fi compensat cu o strategie care să asigure multă
vizibilitate. Am investit foarte multe ore de lucru în crearea conținutului online,
însă aceste eforturi au adus o valoare adăugată proiectului: am atras 3034 de
vizualizări ale site‐ului în prima lună de proiect, am generat comentarii,
interacțiuni. În ceea ce priveşte componenta de training, am învățat că
adolescenții sunt un public exigent, dar foarte valoros prin curiozitatea şi
deschiderea lor, prin lipsa de prejudecăți şi gradul lor foarte mare de sociabilitate.
Cea mai importantă observație este că adolescenții, mai puțin blazați ca adulții în
ipostaza de cursant, au fost foarte receptivi la elementele de dezvoltare personală,
deci accentuarea pe astfel de elemente este un mod ideal de a livra conținuturi
mai aride. Concret, nu le vorbim despre reguli de bună purtare, ci despre moduri
de a‐şi crea o imagine cât mai bună şi despre beneficiile acestei imagini .

Continuitate
Site‐ul despremaniere.ro, precum şi contul şi pagină de Facebook sunt în
continuare funcționale şi actualizate cu informații referitoare la bune maniere şi
netiquette. Hosting‐ul pentru site este asigurat până în martie 2014. Ținând cont
de costurile mici implicate de acest serviciu aproximativ 50 euro/ an
intenționăm să asigurăm în continuare funcționalitatea site‐ului, prin contribuția
bibliotecii sau printr‐un sponsor. Cursul dezvoltat prin proiect a fost oferit gratuit
tuturor bibliotecarilor, profesorilor, trainerilor din mediul ONG care
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intenționează replicarea sa. Până în prezent am oferit aceste materiale unui
număr de peste 50 de solicitanți şi continuăm să primim cereri.
În biblioteca noastră am continuat replicarea parțială şi adaptată a cursului.
Am organizat ateliere de bune maniere şi netiquette în licee, în Săptămâna Şcoala
Altfel 2013. În Săptămâna Hai pe Net 2013 am organizat ateliere de netiquette
pentru copii, adaptând sesiunile din curs unui public mai tânăr. Începând din
august 2013 am folosit resursa creată prin proiect pentru includerea unor sesiuni
de etichetă şi siguranță pe internet livrate seniorilor. Tot în august 2013 am
adăugat cursul la oferta de cursuri și ateliere de vară oferite gratuit de Biblioteca
Județeană Iași utilizatorilor săi. organizând astfel o nouă serie de curs. Începând
cu luna noiembrie, în urma unei colaborări cu Serviciul de Probațiune Iași,
urmează să organizăm o serie de curs pentru adolescenții aflați în evidența
acestui serviciu.
Pe termen mediu intenționăm transformarea cursului într‐un program
permanent oferit de biblioteca noastră publicului adolescent.
Materialele necesare pentru replicarea unui astfel de curs sunt oferite în
continuare, gratuit, tuturor profesorilor sau bibliotecarilor interesați. Pentru
solicitări și detalii suplimentare ne puteți scrie oricând, la adresa:
diana@despremaniere.ro.
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MANAGEMENTUL CULTURAL ÎN CONTEXTUL ACTUAL

AURA DVORACIC ∗

Dacă încerc să definesc managementul cultural şi acum, în anul 2013, încă
mă lovesc de acelaşi vid informațional pe plan național, vid de care m‐am ciocnit
şi în anul 2000, în calitate de învățăcel în ale domeniului. De ce? Răspunsul este
simplu: pe plan național nu se consideră ca fiind necesară tratarea cu seriozitatea
pe care o incumbă disciplina numită Management cultural. Doar câțiva practicieni
ai domeniului, cum ar fi dr. Aura Corbeanu, care încercând să abordeze această
disciplină spunea: „ … Profesionalizarea treptată a domeniului operativ în
cultură apariția noilor meserii în management, comunicare, gestiune m‐au
determinat să încerc o structurare sistematică a informațiilor şi o formulare a
competențelor pe care le‐am acumulat în ultimii ani, pentru a oferi noilor
generații de operatori culturali şi tuturor profesioniştilor interesați de acest tip de
activități nu în ultimul rând studenților pe care încerc să‐i inițiez în domeniul
managementului cultural câteva instrumente concrete de lucru.”
Plecând de la o bogată bibliografie europeană, voi încerca să articulez câteva
repere teoretice ale disciplinei managementului cultural sau a ştiinței privind
organizarea activităților culturale, cum s‐a numit la începutul anilor ’60 această
disciplină ştiințifică aplicată . Pentru aceasta, mă voi strădui să răspund la câteva
întrebări: „Ce este cultura?”; „Care este obiectul managementului cultural?”; „Care
sunt obiectivele managementului cultural?”; „Cine este managerul cultural?”;
„Care sunt componentele managementului cultural?”

∗

Aura Dvoracic este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iaşi, precum şi expert accesare
fonduri structurale și de coeziune europene şi formator ANBPR.
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Parte a culturologiei, dar şi a managementului contemporan, managementul
cultural nu este încă în România o disciplină ştiințifică de prestigiu, care să
contribuie la crearea valorii adăugate produsului şi serviciului cultural ca element
necesar dezvoltării şi reconstrucției sociale. Dar ce este cultura?! Succint, cultura
înseamnă premiere teatrale, concerte, festivaluri de film, studiul vechilor
documente, precum şi eforturile constante ale operatorilor culturali pentru ca
vizitatorii, cititorii şi utilizatorii să realizeze bogățiile inestimabile care îi aşteaptă
în biblioteci şi muzee. Aşadar, cultura înseamnă operele nemuritoare ale
gânditorilor, dar şi efortul ca, sub formă de cărți în mii de exemplare, tipărite şi
digitale, ea să fie accesibilă publicului larg. Anunțurile, reclamele care, prin
intermediul presei, radioului şi televiziunii, invită la lansări de carte, expoziții,
spectacole, concerte etc. Şi mai înseamnă şi proiecte culturale!
Schimbările de esență, pe care le parcurgem la nivel cultural, acum, la
început de mileniu, prin care se încearcă dovedirea a ceea ce numim dimensiunea
economică a culturii, care este dată atât de sectoarele tradiționale culturale, dar şi
de dezvoltarea industriilor culturale moderne, confirmă rolul‐cheie al
managementului cultural în elaborarea acelor proiecte culturale constituite în
adevărate pârghii de implementare şi de evaluare a eficacității strategiilor
culturale specifice temeinic fundamentate la nivel local, regional, național şi
internațional.
Managementul cultural defineşte spațiul în interiorul căruia se pot realiza
condițiile creației culturale şi, mai ales, artistice, formele implementării acesteia şi
ale receptării lor de către publicul larg.
Care este obiectul de studiu al managementului cultural? Studiul tuturor
metodelor de organizare a instituțiilor culturale ce apar în diverse societăți şi în
diverse perioade istorice în interiorul manifestărilor culturale în totalitatea lor şi
în sectoarele culturale constituie obiectul de studiu al disciplinei managementul
cultural.
Recunoscută pe plan european mai larg doar începând cu anii ’80, moment
în care domeniul cultural – aflat în plină explozie a internaționalizării –, face apel
tot mai des la specialişti din domenii din ce în ce mai variate, disciplina
Management cultural este şi rămâne o ştiință de origine preponderent anglo‐
americană şi trebuie menționat faptul că definirea acesteia variază mult de la o
țară europeană la alta vezi Franța şi Marea Britanie , dar şi între o componentă şi
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alta vezi managementul muzeelor față de managementul teatrelor sau cel al
industriilor culturale comparat cu managementul bibliotecilor .
Care sunt obiectivele managementului cultural? Obiectivul fundamental al
managementului cultural este descoperirea soluțiilor
a modelelor
organizatorice corespunzătoare, care să determine o activitate culturală eficace şi
eficientă în domeniul social şi al economiei de piață 1 . Rezultă două dimensiuni de
bază ale managementului cultural, dimensiuni care se întrepătrund şi se
completează, şi anume: a dimensiunea analitic‐descriptivă descrierea şi
cercetarea formelor şi metodelor existente de organizare şi b dimensiunea de
proiectare‐modelare dezvoltarea şi descoperirea unor noi forme şi modalități,
mai adecvate, de organizare .
Obiectivele specifice ale managementului cultural sunt următoarele:
• conceperea sistemului vieții culturale, care pleacă de la o anumită politică
culturală a unei țări şi a unei comunități;
• modelarea organizatorică a sistemului vieții culturale în interiorul unei
țări şi a unei comunități;
• planificarea dezvoltării culturale, ceea ce presupune stabilirea țelurilor,
priorităților şi a metodelor de implementare a politicii culturale, precum şi
cercetarea situației culturale existente, ca punct de pornire în conceperea
modelelor de planificare;
• conceperea sistemelor de parteneriat public‐privat în activitățile culturale,
care vor duce la optimizarea rezultatelor obținute;
• realizarea infrastructurii culturale, precum şi coordonarea şi organizarea
activităților din interiorul acestora – managementul instituțiilor culturale
respective;
• organizarea procesului de producție managementul proiectelor
culturale în interiorul instituției de cultură sau independent;
• organizarea procesului de difuzare a culturii;
• managementul şi marketingul produsului şi serviciului cultural;
• instituirea formelor şi modelelor de colaborare culturală internațională;
• constituirea rețelelor culturale tematice.
1 Vezi Milena Dragićević‐Šešić, Branimir Stojković, Cultura: Management. Mediere. Marketing,
traducere de Liubița Raikici şi Lucian Alexiu, comentarii de Sorina Ivanovici‐Jecza, Timişoara, Editura
Brumar, 2002, p. 15.

21

MANAGEMENTUL CULTURAL ÎN CONTEXTUL ACTUAL

Aceste zece obiective ale managementului cultural presupun diverse grade
de instruire şi competențe ale managerului cultural. Deci, cine este managerul
cultural?
Misiunea managerului cultural este acea de a asocia managementul,
creativitatea şi cultura în vederea dezvoltării durabile a unei comunități.
Managerul cultural este în serviciul unei instituții publice de cultură, a unei
asociații sau fundații culturale, a unui centru cultural etc. El trebuie să cunoască
foarte bine economia culturii deoarece concepe un proiect al organizației pe care
o serveşte ce presupune un buget pe care trebuie să ştie să‐l gestioneze.
Managerul cultural poate să conducă un teatru sau afacerile culturale ale oraşului.
Managerul cultural trebuie să aibă o vastă şi solidă cultură generală.
Managerul cultural este organizat, tenace, răbdător, riguros, vizionar, îşi asumă
riscuri, are simț artistic şi abilități în realizarea contactelor, este rezistent la stres
şi are calități de manager. Managerul cultural are o formație academică umanistă
în general, competențe în management organizațional, în managementul
proiectelor, comunicare şi relații publice, istoria artei, dar şi în gestiunea
costurilor. Desigur, el se specializează într‐un domeniu specific, tocmai pentru a
putea face față cerințelor în permanentă schimbare. Deci, sfera activităților
managerului cultural cuprinde crearea condițiilor pentru manifestările culturale
şi producția bunurilor culturale a ideilor şi valorilor pentru transpunerea lor în
opere la care publicul larg să aibă acces oricând şi de oriunde, precum şi pentru
receptarea acestor opere din partea opiniei publice.
Înainte de a vedea care sunt componentele managementului cultural, e bine
să reținem faptul că managementul ca disciplină ştiințifică nu este independent de
contextul civilizator şi cultural în care a apărut, respectiv, în care s‐a dezvoltat în
continuare.
Dacă filosofia managementului american este orientată spre viitor şi se
caracterizează prin vitalitate, mobilitate, lipsa formalismului, abundență, cantitate
şi organizare exemplară, filosofia managementului european, orientată spre
trecut şi prezent, se caracterizează prin: prudență, stabilitate, respectarea
convențiilor, acceptarea necesităților, sublinierea calităților şi diversitatea. De
altfel, americanul Fr. Taylor şi francezul Henry Fayol, cei doi „părinți” ai teoriei
managementului, subliniază, în mod evident, deosebirile şi influențele asupra
practicii manageriale. Astfel, Taylor pune accent pe producție, respectiv pe
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factorii economici, de eficiență şi productivitate, pe când Fayol consideră ca
fundament al teoriei managementului buna administrare organizatorică, precum
şi repartizarea sarcinilor de conducere.
Managementul calității totale Total Quality Management – cel mai nou
curent în management – apare în Japonia ca rezultat al tradiției culturale
japoneze, în care ataşamentul față de companie este total şi în care ținta fiecărei
persoane se supune țintelor generale ale companiei, încât lupta pentru calitatea
totală se duce pretutindeni şi în orice loc: de la portar până la director, iar
eficacitatea afacerii este ținta supremă. Astfel încât, deşi cultura noastră se
apropie mai mult de valorile europene bazate pe diverse teorii ale
managementului apărute în Europa, ceea ce a pus pe roate industria culturală la
noi este teoria americană a managementului.
Într‐o societate cum e a noastră, în care nici în economie, şi cu atât mai puțin
în cultură, succesul în muncă şi afaceri nu este considerat esențial, iar viitorul
aproape că frizează miracolul atunci când este vorba de planificare pe termen
scurt, cunoaşterea managementului american, iar în cultură, aplicarea, cu
precădere, a managementului calității totale, ar putea constitui un pas real în
direcția realizării doritei dimensiuni economice a culturii.
Care sunt componentele managementului cultural? Când vorbim despre
management cultural, vorbim despre:1 Politica culturală; 2 Dezvoltarea
culturală; 3 Descentralizarea culturală; 4 Managementul strategic al instituțiilor
culturale; 5 Managementul instituțiilor de cultură; 6 Managementul proiectelor
culturale; 7 Economia culturii; 8 Cercetarea culturii; 9 Schimburile şi
cooperarea culturală; 10 Rețele culturale tematice.
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„AMERICAN CORNER” IAŞI SE PREZINTĂ

ADRIANA MAFTEI ∗ & ROXANA TOIA ∗∗

Programul American Corners este o inițiativă a Departamentului de Stat al
Statelor Unite ale Americii, concretizată prin înființarea unor „mici biblioteci”, în
parteneriat cu instituții locale, pentru a oferi informații şi programe despre
cultura, istoria şi evenimentele americane.
De la demararea acestui proiect 2003 şi până în prezent au fost create
peste 400 astfel de spații în aproximativ 60 de țări. Numele de American Corner a
fost ales în Rusia, atunci când s‐a încheiat primul parteneriat, în primăvara anul
2000. În alte state, ele sunt cunoscute sub denumirea de Ferestre spre America,
Centre de învățare Lincoln sau purtând numele unor personalități americane.
American Corners Romania, prin programele şi activitățile derulate, se
mențin în topul centrelor de acest fel din Europa. În România există nouă
American Corners la Bacău, Baia Mare, Bucureşti, Cluj, Constanța, Craiova, Iaşi,
Timişoara şi Târgu Mureş , cel din Iaşi fiind al doilea înființat în țară, acum opt
ani, pe 28 iunie.
Ultimul proiect de succes finalizat, cu impact în rândul adolescenților, l‐a
constituit workshop‐ul Educația media la liceu, organizat în parteneriat cu
Asociația pentru Jurnalism şi Online Media AJOM şi Departamentul de Jurnalism
al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Workshop‐ul s‐a derulat pe o
perioadă de trei luni mai‐iulie şi a cuprins şase întâlniri, având următoarele
teme: Presa pe înțelesul elevilor! De ce ai nevoie de educație media?; Cine
∗
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produce media și pentru cine?; Stereotipuri și violența în media; Internetul şi
educația; Internetul şi divertismentul; Social media.

Unul dintre rezultatele programului a fost şi participarea la proiectul
european Schimbul de tineri „Media and Conflict”, organizat în Spania, în
localitatea San Quirze de Besora, în perioada 8‐15 iulie 2013. Acolo, 24 de
adolescenți din Portugalia, Spania, Franța şi România au avut parte de o
experiență extraordinară. Au aflat ce se ascunde în spatele unui articol de ziar,
cum se filmează şi se editează un film, dar mai ales cum să distingă jurnaliştii
părtinitori de cei profesionişti. Cei cinci liceeni din Iaşi, care au participat la acest
schimb, s‐au întors cu impresii deosebite, după cum unii dintre ei au mărturisit la
întâlnirea găzduită la bibliotecă:
„A fost o experiență interesantă, educativă, plăcută şi amuzantă. Am învățat
să ne auto‐gospodărim şi ne‐am îmbunătățit spiritul de grup, cu beneficiile şi
defectele sale, să ne tolerăm colegii mai neprietenoşi şi să‐i apreciem pe cei
prietenoşi.” Dorian OLĂRESCU, 15 ani .
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„Proiectul în Spania a însemnat, pentru mine, o experiență unică, de neuitat.
Am învățat lucruri utile, distrându‐ne. Am întâlnit oameni din diferite țări, oameni
deosebiți şi foarte interesanți. Sunt mândră că sunt româncă şi că am reuşit să
demonstrez că nu sunt mai prejos de cei din alte țări.” Elena BULAI, 14 ani
„Un proiect interactiv, prin joc şi multă distracție copiii şi‐au făcut
cunoştințe noi şi au rămas cu prietenii frumoase, s‐au autogospodărit, au învățat
să negocieze, să medieze, să descopere esența unei ştiri media şi cum să o
citească, interpreteze şi mai ales au învățat să verifice şi să se informeze despre o
ştire, nu să o admită ca atare, au învățat cât de importantă şi puternică este o ştire
media. Recomand părinților să‐şi sfătuiască copii să participe la astfel de proiecte
pentru că au ce învăța.” Ioana OLĂRESCU, părintele unui elev
American Corner Iaşi este locul unde aveți ocazia să descoperiți şi alte laturi
ale culturii americane, să vă îmbunătățiți noțiunile de limbă engleză, să întâlniți
persoane cu interese similare sau să participați la discuții pe diverse teme cu
lectori‐nativi americani.
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DESPRE BIBLIOTECILE DIN FINLANDA

DIANA GHIORGHIEŞ ∗ & IULIA IRIMIA∗∗

La începutul lunii august, 2012, ca reprezentanți ai grupului de tineri
profesioniști din bibliotecile publice din România, am avut șansa de a participa la
IFLA Camp, o preconferință a tinerilor organizată de grupul noilor profesioniști
din cadrul IFLA, în deschiderea conferinței IFLA organizată anul trecut în Helsinki,
Finlanda. IFLA Camp a avut loc în localitatea Hameenlinna, un oraș din sudul
Finlandei, aflat la aproximativ 100 de kilometri de Helsinki.
La finalul celor două zile de pre‐conferință, am plecat spre Helsinki unde,
timp de trei zile două dintre ele fiind zile de weekend! am vizitat mai multe
biblioteci din aria metropolitană Helsinki.
În finlandeză, kirjasto înseamnă bibliotecă. Este unul dintre primele cuvinte
pe care le‐am învățat în cele câteva zile petrecute în Finlanda. Prima bibliotecă pe
care am vizitat‐o, profitând de după‐amiaza liberă dinaintea începerii pre‐
conferinței tinerilor, a fost cea din Hameenlinna. Au urmat apoi, în Helsinki și în
jurul orașului Helsinki, în zonele Vantaa și Espoo, două biblioteci ultramoderne,
Entressee și Sello, prima dintre ele amplasată într‐un supermarket, o bibliotecă
axată pe muzică Library 10 , o bibliotecă universitară, o bibliotecă dintr‐un azil
de bătrâni, o bibliotecă axată pe servicii pentru șomeri Meeting Point , o
bibliotecă amenajată într‐o fostă fabrică de ceramică transformată în centru
turistic și mall Arabiaranta , precum și mai multe biblioteci publice de mai mică

∗
Diana Ghiorghieș este şef Serviciu Proiecte şi Programe Culturale, PR, Biblioteca Județeană „Gh.
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pentru Copii.
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dimensiune, în total 12 biblioteci, dintre care și o bibliotecă mobilă, venită în
Heksinki, cu ocazia conferinței, din orașul Kotka.

Biciclete parcate regulamentar la intrarea Bibliotecii Publice din Hameenlinna

A fost suficient să pășim în prima bibliotecă pentru a înțelege că, de fapt,
kirjasto nu înseamnă întocmai bibliotecă. Nu biblioteca pe care o știm noi. Ci una
plină de adulți, de adolescenți, de mame cu copii în cărucior, de foarte mulți
imigranți, într‐un cuvânt de categorii de public diverse, unele aproape absente din
bibliotecile noastre. De oameni care fac multe alte lucruri în afară de citit cum ar
fi, de pildă, să folosească studiourile de înregistrări disponibile în bibliotecă, să
împrumute mingi, să tricoteze, să își verifice tensiunea, să joace jocuri video, să
cânte la pianul mut – care se aude doar în căști, sau să folosească imprimanta 3D
pentru a‐și construi o machetă a unui produs inventat de ei . Plină la orice oră,
chiar și în weekend. Cu utilizatori foarte bine instruiți, cu un număr surprinzător
de mic de bibliotecari dar extrem de eficienți, cu spații mai mult sau mai puțin
moderne, dar funcționale și adaptate tipurilor de servicii pentru care au fost
concepute.
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Ne‐am întors acasă cu foarte multe fotografii, cu multe idei și cu multe
lucruri de povestit. Am hotărât deci să împărtășim cu alți bibliotecari și nu
numai , prin intermediul unui fotojurnal, lucrurile care ne‐au plăcut la bibliotecile
din Finlanda. Jurnalul a fost construit sub forma unui blog, la adresa
http://jurnaldinfinlanda.wordpress.com/.
În articolele de blog am selectat fotografii din mai multe biblioteci, în funcție
de serviciile adresate diverselor categorii de public sau de alte teme cum ar fi:
mobilier, spațiu, echipamente.

Servicii pentru adolescenți
Young Media Room, la Biblioteca Publică din Sello, Helsinky. Consolele de
jocuri, mesele de biliard și snooker, aparatele de fitness, colecțiile impresionante
de muzică de toate genurile, filme și reviste de benzi desenate îi fac pe
adolescenții finlandezi să se simtă bine‐veniți, înțeleși și mulțumiți de bibliotecă.

Young Media Room, la Biblioteca Publică Sello, Helsinki
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Se adaugă la asta și design‐ul spațiilor concepute special pentru ei, în culori
vesele, cu mobilier modern, în zone spațioase dar care să le ofere, totuși, destulă
intimitate. Cufundați în lectura unei reviste, cu căștile pe urechi, cufundați într‐un
fotoliu‐sac sau întinși direct pe covor, în șosete sau absorbiți complet de un joc în
rețea, adolescenții pe care i‐am văzut în bibliotecile din Finlanda păreau să se
simtă exact ca acasă, în camera lor.

Servicii pentru copii
De la o lună la 13 ani pentru că după această vârstă sunt considerați deja
adolescenți copiii din bibliotecile pe care le‐am văzut în Finlanda au multe
motive să adore bibliotecile. Ei găsesc aici spații de joacă, camere pentru jocuri
video și vizionat filme, camere de povești, costume de prințese și pirați pe care
pot să le îmbrace prin bibliotecă.

Spațiul de joacă pentru copii, la Biblioteca Publică Sello
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Chiar și cei mai mici utilizatori, care nu știu încă să citească știu perfect să
folosească singuri echipamentele de împrumut automat. Asta în timp ce părinții
care îi însoțesc sunt în apropiere, căutând pentru ei înșiși o carte, un film, un CD.
Acesta ar fi, de fapt, unul din marile avantaje ale spațiului deschis pe care l‐am
regăsit în cele mai multe dintre bibliotecile vizitate: deși bine delimitate, toate
serviciile sunt reunite într‐un singur spațiu generos, făcând ca vizita la bibliotecă,
în familie, să fie o experiență plăcută pentru toți.

La biblioteca din Entressee, copiii folosesc singuri echipamentele de împrumut automat

Servicii pentru șomeri
Informații pentru cei în căutarea unui loc de muncă sau pliante care
informau despre diverse cursuri pentru șomeri am văzut mai peste tot. Ce ne‐a
impresionat însă, din perspectiva serviciilor pentru șomeri, a fost Meeting Point,
un spațiu care ține de Biblioteca Publică a Orașului Helsinki, dar unde nu am
văzut cărți, ci doar computere. În afară de servicii complexe de instruire a
șomerilor în căutarea unui loc de muncă, Meeting Point găzduiește și Urban Office,
un concept unic prin care biblioteca pune la dispoziția adulților care vor să își
deschisă o afacere, să breveteze o invenție etc. spații unde pot discuta și lucra. La
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Meeting Point poți găsi softuri și echipamente complexe pentru editare audio și
video și o imprimantă 3D pentru cei care vor să realizeze o machetă a propriilor
invenții.

Așa arată spațiile separate fonic de la Meeting Point – un loc unde se pot discuta afaceri, la
bibliotecă

Servicii pentru imigranți
Helsinky este un oraș foarte cosmopolit. În multe biblioteci publice, numărul
imigranților: indieni, chinezi, afro‐americani, mulți veniți cu întreaga familie în
spațiile de joacă pentru copii, de lectură periodice sau de acces la internet, era mai
numeros decât cel al finlandezilor. La fel de cosmopolite sunt și colecțiile
bibliotecilor publice. La biblioteca din Sello, a doua bibliotecă din Finlanda ca
număr de vizite cu 4000 de vizite pe zi, deservită de 58 de bibliotecari , ghidul
nostru ne‐a spus că biblioteca începe să achiziționeze documente într‐o anumită
limbă atunci când municipalitatea înregistrează cel puțin 100 de locuitori
vorbitori ai acelei limbi. Impresionant este și numărul cursurilor de limbă
finlandeză și al altor programe dedicate minorităților culturale.
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Spațiu și mobilier
Bibliotecile pe care le‐am văzut au fost foarte diferite între ele din punct de
vedere al spațiului disponibil. De la biblioteca publică din Hameenlinna, o
bibliotecă mai tradițională, la cea din Entressee, amplasată într‐un mall, la cea din
Vallilla, o bibliotecă publică de cartier, amplasată într‐o clădire nu foarte mare,
dar construită de un arhitect local după un concept unic, special pentru a găzdui o
bibliotecă, la cea din Rikhardinkatu singura clădire de patrimoniu dintre
bibliotecile vizitate .
Indiferent de istoria clădirii și de mărimea spațiului, am remarcat peste tot
respectarea conceptului de open space chiar și în clădirea de patrimoniu, deși
destul de înghesuită, are o scară interioară, în spirală, care face legătura între
toate nivelele bibliotecii o zonare foarte atentă a serviciilor, încercarea de a
amenaja cât mai multe locuri plăcute, intime, confortabile în bibliotecă.
HelMet
HelMet, o abreviere cu tâlc în limba engleză helmet înseamnă cască de
metal a cuvintelor Helsinky și Metropolitan este un portal al bibliotecilor din
zona metropolitană Helsinky. Cu un singur click poți afla, în timp real, ce biblioteci
sunt deschise, ce biblioteci se vor închide peste o oră, ce bibliotecă mai apropiată
îți oferă serviciul de care ai nevoie. Adresa portalului este: http://www.helmet.fi/en‐
US/Libraries_and_services.
Pe cât de eficient și funcțional, pe atât de bine este și promovat acest portal.
Caracatița verde, mascota HelMet, e o prezență nelipsită din materialele
promoționale și ghidurile disponibile în toate bibliotecile pe care le‐am vizitat.
Ce mai poți face la bibliotecă
În cele mai multe dintre bibliotecile pe care le‐am văzut, chiar lângă intrare,
o stivă de bețe de mers walking sticks , de împrumutat, pe baza permisului de
bibliotecă, stau mărturie nu doar pentru apetența finlandezilor pentru mișcare și
sport, ci și pentru modul în care biblioteca se adaptează la nevoile oamenilor. Și
tricotatul pare să fie un sport național în Finlanda, așa că am tricotat și noi, la
biblioteca din Sello.
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INTERVIU CU DNA CONF. DR. ELENA TÎRZIMAN, DIRECTOR
GENERAL AL BIBLIOTECII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

CIPRIAN TEODORESCU ∗

„Meseria de bibliotecar este una în continuă schimbare odată cu realitățile
societății”
Ciprian Teodorescu: În primul rând „Bine ați revenit la Iaşi!”
Elena Tîrziman: Având în vedere faptul că discuția noastră are loc aici, în
foarte frumoasa sală de evenimente a Muzeului Unirii, în contextul lansării cărții
dnei Nicoleta Marinescu 1 , aş dori să profit de prilejul pe care mi‐l oferiți şi să invit
cât mai multă lume să descopere sau să redescopere comorile acestui oraş
mirabil, trecând în prealabil printr‐o bibliotecă, unde, cu ajutorul informațiilor din
cărți şi de pe Internet să‐şi maximalize impactul acestor întâlniri şi totodată să‐şi
demonstreze în mod concret faptul că biblioteca poate să devină parte constantă
din viața noastră, a tuturor, îmbogățind‐o.
C.T.: Să apeleze la cărți sau la Internet?
E.T.: Este o falsă problemă, răspunsul venind în mod natural prin intrarea în
biblioteca de azi, unde poate să descopere direct, prin utilizare, faptul că sursele
de informare nu sunt concurente, ci complementare. Şi mai este ceva ce trebuie
neapărat subliniat, informarea, oricât de completă ar fi, nu face decât să
pregătească experiența directă, contactul direct şi mai ales cel uman, fiind greu de

∗

Ciprian Teodorescu este Doctor în Filologie; bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iaşi,
Serviciul Catalogare, Achiziții, Informare Bibliografică.
1 Nicoleta Marinescu, Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri, Iaşi, Editura Pim, 2012, 2 volume.
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antedescris integral. Un exemplu imediat este chiar evenimentul la care am
participat azi.
C.T.: Ați fost între prieteni…
E.T.: Da, categoric, dar faptul că sala a fost plină şi mai ales modul în care
invitația de a pune întrebări a găsit ecou şi a generat dialoguri interesante şi la
obiect, mi‐a întărit certitudinea că mă aflu între colegi şi prieteni.
C.T.: Întrebările pertinente care s‐au pus cu acest prilej le am în vedere în

structurarea interviului de față.
E.T.: Este foarte bine aşa, pentru că astfel răspundem unui interes real, deja
exprimat şi mesajul întâlnirii de azi ajunge şi la cei care nu au putut fi prezenți.
C.T.: Mai mulți editori şi‐au exprimat părerea că durează prea mult

obținerea CIP‐ului.
E.T.: Nu am negat acest lucru, dar am ținut să şi explic efectiv cauza acestui
fenomen şi să‐mi manifest astfel speranță că într‐un viitor apropiat lucrurile vor
sta diferit. Concret, chiar şi în perioada în care am împachetat, am mutat şi am
despachetat, am avut grijă să desfăşurăm celelalte activități: am păstrat relația cu
editorii, s‐au atribuit ISBN‐uri, ISSN‐uri sau orice alte informații, s‐au notificat noi
edituri la Agenția internațională de la Londra, Depozitul Legal s‐a primit, a intrat
în prelucrare etc. Aşadar, tot acest flux patrimonial nu poate fi întrerupt, pentru că
dacă‐l întrerupem blocăm activitatea editorială la nivel național şi lucrul acesta nu
se poate întâmpla. Totodată ați văzut că nu m‐am sfiit să afirm în mod răspicat că
absența resurselor umane este principalul punct vulnerabil al bibliotecii în acest
moment. Conform Legii bibliotecilor şi pe indicatorul de țară, Biblioteca Națională
a României ar trebui să aibă 995 de persoane. Noi suntem acum la un sfert din
necesar. În opinia mea ar trebui să fim două treimi din numărul respectiv ca să
putem funcționa normal şi să oferim ceea ce trebuie să oferim publicului. Iată un
exemplu: instituția noastră susține activitatea patrimonială şi cea cu editurile,
însă avem o singură persoană care atribuie ISBN. O singură persoană atribuie CIP‐
urile acestea pentru o țară întreagă, pentru aproape 6.000 de edituri. De
asemenea, sunt doar două persoane care lucrează pentru ce considerăm noi a fi
proiectul pilot de bibliotecă digitală. Este foarte puțin, dacă ne gândim că acesta
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este viitorul: modalitatea de oferi accesul la distanță pentru colecțiile pe care le
deții. Acesta este, deci, punctul vulnerabil al Bibliotecii Naționale: nu e vorba de
competența sau incompetența celor care lucrează acum, ci, pur şi simplu, suntem
prea puțini pentru a face față tuturor activităților pe care trebuie să le facem. În
acelaşi timp, prezență în sală a unor editori m‐a bucurat mult, deoarece aceştia
constituie o categorie aparte de utilizatori ai serviciilor specifice oferite de
Biblioteca Națională. A fost un prilej de a le aminti. efortul nostru concretizat în
lucrarea „ Catalogul editurilor din România”, produs ce reprezintă rezultatul unei
activități constante a Centrului Național ISBN, ca verigă inițială în activitatea
editorială din România. Apariția Catalogului Editurilor din România se înscrie în
preocuparea Centrului Național ISBN de a promova editurile româneşti atât la
nivel național cât şi la nivel internațional. Informațiile conținute în catalog sunt
transmise anual Agenției Internaționale ISBN, spre a fi incluse în Catalogul
Internațional al Editurilor,constituindu‐se într‐un bun prilej pentru editorii
români de a fi cunoscuți în mediile de specialitate internaționale.
C.T.: Nu a lipsit nici întrebarea, de acum tradițională: „Va dispărea cartea pe

hârtie? Cum credeți că va arăta biblioteca viitorului?”
E.T.: Chiar dacă realitatea a dat un răspuns clar, ultimii ani ducând nu la
dispariția cărților pe hârtie, ci la proliferarea numărului aparițiilor acestora, în
paralel are loc o creştere exponențială a aparițiilor pe diverse suporturi digitale,
fapt care ne face să crede că biblioteca viitorului s‐a conturat, nu trebuie să ne‐o
mai imaginăm, o vedem deja! De la biblioteca de azi, transformată într‐o structură
mult mai dinamică, cu foarte multă tehnologie, până la aşa‐numita bibliotecă fără
ziduri. Ce găsim de fapt pe internet? Găsim tot informație. În prezent, biblioteca
nu se mai axează doar pe document, ci şi pe informație. Găsim tot felul de
documente virtuale, digitale. Şi, practic, în sensul cel mai larg al cuvântului,
biblioteca viitorului va fi o bibliotecă fără ziduri, dar rămânând acea structură de
informare şi documentare de care toți avem nevoie. În plus, după cum ştiți, pe
internet conținutul digital cel mai pertinent şi mai relevant este creat tot de
structurile infodocumentare tradiționale. Cred, alături de cei mai mulți dintre
specialiştii din bibliotecile din toată lumea, că idee care circulă în ceea ce priveşte
informația contemporană, aceea de a crede că mijloacele de informare sunt
concurente între ele şi că un mijloc de informare nou elimină un mijloc de
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informare mai vechi, este falsă. Cum apariția televizorului nu a înlăturat
cinematograful, nici apariția altor forme de diseminare a informației nu va
înlătura biblioteca. Dimpotrivă, sunt structuri complementare, fiecare dintre ele
având o menire anume. De exemplu, apelezi la internet în scopul unei informații
uşor accesibile, dar aceasta nu este întotdeauna de calitate, nu este evaluată. Dacă
ai nevoie de o informație pertinentă, evaluată, apelezi la bibliotecă. Dacă ai nevoie
de o informație care costă, iar tu nu poți să ți‐o permiți, apelezi la bibliotecă,
biblioteca fiind cea care poate cumpăra acea informație. Deci, din punctul meu de
vedere, toate celelalte mijloace de informare, însemnând chiar mass‐media,
însemnând internetul, însemnând alte structuri de informare şi documentare,
sunt complementare structurii care înseamnă bibliotecă. Şi, în măsura în care vor
înțelege lucrul acesta, se vor sprijini reciproc, vor putea să coabiteze într‐un scop
nobil.
C.T.: Biblioteca se schimbă, dar meseria de bibliotecar?
E.T.: Meseria de bibliotecar este una în continuă schimbare odată cu
realitățile societății. Azi, într‐o lume în care nu ne mai auzim propriile gânduri din
cauza zgomotului informațional care ne înconjoară, meseria de bibliotecar s‐a
transformat ea însăşi. Drept urmare, Biblioteca Națională intenționează să
actualizeze standardul ocupațional pentru această meserie. „Ne‐am dat seama că
există un set extrem de vast de competențe şi abilități pe care trebuie să‐l aibă un
bibliotecar. Ceea ce noi numim generic «bibliotecar» reprezintă o meserie în
interiorul căreia se ascund peste 50 de profesii deja identificate: de la
bibliotecarul propriu‐zis, cel şcolar, comunal – persoana care se ocupă singură de
un întreg complex de activități biblioteconomice, până la cel ultraspecializat – pe
baze de date, pe activități de evaluare, pe colecții speciale; catalogatori,
indexatori, bibliografi, cei care se ocupă de conservare‐restaurare, bibliotecari de
referințe, cei care lucrează în spațiul web“. Într‐o astfel de abordare îşi dovedeşte
importanță o lucrare cum este cea lansată azi a dnei Nicoleta Marinescu,
Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri, care prin maniera abordată, aceea de
dialog, reuşeşte să reunească voci recunoscute în domeniu şi atestate prin
evaluări la nivel european cum sunt doamnele Maria Micle, Elena Leonte şi cu
permisiunea dvs., Elena Tîrziman, alături de reputatul specialist Jean Michel, în
calitate de prefațatori sau postfațatori, în convingerea comună că experiența de
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secole a cărții şi a bibliotecii poate să ne ajute astăzi să gestionăm imensa
cantitate de informații generată de noile ştiințe şi de proliferarea mediilor de
transmitere, cu condiția respectării regulilor unui dialog real între toți emitenții,
care se concretizează la nivelul fiecărei biblioteci în respectarea unor standarde
deja elaborate la nivel european.

„Protecția patrimoniului ne interesează pe toți”
C.T.: O doamnă muzeograf practic v‐a rugat să faceți ceva pentru cărțile de

patrimoniu pe care le‐a văzut recent într‐o accelerată evoluție spre distrugere, în
mai multe biserici din zona Covasnei.
E.T.: Doamna respectivă, fiind muzeograf, intuise foarte probabil şi
problemele legislative legate de posibilitățile noastre, aproape nule, de a ne
implica peste voința proprietarului acelor cărți, cât şi carențele existente acum,
atât în legea patrimoniului, cât mai ales în aplicarea efectivă a prevederilor
acesteia. Dar chiar şi aşa, pentru că protecția patrimoniului național ne
interesează pe toți, noi, ca instituție, organizăm în perioada următoare prin
Centrul Național de Patologie şi Restaurare, cursuri gratuite de conservare a cărții
pentru colegii noştri din sistemul de bibliotecii şi într‐un caz cum este acesta,
cărțile aparținând bisericii şi pentru alți deținătorii de patrimoniu.
În final vă rog să‐mi permiteți, pentru că ştiu că sunteți bibliograf al
Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”, să lansez o invitație către colectivul acesteia şi
totodată tuturor bibliotecarilor ieşeni, de a vizita Biblioteca Națională a României;
cunoscându‐i pe mulți dintre ei, sunt convinsă că un astfel de schimb de
experiență ar reprezenta un model de colaborare între Biblioteca Națională a
României şi bibliotecile din sistemul național de biblioteci, extrem de utilă din
perspectiva profesioniştilor din domeniul biblioteconomic, dar şi o apropiere
între instituțiile noastre.

Iaşi, octombrie, 2012
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ROMÂNCA NELLA ŞI CASA CU STAFII DIN LONDRA…

CATINCA AGACHE ∗

„Plecăm spre Londra! În sfârşit, vedem şi noi acest megapolis cu palate si
catedrale, cu poduri si celebrul Big‐Ben!” – îi zic Mariei de Iaşi, pictorița‐poetă,
companioana mea sau invers din acest drum spre oraşul tentacular. Deşi mi‐am
dorit să văd mai întâi Parisul şi, mai întâi – mai întâi, Ierusalimul. Eu, că Maria le‐a
văzut de mult, a trecut chiar oceanul fiind sedusă definitiv de America, cucerind
cercul său de medici imigranți, la rându‐i, prin pânzele sale pe care le‐a
transportat peste ocean. „Altă lume, Catinca! Dezinhibată, amabilă, deschisă
dialogului, deloc ipocrită, cum e la noi. New‐York‐ul îți taie respirația!” – îmi
șoptește Maria, ca şi cum mi‐ar fi citit gândurile. Dar Londra este pentru
amândouă o plăcută, foarte plăcută surpriză, o recompensă divină, poate, pentru o
perioadă mai dificilă parcursă. Aici avem invitație, nu de la vreun englez că nu
cunoaştem pe nimeni, doar pe Brenda Walker, din 2001, de la Festivalul Blaga , ci
de la o româncă de‐a noastră, aflată acolo la muncă şi pentru a fi mai aproape de
fiica, nepotul şi ginerele ei. Ne‐a invitat românca noastră pentru că avea toată casa
la dispoziție după ce bătrâna, a cărei însoțitoare şi confidentă a fost, a murit.
„Mergem în patria lui Shakespeare!” – îi zic Mariei, entuziasmată că vom ajunge şi
la Stratford‐upon‐Avon, locul de baştină al bătrânului Will, şi recunoscătoare față
de cea care a lansat această invitație. Simt asta ca pe un dar de Crăciun, deşi
suntem în februarie. E un drum superb, cel puțin pentru mine, fiind a doua oară
când merg cu avionul. Asta e! „Uite, Maria!, îi spun, arătând infinitul de sub noi.
Pare că păşim pe nouri, printre lumini. Dacă priveşti însă de jos, lungit în iarbă, în
∗
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seninul unei zile de vară, prin față ți se derulează un fantastic caleidoscop de
forme şi conturi, mii de figuri mitologice în mişcare, transpuse magnific de Bălaşa.
E ca şi cum ar fi prins cerul pe pânze, albastrul şi infinitul lui, misterul, taina,
fabulosul. Ce extraordinară viziune la Eminescu: Un cer de stele dedesubt/
Deasupra‐i cer de stele. Genial!” Maria tace si coace, probabil, un nou poem sau o
nouă pânză, dar ştiu că e de aceeaşi părere. Suntem aşteptate la aeroport de Nella
şi fiica ei, cursa Băneasa‐Luton, cu Wizz Air, accesibilă pentru două intelectuale cu
pensii de... ceva euro acolo. Nu ştim engleza şi resimțim asta ca pe un handicap
I'm from Romania and I want to visit… mă rog, câteva formule, cuvinte
disparate , dar ne luăm după românii noştri tineri, în general, unii ceva mai
gălăgioşi dar majoritatea foarte fireşti în comportament – îmbrăcați în culorile ce
se poartă la nordici, ca uniformă: negru, bej, gri, bleumarin –, vorbind lejer în
această altă limbă, ca şi cum ar reveni în noua lor țară pentru a ajunge la ieşire. Şi
aici, control sever, ca şi la Bucureşti. Nu ne deranjează, deşi şi una şi cealaltă nu
prea credem în terorişti, ci mai degrabă că adevărații nebuni nu sunt cei din
sanatorii, ci unii dintre cei din afara lor, cei care urăsc lumea asta şi se joacă cu
destinele ei.
Suntem aşteptate şi recuperate de Nella şi frumoasa ei fiică, o frumusețe de
început de secol XX, ca eroina principală din Titanic ultima realizare
cinematografică , pe care Maria, cu talentul ei portretistic, o şi proiectează într‐un
imaginar tablou. Fiica Nellei conduce foarte bine, acel fel ciudat de condus cu
volanul pe dreapta, drumul de la aeroport la partea de est a Londrei fiind destul
de lung. Ajungem la un cartier de vile – câte două‐trei, lipite una de cealaltă – cu
gazon în față şi o mică curte‐grădină interioară, toate părând trase la indigo,
curate, vopsite în alb‐gri, bine îngrijite, pline de verdeață. Verdele acesta, în plină
iarnă, este, de fapt, ceea ce ne frapează: anumite soiuri de copaci, înalți, bogați în
coroană, cu frunze mari şi lucioase la noi toate foioasele fiind de mult dezbrăcate
de haine , arbuşti ornamentali. E mai cald ca‐n România, constatăm cu bucurie,
deşi aveam cunoştință de moderația climei, de blândețea iernii. Ne uimeşte casa,
tipică, cu parter şi etaj, construită simplu din schelet de lemn, nici pe departe atât
de trainică ca la noi. Gândim că un vânt puternic ar lua‐o pe sus, mai exact, le‐ar
lua, că e lipită de alte două, identice, încât le poți încurca uşor. Ne impresionează
povestea casei, a femeii care a locuit în ea şi căreia, se vede, i‐au plăcut muzica şi
pictura, trăind tihnit englezeşte. „A fost profesoară” – ne informează Nella. Din
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păcate, suferea de Alzheimer şi erau zile când nici nu se putea discuta cu dânsa.
Dar pe mine mă recunoştea. Cred că şi din milă pentru ea nu am plecat; s‐a agățat
de mine ca de un pai. Deşi a avut copii foarte grijulii.” Cercetăm curioase
interiorul. Muzeu. Curat, ordonat, tras la linie. Peste tot, fotografii de familie
înrămate elegant. Pe fiul său, un om foarte bogat, n‐o să‐l cunoaştem. Pe fiică, însă,
care locuieşte pe aproape, o vom vedea, întrucât suntem invitați acasă la familia
ei, lucru rar la englezi. Mulțumim, în lipsă, femeii care nu mai e, pentru această
găzduire, pentru acest minunat cadou făcut post‐mortem. Privim strada: de o
parte şi de alta, tăcutele căsuțe. E un cartier foarte liniştit, chiar prea liniştit,
constatăm. Cred că stând aici prea mult, singur, îți țiuie liniştea în urechi. Arar se
mai vede cineva ieşind sau intrând în casele‐jucării. Acum, însă, liniştea asta
adâncă nouă ne prinde bine. Gata cu stresul care ne macină în țară! Ne aşezăm în
cel mai frumos loc al casei, mica terasă ce dă în curticica interioară şi petrecem
aşa prima noastră seară la Londra. Maria tocmai a conceput un nou poem pe care
ni‐l citeşte; apoi, altele şi altele. Eu i le cunosc pe dinafară, Nella însă le aude
pentru prima oară şi‐şi manifestă încântarea. E o linişte care te învăluie, te poartă
pe nesimțite în poveste. Deodată, Nellei i se pare că aude paşi, şi toate o zbughim
la etaj. „Poate e stăpâna casei” – spune, râzând mânzeşte, Nella. Vedeți acum de ce
nu pot sta singură aici?!” Maria, hiperlucidă, e cea care ne linişteşte şi, în cele din
urmă, adormim buştean.
După o noapte de odihnă şi o dimineață cu râsete vizând „fantomele” ce ne
bântuiau înainte de culcare, o luăm din loc să vizităm cât mai mult din capitala ce
poartă peste tot emblema regalității. Mergem cu metroul, cel mai vechi construit
în 1863 şi cel mai lung sistem de gen din lume însă nu şi cel mai frumos: aici,
locul întâi l‐ar deține poate cel din Moscova sau din Sankt Petersburg , numit
oficial London Underground, dar „Tube” de localnici. De fapt, „Tube”, autobuzele
roșii cu etaj şi taxiurile negre sunt recunoscute ca marcă londoneză. În metrou,
lume multă, pestriță, taciturnă, cu nasul în ziare sau ascultând muzică la căşti.
Niciun zgomot, nicio vorbă. Indieni, mulți indieni – că doar India a fost colonie
britanică –, negri, arabi, chinezi, evrei perciunați. Mă uit după englezi, englezii
aceia din Forsyte Saga etc., dar nu‐i văd. Coborâm la St. Paul St Paul's Cathedral ,
după ce compostăm din nou biletul sau cardul de călătorie remarcând că aici se
taxează în funcție de distanța parcursă . Românca noastră cunoaşte puțin Londra,
pentru că nu şi‐a permis să cheltuiască puținii bănuți câştigați, adunându‐i pentru
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revenirea în patrie, dar ştie engleza destul de bine şi ne descurcăm. Rămânem
pironite în fața grandorii acestei capodopere arhitecturale realizată în stil baroc,
după planurile a doi vestiți arhitecți englezi ai secolului al XVII‐lea, Sir Cristopher
Wren şi Nicholas Hawksmoor a cincea bazilică din lume prin impresionantele
dimensiuni: lungă de 156m şi înaltă de 110m, cum aflăm din afişaje . Maria nu
pregetă să fotografieze cu „minunatul” aparat foto achiziționat din America.
Peisajul uman s‐a schimbat. E plină catedrala de turişti, dar şi de localnici, adunați
la un concert organizat în centrul acesteia, un fel de amfiteatru, cu vestita orgă la
care a concertat Händel. Ne aşezăm şi noi, copleşite de aerul rarefiat, de
frumusețea basoreliefului de la intrare, a sculpturilor semnate de Gibbson şi
Tijou, de impresionanta bibliotecă, de frântura de slujbă oficiată de însuşi
episcopul Londrei, imaginându‐ne fastul săvârşirii căsătoriei Prințului Charles cu
Prințesa Diana, ce a avut loc cu aproape trei decenii în urmă. Nu urcăm scara in
spirala cu 259 de trepte ce duce la Galeria Şoaptelor, deoarece, temporar, e închis
accesul, dar ar fi fost interesant să verifici fenomenul de acustică formidabilă a
acesteia. Ne desprindem cu greu, am vrea să rămânem aici ceasuri; ne îndreptăm
spre capela laterală şi cripta, unde descoperim mormintele arhitectului
Cristopher Wren, ca şi ale Amiralului Nelson, Ducelui de Wellington, pictorului
Joshua Reynolds, poetului şi ilustratorului William Blake considerat nebun în
epocă pentru viziunile sale paranormale si opiniile antimonarhice, anticlericale ,
gândindu‐ne la timpul când, din amvonul în aer liber, Papa l‐a condamnat pe
Martin Luther, în prezența Cardinalului Wolsey. Istorie grea, destine mari, filme
de neuitat. Maria se plânge déjà de picioare, obişnuința de a se deplasa numai cu
maşina îşi spune cuvântul. „Hai să vedem Tamisa, încerc să negociez, şi apoi
plecăm!”. „Ne întoarcem cu autobuzul cu etaj – ne anunță românca noastră –, că e
mult mai ieftin!”. Aprobăm, căci x euro era averea fiecăreia dintre noi.
Imaginea Tamisei River Thames – Tamesis, cum a numit‐o Caesar e
uluitoare, iar ochii de pictor ai Mariei nu se satură să‐i măsoare magia: e ca o axă
ce pare să lege Turnul Londrei de Palatul Westminster; pe malul celălalt, nu mai
puțin celebrul London Eye. Privim la vapoarele ce circulă liniştit, iar în susurul
valurilor auzim şoptit Muzica apelor a lui Händel compusă special pentru regele
George I , sonoritățile poemului Alastor, de Shelley scris după o excursie cu
barca , ori îi zărim pe micuții din Trei într‐o barcă, de Jerome K. Jerome, cum au
luat‐o din nou, nevăzuți, în susul fluviului. Prin minte ne trec atâtea şi atâtea
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imagini ale ei surprinse de Monet Tamisa la Westminster , James Tissot Pe
Tamisa , Turner Tamisa lângă Windsor și Colegiul Eton, Tamisa lângă Walton
Bridge , Constable nave plutind pe apa fluviului , Abraham‐Hondius Tamisa‐
înghețată ş.a. Maria, revigorată subit, îşi face schițe în gând, căci niciodată nu
pictează realitatea, ci ideea ei despre ea. Ah, Tamisa, Tamisa! – ne vine să strigăm
pline de încântare, dar zâmbim, amintindu‐ne şi de replica dată regelui Iacob
„Maiestatea Voastră nu poate lua şi Tamisa!” , care trimite spre neclintirea în
măreție a acestui dârz ținut. Căutăm cu privirea Omul‐Barcă monumentala
sculptură a artistului român stabilit la Londra, Mircea Roman, amplasată în anul
2000 pe un ponton al Tamisei , care se îneacă și revine zilnic odată cu fluxul și
refluxul, dar nu‐l zărim şi renunțăm. Trecem pe lângă Royal Courts, admirând
eleganța clădirii, fără să ne oprim, căci ne grăbim să nu ne prindă seara.
Întoarcerea spre casa care ne găzduieşte este o nouă experiență: urcăm
bucuroase la etajul autobuzului, savurând cu nesaț tot ceea ce vedem de‐a lungul
unui drum destul de lung. Dar şi mai bucuroase coborâm, uşurate că am trecut
neobservate de masa de imigranți de culoare ce l‐a ocupat aproape în totalitate.
Intrăm într‐un supermarket şi surpriză foarte plăcută având în vedere bugetul
nostru: prețurile alimentelor sunt aproape la fel ca în țară, unele chiar mai mici.
Nu că ne‐ar trebui ceva de mâncare, căci fiica fostei stăpâne a casei şi fiica Nellei
ne‐au burduşit frigiderul cu de toate, dar vrem o bere, o bere englezească, ca să
sărbătorim această zi specială. Petrecem o seară intimă, plăcută. Nella e foarte
veselă, în sfârşit, are cu cine vorbi româneşte, nu se mai teme de fantome. Mai are
de stat o lună după plecarea noastră, după care se va întoarce în țară. Eu şi Maria
avem sentimentul că suntem în tabără, atât de deplin derogate de griji ne simțim.
Peste ceva timp, vecinul de peste drum, văduv neconsolat, bate la uşă, iar Nella,
care‐l cunoaşte bine de şapte ani de când stă aici, revine cu o tavă plină de fructe.
Râde, imitându‐l: „Frumoase românce şi elegante!” Nella îşi schimbă subit starea
de spirit şi ne povestește despre fiica sa profesoară de matematică , acum
măritată cu un român, rezidenți şi unul şi celălalt în Londra, în cartierul de vest,
despre cât de greu şi‐a găsit de muncă necalificată şi, mai ales, prin câte pericole
a trecut când a venit în Anglia, în urmă cu opt ani. A rezistat mergând duminică de
duminică la Biserica Ortodoxă românească sau, mă rog, biserica în care se oficiază
slujba în limba română. Şi grație comunicării pe Internet, muzicii. Încheie de
povestit Nella pe un ton optimist, în stilul ei vesel, pe care şi l‐a păstrat. Fiicei sale
49

CATINCA AGACHE

pare că i se va recunoaşte diploma şi va putea profesa, după o perioadă de
voluntariat. Căci asta face ea acum: voluntariat. Ne culcăm toate la etaj, lăsând
stafiilor liber parterul, iar drăguțului vecin, care dezminte glacialitatea engleză,
visele.
***
E din nou dimineață şi nu ne vine să credem că suntem la Londra. Mie, cel
puțin, încă mi se pare un vis. Mai exact, finalul din Visul de Crăciun al lui Ademar
Barros. Bem ceai englezesc pur, evident cu lapte. Ne răsfățăm. Maria şi Nella au
început cu glumele de dimineață. Râdem în hohote. „Noroc că ați venit voi, că văd
şi eu Londra mai bine!” – ne spune Ella şi noi înțelegem câte privațiuni a trăit în
toți aceşti ani doar pentru a aduna un bănuț. Îi suntem recunoscătoare că, imediat
ce a putut, s‐a gândit la noi, cum să ne facă o bucurie. Rar, lucru rar, altcineva în
locul ei n‐ar fi fost atât de generos. Căci pentru a merge noi acolo a trebui să ceară
aprobarea urmaşilor bătrânei doamne, care au încuviințat, numai ca Nella să mai
rămână un timp spre a supraveghea casa şi pentru că ea ne‐a prezentat în nişte
culori extraordinare. Ne grăbim să plecăm, de data asta invers: cu autobuzul
etajat, iar la întoarcere cu metroul. Ne facem un plan: Piața Trafalgar Trafalgar
Square , National Gallery, Palatul Westminster Houses of Parliament ,
Westminster Abbey, Tate Gallery şi... câte mai încap. Rătăcim puțin, dar în fine,
ajungem. Trafalgar Square este cu siguranță o zonă de mare atracție a Londrei,
opera arhitecților John Nash şi Charles Barry – cum aflăm din pliantele, gratuite,
pe care le găsim peste tot asta da promovare a turismului! . O recunoaştem din
transmisiile tv de Anul Nou, întrucât aici este aşezat tradiționalul „Brad de
Crăciun” şi are loc sărbătoarea Revelionului. Aparține Reginei şi a fost botezată
după locul victorioasei bătălii împotriva lui Napoleon. În centrul pieței, coloana
eroului acestei bătălii – Coloana lui Nelson –, înălțată dintr‐o splendidă fântână,
străjuită de patru impunători lei. Ceva mai încolo, statuia ecvestră a lui Charles I.
Maria fotografiază de zor şi ne prinde în cadru. Intrăm la National Gallery,
remarcând că e gratis, ceea ce am constatat ulterior la aproape toate muzeele
londoneze. „Extraordinar!, zic eu, gândindu‐mă la cât de scumpe sunt intrările la
muzeele din Viena, spre exemplu. Suntem de‐a dreptul copleşite că vom vedea
colecția națională britanică de artă occidentală veche dinainte de 1900 , cât şi
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colecțiile de artă italiană, franceză, multe capodopere. Nu ştim la ce să ne oprim:
Bellini, Botticelli, Caravaggio, Leonardo Da Vinci, Constable, Degas, El Greco, Goya,
Michelangelo, Millet, Piero della Francesca, Raffaello, Rubens, Rembrandt, Renoir,
Seurat, Tintoretto, Tiziano, Turner, Van Gogh, Vermeer etc. Uimitor! Multe din
aceste pânze le ştim, desigur, din albume, dar la vederea originalului sentimentul
care ne încearcă este copleşitor. E ca după două‐trei cupe de şampanie. Zăbovim
mai mult totuşi în fața lucrărilor lui Leonardo Da Vinci Fecioara pe stânci ,
Michelangelo Înmormântarea lui Christos , Rembrandt. În fața lui Rembrandt o
pierdem pe Maria, care pare a nu se mai dezlipi din acel loc, el reprezentând
marele model ales în pictură. Lumina, fantastica lumină care inundă tablourile ei
fiind o părticică din magica lumină rembrandtiană. De fapt, aşa a coborât la ea, cu
ani în urmă, divina inspirație în pictură: privind la Turner şi Rembrandt. Ne
surprinde plăcut prezența discretă a unor pictori aşezați în fața şevaletelor, care
iau lecții de la inegalabilii maeştri de pe simeze, ceea ce în muzeele de la noi nu se
întâmplă. Ieşim din acest univers fascinant, cu o avalanşă de impresii şi imagini
suprapuse ce ne face să revenim cu greu la realitate.
Traversăm spre Biserica St. Martin in the Fields, dar nu zăbovim. Ne
îndreptăm spre Parliament Square Piața Parlamentului . Senzația de grandoare
te copleşeşte. Ne oprim în fața Big Ben‐ului, denumire dată probabil după
numele lui Sir Benjamin Hall celui mai mare turn din lume turnul de nord, cu
clopot şi ceas cu patru fețe proiectat de Augustus Pugin şi realizat în 1858 , iar
muzica clopotelor sale ne vrăjeşte. E o melodie identică, se spune, cu cea de la
Biserica „Sf. Maria cea Mare” de la Cambridge, de fapt o variațiune compusă de
William Crotch după un fragment din Mesia lui Händel, cum aflăm, evident, din
foarte utilele pliante care ne‐au burduşit gențile. Facem fotografii cu garda de la
intrarea principală în Palatul Westminster Palace of Westminster sau Houses of
Parliament , locul din care se iau deciziile Camerei Lorzilor şi Camerei Comunelor.
Este situat chiar pe malul nordic al Tamisei, iar noaptea arată magistral, cum
aveam să constatăm într‐o plimbare ulterioară. Reconstruit în secolul al XIX‐lea,
în 1850 lucrare ce a durat 30 de ani, fiind impusă de incendiul din 1834 , în stil
neo‐gotic, după planurile arhitecților Sir Charles Bary şi Augustus Pugin, el se
impune prin formă aproximativ rectangulară , prin mărime 30 000 de metri
pătrați , prin cele două turnuri care îl flanchează Victoria Tower şi Big Ben, cu o
sută de metri înălțime , într‐un cuvânt, prin eleganță şi rafinament arhitectonic.
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Sunt greu de imaginat cele peste 1000 de săli cât conține Palatul. Maria
fotografiază, râde fericită, e de‐a dreptul în transă; şi noi, de asemenea. „Oh, spune
ea, dac‐ați putea vedea Sankt Petersburg! Acolo e mult, mult romantism, mister,
aici e perfecțiune!” Credem ce spune, dar n‐avem timp să aprofundăm, întrucât ne
fură peisajul străzii. Lume mulă, relaxată, filmând şi admirând peisajul; aproape
că ne ciocnim unii de alții, exprimându‐ne entuziasmul prin semne. Mulți
japonezi, zâmbitori, prietenoşi. Maria le face semne. „România! – le strigă ea,
arătând spre noi, iar ei repetă, dând din cap: „România! Nadia Comaneciu!” Iată,
nu suntem chiar atât de necunoscuți. Un singur om poate fi identificat cu o țară.
„Dar, gândesc eu, pe când asemenea fenomen turistic şi la noi acasă? Mi‐amintesc
că prin anii ’70‐’80 era plin litoralul românesc de turişti, mai ales nemți, dar şi
suedezi, polonezi etc. Neptun, Olimp, Mamaia erau înțesate de străini, ca şi
stațiunile de pe Valea Prahovei! Ce le mai admiram ținutele, mersul cu bicicleta!
Acum, totul e pustiu, rar vreun străin...” Mă întorc la realitate şi le recuperez pe
cele două tovarăşe, care nu se mai satură de sporovăit.
Zărim, peste drum, Westminster Abbey Biserica Colegială a Sfântului
Petru , cea mai veche și mai faimoasă dintre catedralele londoneze abație
benedictină fondată în 960 de Edward The Confessor , cu cea mai impresionantă
arhitectură medievală. Semnificația ei specială e dată şi de ceremonialele regale
petrecute aici încoronarea unor monarhi englezi, de la Harold al II‐lea – 1066 – la
William the Conqueror – 1066 – sau la regina Elisabeta a II‐a – 1953; funeraliile
prințesei Diana . Ne pierdem în admirație în fața acestei uluitoare bijuterii
arhitectonice amestec de stiluri şi bogate ornamente , ce întrece cu mult
imaginea noastră despre ea. Începe să plouă mărunt, cețos şi aproape că nu
vedem la 100 de metri, dar mulțimea nu pare deloc deranjată, continuă să admire,
să gesticuleze. Din păcate, nu se mai poate filma. Ne uităm după Maria, dar n‐o
zărim nicăieri; pare înghițită de marea de vizitatori şi totul se dă peste cap. Intrăm
în panică: nu are roaming la telefon, nu știe adresa unde locuim la Londra nici eu,
lacună corijată a doua zi . Ne întoarcem la gărzile Palatului şi Nella le transmite
rugămintea de a o opri acolo în cazul în care s‐ar întoarce şi ar întreba de noi
Foarte amabili, constatăm, deşi, la început, credeam că erau pe post de statui .
Mizăm pe asta şi pe istețimea minții Mariei de medic‐poet‐pictor care nu avea
cum să nu gândească că acesta este un reper la care vom apela. Şi, într‐adevăr, o
recuperăm. Brrr! Ce sperietură! Şi ea şi noi eram terminate de emoție. Am
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acceptat spăşite reproşurile pe care le meritam din plin. Eram atât de concentrate
pe imaginea celor două grandioase edificii şi atât de convinse că e în spatele
nostru, analizând detalii, încât nici n‐am auzit când ne‐a spus s‐o aşteptăm să‐şi
strângă aparatul de filmat. E atât de supărată – şi speriată –, încât o convingem cu
greu să ne ierte şi să vizităm simbolul Londrei şi al puterii imperiale, Westminster
Abbey. Eu m‐aş fi speriat încă şi mai tare, cred, dar stăpânirea de sine a medicului,
în cazul ei, a luminat‐o. După o mică pauză, în care‐i şoptesc că acolo se află
mormintele lui Shakespeare, Chaucer, Byron, Dickens, Rudyard Kipling, Tennyson
și alții, pare că o înduplecăm. Şi, intrăm. Fast, fast, fast fără egal şi artă înaltă, greu
de atins, asta constatăm. Facem câțiva paşi şi rămânem mute de uimire. E absolut
copleşitor! Ştim că aici este înmormântată Elizabeth I cea mai mare regină a
Angliei, pe care o cunoşteam din atâtea transpuneri cinematografice, plastic – vezi
Crispin van de Passe , Mary, nefericita Regină a Scoției, Henry VII, că locul e
înțesat cu morminte, memoriale, şi tocmai de aceea aproape nu îndrăznim să
înaintăm. În cele din urmă o facem, cu multă atenție. În mijloc, Tronul, datând din
secolul al XIV‐lea, grandios, ca tot ce există în această catedrală, cioplit din lemn
de stejar, ce are în mijloc legendara piatră din Scone Scoția, 1296 pe care se
aşezau regii scoțieni la încoronare şi de care şi‐au rezemat capetele Sfinții Iacob şi
Colomban. Sunt foarte multe morminte, memoriale: de politicieni Churchill ,
oameni de ştiință Charles Darwin, Isaac Newton , artişti Charlie Chaplin , dar ne
oprim mai mult la moaştele lui Eduard Confesorul unicul rege englez declarat
sfânt şi, evident, la Colțul poeților Poets’ Corner . Ne aşezăm, eu, rememorând
un strălucit sonet de Shakespeare: „De tot scârbit, în moarte‐aş vrea să fug,/ Să

nu‐i mai văd în zdrențe pe cei buni,/ Sluțenia ornată cu belşug,/ Credința
compromisă de minciuni,/ Pe harnic în batjocură plătit,/ Fecioarele împinse la
desfrâu,/ Dezonorat pe cel desăvârşit,/ Pe şchiop ținând zburdălnicia‐n frâu,/
ştiința‐nlănțuită de tiran,/ Talentul explicat de idioți,/ Apostrofat cel pur, ca
grobian,/ şi gardianul slugărind la hoți./ Sleit de toate astea, aş pleca,/ Dar lumii
pradă las iubirea mea.” trad. de Radu Ştefănescu . Ieşim în vârful picioarelor, să
nu deranjăm marile spirite ce sălăşluiesc aici. Aproape lipită de această abație:
Catedrala Westminster cel mai mare lăcaş catolic din Anglia şi Țara Galilor , „o
capodoperă din cărămidă şi piatră cu dungi” de culoare portocalie John
Betjeman , în care ne mai regăsim puțin.
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Am fi dorit să vizităm şi Biserica „Sf. Margareta”, situată peste drum de
Parlament, în care se odihnesc John Milton, Robert Blake, dar timpul şi ploaia
cernută ne presează. Admirăm, înainte de a părăsi City of Westminster, clădirea
Westminster Hall, fosta curte supremă de justiție construită de William Rufus în
1097, restaurată de regele Richard al II‐lea în 1398 , martora unor grele sentințe
de condamnare la moarte Thomas Morus, regele Carol I, William Wallace, ducele
de Essex ş.a. , clădirile guvernamentale din Whitehall, impozanta statuie a lui
Winston Churchill, podul Westminster, turnat în fier 1854‐1862 , în acelaşi stil
neogotic, statuia în bronz a reginei Boadicea, iar, în depărtare, pe partea cealaltă a
Tamisei, Imperial War Museum. Prea mult! În capul nostru e un amalgam de
imagini şi informații, dar nu ne oprim. Nu încă, deşi ploaia tăcută nu ne lasă.
Traversăm Millenium Bridge spre a ajunge la Tate Modern, noul Muzeu
Național de Artă Modernă al Marii Britanii găzduit în fosta Bankside Power
Station, transformată de arhitecții elvețieni Herzog şi Meuron în această
spectaculoasă clădire . Cu o siluetă modernă, el găzduieşte o impresionantă
colecție de artă occidentală de după 1900 inclusiv opere de Dali, Picasso, Matisse
etc. , precum şi expoziții de artiști contemporani. Nu putem vedea totul, ar fi şi
imposibil, clădirea cuprinzând 7 etaje, ci selectiv. Intrăm şi din nou suntem purtați
de caruselul imaginilor ce se derulează în fața noastră, pânze superbe aşezate
după şcoli sau curente, orientări diverse din arta plastică. Iată un alt tărâm fără
granițe, precum muzica, îmi spun. Pictura, ca şi muzica, arta în general, având un
limbaj universal, ajung cel mai repede la sufletul omului, făptuind legătura
miraculoasă între armonia universală şi cea umană. Zăbovim la impresionişti
Monet, Matisse , preferații mei. Urcăm pe acoperiş, de unde se deschide ochiului
o spectaculoasă privelişte a Londrei. Ne odihnim puțin la cafeneaua de aici şi
privim, doar privim, la obiectele din magazinul deschis turiştilor. Profităm de
starea de fericire instalată pe chipul Mariei şi o convingem să mergem mai
departe, să vizităm Shakespeare's Globe Theatre „Globul lui Shakespeare”,
deschis publicului în 1997 . O reconstrucție fidelă a vechiului teatru al marelui
Will amplasată cu 200 de metri mai departe de locul fostului edificiu, fondat în
1599 , în care s‐au jucat premiere după piesele genialului dramaturg. Când stai şi
te gândeşti că e doar unul dintre cele 30 de teatre din Londra primul dintre ele
fiind construit în 1576 ! De unde ştim? Evident, tot din pliantele care s‐au adăugat
celor capturate până acum. Avem de dus pentru toți prietenii, să ia aminte cum
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ştiu alții să facă promovare. Nu intrăm, nici nu avem cum, ne mulțumim să
admirăm frumusețea arhitecturii, tipic englezească Admirabil cum țin britanicii,
ca şi nemții, la conservarea specificului locului! La noi, frumoasele case pictate din
Bucovina sunt acum acoperite de coloşi de ciment fără identitate , imaginându‐ne
doar uriaşa scenă pe care au jucat atâția mari actori.
Ne îndepărtăm cu regret, îndreptându‐ne spre ultimul punct al excursiei din
această zi: Tate Britain, celălalt corp al Tate Gallery. Amplasat pe fostul sit al
închisorii Millbank, Tate Britain este cea mai veche galerie de artă din rețea
numită astfel după numele fondatorului ei, Sir Henry Tate, deschisă publicului în
1897 . Suntem impresionate de eleganța clădirii fațada, proiectată de Sidney R. J.
Smith , nerăbdătoare să vedem, în special, lucrările lui J. M. Turner de fapt o
întreagă colecție , membru al Academiei Regale la 27 de ani , impresionist cu
uriaşă forță artistică. De viziunile sale – transpuse în „abureli de culoare” ce redau
o lume de vis, feerică, supranaturală, fantastă, în care se topesc soarele, marea şi
ceața – amețitoarele peisaje alpine, marine, răscolitoarele compoziții, gravuri
Răsărit de soare la Castelul Norham, Fishermen at Sea , suntem sunt
îndrăgostite ă . Maria rămâne mută în fața splendorii acestor uriaşe pânze. La fel
şi noi. Aproape că nu mai dorim a vedea altceva, pentru a rămâne cu aceste
imagini viu întipărite în minte. Da, e şi Constable, sunt atât de mulți alți pictori
importanți..., dar niciunul nu ne‐a impresionat atât de profund, de total, ca Turner.
Luăm din nou pliante evident, gratuite şi ieşim, copleşite de ceea ce am văzut.
Maria prinde un con de lumină şi face din nou fotografii: câteva, în fața statuii
John Everett Millais pictor, preşedinte al Academiei Regale , realizată de Thomas
Brock. Constatăm cu regret că e târziu şi trebuie să ne întoarcem. Începe din nou
să plouă şi semnele serii, anunțate de ceață, sunt pe aproape. Curios, nu ne este
foame, aproape am uitat de acest aspect existențial.
Ne întoarcem cu metroul destul de scump pentru noi şi ne oprim, de data
asta, la un magazin românesc de unde se aprovizionează de obicei Nella.
Impresionant: să găseşti în estul Londrei produse româneşti de cea mai bună
calitate cu ştaif englezesc! Pastramă de căprioară, salam uscat de mistreț,
afumături şi brânzeturi țărăneşti de tot felul, sarmale, vinuri etc. Aflăm de la
vânzătoare că majoritatea clienților nu sunt români, ci localnici în general, şi că
patronii au alte două magazine similare, ceea ce ne bucură. Ploaia a încetat şi,
după o duş fierbinte, ne simțim mult mai relaxate. Aproape că nu ne mai dor
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picioarele. Coborâm în camera de zi unde suntem aşteptate de fiica stăpânei casei,
care, după saluturile de rigoare şi schimbul de fraze politicoase, de cărți de vizită,
ne adresează invitația de a fi, a doua zi, la orele 17:00, oaspeții ei şi ai soțului
dânsei, ambii arhitecți, acum pensionari, E o persoană cu o fizionomie tipic
englezească – blondă, cu ovalul feței alungit, comunicativă cu frâna specifică, dar
foarte amabilă, o amabilitate ce ține de educație. Păcat că nu ştim limba, aşa ne
înțelegem destul de greoi, Nella reuşind cu transpirație să facă față traducerii. Ne
mărturiseşte supărarea sa că e greu să vândă nevoită fiind casa în care ne aflam
ceea ce s‐a întâmplat totuşi după plecarea noastră , pentru că s‐a scornit că e
populată de stafii. Ni se face frică brusc, dar nu spunem nimic. Aşadar, paşii
aceia… şi faptul că Nella nu dorea să rămână singură... Se uită prin camera de zi,
alege câteva obiecte pe care ni le dăruieşte, mie şi Mariei, în semn de amintire de
la mama ei: o perie de haine şi o oglindă, cu mânere încastrate cu goblenuri
delicate. Pentru Nella are un cadou special, pregătit din vreme: e un ceas valoros
la care mama sa ținea foarte mult. Să mai spună cineva că englezii sunt reci!
Foarte educați, civilizați, da! Aflăm cu plăcută surpriză că bătrâna doamnă îi
vorbise fiicei sale despre înrudirea caselor regale din Anglia şi România, că păstra
un viu interes pentru țara care a ținut lumea cu sufletul la gură prin transmisia în
direct a Revoluției. Şi că auzise de la copiii ei, care mergeau la Covent Garden, de
Angela Gheorghiu. Nimic nu e întâmplător, aşadar. De altfel, poate astfel se explică
şi atitudinea față de Nella, pe care a tratat‐o aproape ca pe un membru al familiei.
Îi mulțumim pentru gest, pentru găzduire, pentru invitație şi ne strângem mâinile,
noi, afabil, în stilul propriu românesc.
***
O nouă zi, plină de tentații, la Londra. Ne trezim cu acest sentiment de bine.
Maria însă ne anunță că nu mai poate merge nicăieri din cauza durerii de picioare,
vrea o zi pauză. O ironizăm în glumă pentru tocurile de la cizme, pentru paltonul
elegant însă greu, o speriem cu fantomele, dar rămâne neînduplecată. În
consecință, hotărâm să stăm cu ea şi să ne distrăm acasă. Facem totuşi, înainte de
prânz, o scurtă incursiune în cartier în adidaşi şi blugi , minunându‐ne din nou
de verdeața peluzelor, a pomilor, arbuştilor, de perfecțiunea geometrică a
urbanismului local. Eu mă ofer să pregătesc prânzul – evident, ceva rapid –, vrând
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a le răsfăța. Ne petrecem apoi ziua, uitându‐ne pe pliante, marcându‐ne noile
trasee. Fiica Nellei sună, întrebând dacă mai avem nevoie de ceva. O dulceață e
fata asta! Ne odihnim puțin, în fața televizorului cum altfel? , dorind să vedem
cam ce emisiuni sunt la dânşii: nu scandaluri, nu vedete de carton, nu transmisii
de doi bani. Elegant, serios, nestresant. Pregătim cadourile pentru vizita anunțată:
o sticlă de tămâioasă de Cotnari, o sticlă de pălincă frumos ambalată, un album cu
Iaşii, un Eminescu tradus în engleză, un CD cu Enescu. Onorabil, zicem noi,
sperând să facem o impresie bună, că, iată, avem şi noi branduri chiar dacă
nebranduite multe din ele .
Casa în care locuiesc cei doi e foarte aproape de cea în care ne aflam noi şi
este identică ca stil. Intrăm şi facem cunoştință cu soțul ei, politicos, amabil: un tip
înalt, sportiv, blond. Un interior însă total diferit de cel în care locuim: pereți
burduşiți cu cărți, albume, obiecte de artă. Oferim florile şi cadourile ce par să le
facă plăcere. Îi observăm uitându‐se surprinşi la imaginile din album, oprindu‐se
mai ales asupra celei a Palatului Culturii. Ne bucurăm şi încercăm să le expunem
succint povestea acestuia, insistând pe perioada de reşedință regală, indicându‐le
şi legenda în engleză din finalul cărții. Aproape i‐am convins să ne viziteze, sau e
doar proverbiala lor politețe. Remarcăm că sunt foarte simpli, o simplitate
aristocratică, mai exact; n‐au gomoşenii precum proaspeții îmbogățiți sfidător
de la noi. Ce mai, băutură fină, pahare fine! Din întreg comportamentul lor se vede
cât de apreciată a fost Nella în această familie şi cât de recunoscători îi sunt
pentru anii petrecuți alături de mama lor. Servim ceai, evident, prăjiturele, alune,
fructe. Conversăm, atât cât se poate, prin Nella. Despre Shakespeare, Eminescu
au auzit de el, dar n‐au citit nimic din opera lui , despre ceea ce am vizitat sau
urmează să o facem, indicându‐le ca punct terminus al sejurului nostru Stratfort‐
upon‐Avon. Îi surprindem cumva cu ceea ce ştim despre cultura lor, cu interesul
manifestat față de aceasta. Mai schimbăm câteva fraze, apoi reiterăm invitația de a
ne vizita la Iaşi. Promit politicos că o vor face, deşi suntem aproape convinşi că nu
o vor face speriați de cerşetorii ce‐au inundat capitalele europene şi fix peste o
oră plecăm, nu înainte de a le mulțumi pentru ospitalitate. Ne‐au plăcut, da, ne‐au
plăcut şi sperăm să fi făcut şi noi o impresie bună. Am mai şters puțin din
imaginea țării distrusă de „avangarda” țigănească. Păi, atunci când nu ştii să‐ți faci
tu mitul, ți‐l fac alții. Şi‐atunci, unde e nația?! La întoarcere, vecinul de peste drum
îi oferă din nou Nellei o farfuriuță, de data asta cu prăjiturele. Mulțumim şi noi,
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prin semne. Ar mai lipsi să ne aplecăm, ca japonezii. „Vă place!” – glumeşte Nella.
Ce mai, suntem nişte răsfățate şi aşa chiar ne simțim: toate grijile au rămas
dincolo de noi. Intrăm în fabulosul din Visul unei nopți de vară, căci tot ce vedem
ni se pare fabulos, ieşit din realitate. Spunem ca bătrânul Will: „Când dragostea
vorbeşte, vocile tuturor zeilor par a fi adormite în armonia raiului.”
Mâine e o altă zi, mâine o luăm din nou de la capăt, încercând a desluşi alte
mistere ale tentaculelor Londrei. Spunem noapte bună fantomelor şi ne cufundăm
în vise.

continuare în numărul următor
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EVOLUȚIA ŞI ORGANIZAREA STUDIILOR DE ISTORIE LA
UNIVERSITATEA DIN IAŞI

MIHAI CARP ∗

La 26 octombrie 1860, prin decret domnesc, Alexandru Ioan Cuza punea
bazele Universității din Iaşi, unul din pilonii învățământului superior românesc.
Între disciplinele introduse încă de la înființare se regăsea şi istoria, predată în
cadrul mai larg al Facultății de Filosofie şi Litere. Ceea ce ne propunem în
rândurile următoare este o reconstituire, dar şi o analiză a procesului complicat
adeseori plin de ezitări şi sincope al instituționalizării studiilor istorice în cadrul
Universității din Iaşi. Pe baza documentelor de arhivă, a Analelor Universității din
Iaşi, a memoriilor, a articolelor de presă şi fără a pierde din vedere cele mai
recente contribuții, precum şi pe cele devenite deja clasice, vom cerceta modul în
care s‐au diversificat catedrele, constituirea seminariilor şi a bibliotecilor de
specialitate, apariția revistelor de specialitate, a muzeelor sau a institutelor. Cu
alte cuvinte e vorba despre apariția acelei infrastructuri universitare care a
permis profesionalizarea istoriei şi formarea unor specialişti veritabili dotați cu o
metodă critică în cercetarea trecutului.
Pe plan european dezvoltarea istoriografiei ca disciplină academică este un
fenomen al secolului al XIX‐lea. Profesionalizarea studiilor istorice și redefinirea
fundamentelor lor teoretice și metodologice au fost circumscrise de procesul
modernizării și naționalizării Europei. Istoricii au început nu numai să‐și creeze
propriile instituții, dar și să gândească noi concepte epistemologice și
metodologice în scopul stabilirii unei baze „științifice” solide a profesiei lor.
Această dezvoltare a fost caracterizată de dezbateri intense asupra modului în
∗
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care istoria ar putea fi transformată și practicată ca o disciplină „științifică”.
Dezbaterile asupra fundamentelor epistemologice și metodologice ale scrisului
istoric au diferit în funcție de țară, perioadă și intensitate și concluzii, dar toate au
implicat răspunsul la întrebarea cum ar trebui scrisă istoria în mod științific și
cum să creezi o disciplină academică independentă de alte ramuri ale
cunoașterii 1 .
Lumea academică a secolului al XIX‐lea a fost caracterizată de conflictul
dintre abordarea hermeneutică și cea cauzală. Astfel, pot fi distinse două tipuri de
știință istorică în secolul al XIX‐lea: istorismul Historismus ca un concept ce‐și
avea rădăcinile în tradiția filologiei și filosofiei idealiste germane, era legat de
doctrina metafizică a ideilor Ideenlehre , o metodă hermeneutică, concentrată
asupra istoriei evenimențiale politice și a marilor personalități. Reprezentanții
acestei „științe a istoriei” Geschichtwiessenschaft erau majoritatea istorici
universitari. Cea de a doua concepție era pozitivismul nomotetic. Acesta
împrumuta mult din metodologia și cunoașterea științelor naturale, era preocupat
de cauzalitate în istorie și căuta să descopere legi istorice. Principalele domenii de
interes erau istoria economică și socială precum și istoria ideilor. Reprezentanții
acestei concepții istorice se autodefineau drept „istorici științifici” și erau în cea
mai mare parte istorici amatori, fără catedre universitare ori aparțineau altor
discipline 2 .
Istorismul, cu toate variațiile sale, este termenul cheie care simbolizează
nașterea studiului istoric modern pe parcursul secolului al XIX‐lea. Acest concept
a fost prototipul „științei istorice” care s‐a răspândit repede în afara Germaniei și
a fost adoptată ca model de metodă de cercetare în tot Apusul Europei. În
Germania, apariția istoriografiei academice a avut loc, în academii și în
universități, în perioada târzie a Iluminismului. Așa numita școală de la Göttingen
a stabilit standardele timpurii ale predării și scrisului istoric. A fost totuși, mai
curând un fenomen singular. Numai reforma sistemului educațional de după 1815
a deschis calea către edificarea instituțională în universități și către fixarea
standardelor învățământului istoric. În următoarele decenii, istoria a devenit atât
Eckhardt Fuchs, „Conceptions of Scientific History in the Nineteenth – Century West”, în Turning
Points in Historiography: A Cross‐Cultural Perspective, Edited by Q. Edward Wang, Georg G. Iggers, The
1
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o profesie cât și o disciplină academică. Pe la mijlocul secolului al XIX‐lea era
fixată o abordare metodologică inspirată de Wilhelm von Humboldt, Barthold
Georg Niebuhr și Leopold von Ranke. Știința istorică ce avea ca ideal
obiectivitatea şi al cărei scop era să dezvolte o metodologie strict definită luase
forma istorismului. Bazându‐se pe instrumentele metodologice ale filologiei și pe
o abordare hermeneutică a istoriei, istoricii germani au făcut din critica surselor
Quellenkritik , temelia cercetării lor și au emancipat scrisul istoric de filosofia
istoriei făcută de Kant și Hegel. În Germania, istoriografia academică și‐a fixat pe
deplin canonul istoric pe la mijlocul secolului al XIX‐lea. Istorismul a devenit
tradiția studiilor istorice de la Ranke la Mommsen și astfel, concepția
istoriografică a istoricilor academici 3 .
De la publicarea lucrării lui Johann Gustav Droysen, Historik, în 1857,
istorismul s‐a bazat pe o concepție teoretică și metodologică, care a fost formulată
într‐un puternic contrast cu concepția nomotetică asupra scrisului istoric. Totuși,
„știința istorică” academică va fi provocată de „știința istorică” nomotetică.
„Istoria științifică”, cum se definea ultima, era bazată pe problemele
epistemologice și metodologice apărute în cadrul științelor naturale. În anii 1850
și 1860 pozitivismul lui Comte, teoria sa socială, empirismul său și ideile sale
despre istorie și societate, păreau să unească golul epistemologic dintre științele
naturale și cele sociale și a câștigat teren printre savanți. Legătura crucială între
pozitivismul lui Comte și istoriografie a fost furnizată de istoricul amator Henry
Thomas Buckle, care a publicat influenta History of Civilization in England în două
volume 1857, 1861 . Principiile metodologice și teoretice ale lui Buckle
respingeau istoriografia tradițională, care consta, în mare parte, în asamblarea de
fapte o reconstituire a evenimentelor politice și simpla lor descriere. Concepția sa
despre o istorie științifică diferea de istorism în multe aspecte: pentru Buckle,
devenirea omenirii era bazată pe legi istorice care pot fi descoperite și explicate
de istorici prin aplicarea „metodelor științifice” precum cele statistice și prin
folosirea ultimelor descoperiri în științele naturale meteorologia, geologia,
psihologia . Istoria devenea științifică după modelul științelor naturale 4 .
După ce procesul de profesionalizare a fost terminat pe la jumătatea
secolului al XIX‐lea, profesia istorică a arătat puțin interes asupra unor noi
3
4

Ibidem, p. 150.
Ibidem, p. 152.
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concepții istorice sau a punerii lor în practică. Astfel, definiția dată de Buckle
științei istorice a fost imediat respinsă de istoricii academici germani, în special
prin critica întreprinsă de Droysen. Faimoasa controversă iscată de Lamprecht
asupra metodei istorice la sfârșitul secolului al XIX‐lea a fost punctul culminant și
final al acestor dezbateri printre istorici. În Franța, dezbaterile asupra
fundamentelor „științei istorice” au avut loc în paralel cu controversa
metodologică a lui Lamprecht, în Germania. Existau două orientări în mediul
academic: una reprezentată de istorici, ca Charles Seignobos și Charles V.
Langlois, care se îndoia de posibilitatea unei istoriografii nomotetice și susțineau
o reconstituire istorică bazată doar pe evenimente politice și o alta ilustrată de
savanți, precum Paul Lacombe, François Simiand și Emile Durkhein, care teorizau
principiul cauzalității și își exprimau credința în existența legilor istorice. În cele
din urmă a avut loc o respingere radicală a oricăror potențiale inovații din alte
discipline și o închidere a disciplinei istorice față de o gamă largă de abordări
istoriografice și teoretice. Deschiderea interdisciplinară către economie, geografie
și etnologie submina în ochii lor rolul excepțional al istoriei în societate, influența
sa culturală, supremația sa academică. Atenția acordată personalităților și istoriei
politice, ridicarea hermeneuticii la rang de metodă absolută, limitarea autoimpusă
la editarea textelor pe baza criticismului textual, au favorizat în cele din urmă un
pozitivism ateoretic al faptelor. Pe de altă parte, procesul transformării istoriei
într‐o disciplină științifică fiind puternic influențat de naționalism si
europocentrist, a făcut ca știința istorică să se aplece în secolul al XIX‐lea, în
special asupra istoriei naționale. În acest context un scop important social si
politic al istoriografiei a fost să producă o viziune istorică validată științific asupra
trecutului în scopul de a crea un mit național care plasa propria națiune în centrul
discursului istoric. Astfel, urmărind sa legitimeze valori politice şi culturale,
istorismul a presupus si o instrumentalizare a istoriei în scopuri naționale 5 .
Legea instrucțiunii din 5 decembrie 1864 va conferi atât Universității din
Iaşi, cât şi celei din Bucureşti, cadrul de dezvoltare care va rămâne în linii
generale în vigoare până la 1898. Capitolul IV al Legii stabilea funcționarea a
patru facultăți: Filosofie şi Litere; Drept; Medicină; Ştiințe fizice, matematice şi
naturale. Între cele opt materii de studiu prezente în cadrul Facultății de Filosofie
şi Litere se află şi Istoria universală critică, pentru ca, din vara anului 1865 să fie
5

Ibidem, p. 162.
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adăugată şi Istoria românilor şi a literaturii române. De asemenea, legea din 1864
preciza că fiecare facultate se va organiza prin regulamente speciale lăsând
deschisă posibilitatea înființării „de alte cursuri accesorii” după trebuințele ce s‐ar
putea ivi odată cu trecerea timpului 6 .
O trăsătură importantă a Legii instrucțiunii e aceea că stabileşte un raport
de subordonare al universităților față de puterea politică prin dependența
bugetară şi maniera de alegere şi numire a organelor de conducere, în care
Ministerul Instrucțiunii deținea un rol foarte important 7 .
În ceea ce priveşte dinamica disciplinelor de studiu, factorul politic s‐a
dovedit adesea hotărâtor în înființarea sau suprimarea unor conferințe, catedre
ori în a stabili cine le va fi titularul. Imixtiunea politicului a fost o constantă a vieții
academice, constituind un principiu explicativ al multor evenimente petrecute în
spațiul universitar, fapt pe care analiza noastră îl va evidenția în repetate rânduri
pe parcursul acestui studiu.
Începuturile studiilor de istorie la Universitatea din Iaşi, deşi nu lipsite de
antecedente, stau sub semnul fragilității şi precarității inerente, în mod oarecum
firesc oricărui demers de instituționalizare aflat în faza sa incipientă. Exista o
evidentă lipsă de profesori la care se adaugă puținătatea corpului studențesc. În
Iaşi, în anul universitar 1865‐1866, frecventau cursurile Facultății de Filosofie şi
Litere numai opt studenți, iar această situație nu va cunoaşte o schimbare
semnificativă nici după două decenii, când sunt înregistrați doar paisprezece
studenți 8 . Trebuie spus că dintre cei înscrişi doar puțini îşi promovau examenele,
abandonul fiind des întâlnit. Astfel, din 1881, când apar primii licențiați şi până în
1896 sunt înregistrați doar un număr de 82 de licențiați în domeniul studiilor
umaniste 9 . Acest interes redus față de perspectiva formării umaniste ar putea fi
pus pe seama absenței unei finalități concrete a pregătirii, în condițiile unei
precarități a pieței şcolare, dar şi a faptului că absolvenții Facultății de Filosofie şi
Colecțiunea legilor, regulamentelor, programelor şi diferitelor deciziuni şi dispozițiuni generale ale
acestui departament, 1864‐1901, adunată şi publicată sub îngrijirea dlor C. Lascăr şi I. Bibiri, Ministerul
6

Instrucțiunii Publice şi al Cultelor, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1901, pp. 22‐23.
7 Lucian Nastasă, „Suveranii” universităților româneşti. Mecanisme de selecție şi promovare a elitei
intelectuale. I Profesorii Facultăților de Filosofie şi Litere 1864‐1948 , Editura Limes, Cluj Napoca, 2007, p.
18.

8 Anuariul Universității din Iaşi pe anul şcolar 1895‐1896. Precedat de o ochire retrospectivă asupra
învățământului superior din Iaşi, Tipografia Națională, 1896, pp. 76‐78.
9 Ibidem, pp. 99‐100.
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Litere trebuiau să concureze alături de bacalaureați pentru a ocupa catedrele din
învățământul gimnazial, fiind astfel privați de avantajul deținerii unor diplome
universitare 10 . Nu trebuie omisă nici preferința elitelor româneşti pentru studii la
universitățile mult mai prestigioase din spațiul francez ori german. Diplomele
universitare obținute aici erau garanția aproape sigură a unei cariere strălucite la
revenirea în țară. Constantin Kirițescu, unul din marii intelectuali ai României
exprima această realitate astfel: „Înainte de război mergea la universitățile din
Franța, mai ales la Paris, elita societății româneşti. Înaltele diplome eliberate de
universitățile franceze asigurau fericiților lor posesori o carieră strălucită. Doctor
de Sorbona era talismanul magic care deschidea porțile spre catedra universitară,
spre locurile de frunte din magistratură spre banca ministerială...” 11
De la înființare în 1860 şi până în 1864, când trece la Universitatea din
Bucureşti, V. A. Urechia a fost cel care a predat istoria şi literatura română. Fost
profesor al Academiei Mihăilene, cu studii la Paris şi Madrid, a acordat în cursurile
sale un loc substanțial prezentării directe a documentelor, pentru a căror lectură
cu studenții va aloca o zi săptămânal 12 . În ceea ce priveşte catedra de istorie
universală, ea a rămas neocupată în primii doi ani, întrucât N. Ionescu, şi el fost
profesor al Academiei Mihăilene, nu a răspuns invitației de a deveni profesor la
nou creata Universitate. Începând cu 16 noiembrie 1862, Titu Maiorescu va fi
numit provizoriu la această catedră, dar va renunța la ea în scurt timp, primind în
schimb catedra de filosofie pe care o abandonase Simion Bărnuțiu. De această
mişcare va profita N. Ionescu devenit titular al catedrei, cu unele întreruperi, din
1863 până în 1891 13 . Cu o bogată activitate politică, fiind un remarcabil orator, nu
s‐a evidențiat ca om de ştiință şi şi‐a neglijat activitatea la catedră, Iorga numindu‐
l „fostul meu profesor de trei lecții” 14 . Fără vocație profesională şi preocupări
ştiințifice a scris puțin şi superficial, căutând să suplinească lipsa unei pregătiri

10 Bogdan‐Petru Maleon, „Studiul umanioarelor la Universitatea din Iaşi şi constituirea bibliotecilor
specializate”, în Historia Universitatis Iassiensis, II, 2011, p. 238.
11 Cf. Leonidas Rados, „Studenți şi profesori ai Universității din Iaşi la studii în străinătate deceniul
şapte al secolului XIX‐lea ”, I , în Historia Universitatis Iassiensis, I, 2010, p. 76.
12 Vistian Goia, V. A. Urechia, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, p. 87.
13 L. Rados, art. cit., în loc. cit., p. 44.
14 Nicolae Iorga, Orizonturile mele. O viață de om aşa cum a fost, ediție îngrijită, note şi comentarii de
Valeriu şi Sanda Râpeanu, indice de Mariana Iova, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p. 270.
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adecvate prin artificii retorice 15 . Fost student al acestuia, Al. Lapedatu îl descrie
astfel: „Nicolae Ionescu avea un glas armonios şi ademenitor, vorbea în perioade
lungi, frumos stilizate şi cu sentimente naționale, ca mai toți românii din generația
Unirii, era mult apreciat şi iubit, ca orator, de moldoveni.” 16
Catedra, devenită vacantă prin plecarea lui V. A. Urechia la Universitatea din
Bucureşti, va fi ocupată în 1868 sau mai degrabă în 1869 de A. Vizanti, licențiat în
litere la Madrid şi protejat al lui Urechia, care‐l sprijinise să obțină o bursă în
străinătate 17 . În 1875, din postura de ministru al Cultelor şi Instrucțiunii publice,
Titu Maiorescu l‐a îndepărtat pe Vizanti din Universitate, motivul fiind absențele
repetate de la cursuri, iar catedra sa a fost scindată şi împărțită între V. Burlă şi A.
D. Xenopol 18 . Ultimul suplinea Catedra de istoria românilor şi fusese trimis la
studii în străinătate, la Berlin, cu un stipendiu alcătuit şi din contribuțiile
personale ale membrilor Junimii 19 , care îşi puneau în el speranțele pentru o
istorie metodică şi critică opusă diletantismului întruchipat de Vizanti: „un
ignorant așa cum sunt majoritatea ignoranților de pe la noi”, după caracterizarea
lui Iorga. Totuși, datorită legăturilor sale politice, în foarte scurt timp, Andrei
Vizanti va reveni la catedră, fiind repus pe post de următorul ministru, de data
aceasta un liberal 20 . Plecarea sa definitivă de la Universitate e legată de un
scandal de delapidare din postura de președinte al Comitetului teatral ieșean,
fugind pentru a scăpa de proces în America 21 .
Din 1883 și până în 1915, când se va retrage, A. D. Xenopol va fi titularul
Catedrei de istoria românilor. Prin venirea sa, învățământul istoric ieșean
cunoaște un semnificativ salt calitativ. Posesor al unui doctorat în drept la Berlin
și al unuia în filosofie la Universitatea din Giessen, Xenopol era beneficiarul unei
pregătiri superioare și a devenit în scurt timp o personalitate a vieții culturale
15 Vasile Cristian, Istoria în Universitatea din Iaşi, 1860‐1985. Dezvoltarea ştiinței, redactori
responsabili Gh. Platon, V. Cristian, Iaşi, 1986, p. 159.
16 Al. Lapedatu, Scrieri alese. Articole, cuvântări, amintiri, ed. Ioan Opriş, Editura Dacia, Cluj, pp. 135‐
136.
17 Leonidas Rados, „Studenți şi profesori ai Universității din Iaşi la studii în străinătate deceniul şapte al
secolului XIX‐lea ”, II , în Historia Universitatis Iassiensis, II, 2011, p. 45.
18 Ibidem, p. 45.
19 Leonidas Rados, „Studenți şi profesori ai Universității din Iaşi la studii în străinătate deceniul şapte al
secolului XIX‐lea , I , în Historia Universitatis Iassiensis, I, 2010, p. 54.
20 Idem, „Studenți şi profesori ai Universității din Iaşi la studii în străinătate deceniul şapte al secolului
XIX‐lea ”, II , în Historia Universitatis Iassiensis, II, 2011, p. 45.
21 Lucian Nastasă, Op. cit., p. 21.

67

MIHAI CARP

românești. Cursurile sale la Universitate au stat la baza monumentalei sale sinteze
în șase volume Istoria românilor din Dacia Traiană 1888‐1893 , cea mai
importantă realizare istoriografică a secolului al XIX‐lea. Xenopol a fost un
intelectual ce s‐a impus și în spațiul cultural occidental. Sinteza sa a apărut la
Paris într‐o ediție în limba franceză, în două volume, prefațată de istoricul Alfred
Rambaud Histoire des Roumains de la Dacie Trajane, depuis les origines jusqu’à
l’Union des Principatés en 1859, 1886 . De asemenea, istoricul ieșean a colaborat
la prestigioase reviste, Revue Historique sau Revue Critique, a participat la
reuniuni internaționale și a făcut expuneri la Sorbona, i s‐a solicitat colaborarea la
reputata sinteză Histoire generale, publicată sub redacția lui E. Lavisse și A.
Rambaud. A avut o contribuție originală, mult apreciată și discutată, în
problemele teoretice apărute în jurul disciplinei istorice la sfârșitul secolului, prin
lucrarea Les principes fondamentaux de l’histoire 1899 dezvoltată apoi în La
théorie de l’histoire 1908 22 . Dacă menționăm și faptul că din 1889 a fost ales
membru corespondent al Academiei şi din 1893 titular avem imaginea clară a
diferenței de calibru intelectual în raport cu N. Ionescu sau A. Vizanti și a
prestigiului academic pe care prezența sa la catedră a conferit‐o studiilor istorice
la Universitatea din Iași, al cărei rector a și fost 1898‐1901 .
Din 1891, A. D. Xenopol a suplinit și Catedra de istorie medie și modernă
universală pentru o perioadă destul de îndelungată, până la sfârșitul anului 1908,
când titular va deveni I. Ursu. Acesta a fost puternic susținut de „triada critică”
Iorga, Onciul, Bogdan în detrimentul unui contracandidat, precum Marin
Dimitrescu. Ultimul fusese cândva „omul lui Tocilescu”, ceea ce pe fondul
conflictului dintre vechea și noua școală istoriografică i‐a blocat mult timp orice
posibilitate de a pătrunde într‐o universitate românească 23 , deși a făcut repetate
încercări de a ocupa Catedra de istorie medie și modernă universală de la Iași, iar
realizările sale intelectuale nu erau mai prejos decât ale lui I. Ursu 24 .
Ioan Ursu, absolvent al Universității din București, medievist format la
școala lui D. Onciul și a lui N. Iorga, cu studii la Munchen și Berlin unde și‐a trecut
și doctoratul cu o teză despre Petru Rareș, a fost titularul Catedrei de istorie
V. Cristian, „A. D. Xenopol”, în Universitatea din Iaşi, 1860‐1985. Dezvoltarea ştiinței, redactori
responsabili Gh. Platon, V. Cristian, Iaşi, 1986, p. 180.
23 Lucian Nastasă, Op. cit., p. 436.
24 D. Ivănescu, Documente din arhive ieşene, III, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p. 216.
22
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medie și universală din 1909 și până la sfârșitul Primului Război Mondial, când se
transferă la recent înființata Universitate românească din Cluj 25 . La recomandarea
și intervenția lui D. Onciul, Ministerul a încredințat suplinirea catedrei lui I. Ursu
de la 1 decembrie 1908, urmând ca în vară să aibă loc concursul de cooptare a
unui titular. În cele din urmă, după un compromis între membrii comisiei
examinatoare Petre Rășcanu, A. D. Xenopol şi Teohari Antonescu de la Iași și
Nicolae Iorga şi D. Onciul de la București va fi numit profesor agregat la catedra
de istorie medie și modernă universală la sfârșitul anului 1910 în baza lucrărilor
sale științifice. Va deveni titular de la 1 aprilie 1914 26 .
Până la Primul Război Mondial, în spiritul Legii instrucțiunii din 1864, care
lăsa deschisă posibilitatea diversificării în timp a cursurilor prin înființarea unor
catedre noi, și la Universitatea din Iași disciplina istorică cunoaște o evoluție în
sensul specializării. Astfel, din aria extrem de întinsă a Catedrei de istorie
universală, în 1884 se va desprinde o Catedră de istorie antică, epigrafie și
geografie 27 . Suplinită o vreme de Petre Rășcanu, acesta va deveni în 1896 titularul
ei până în anul 1912. Răşcanu era absolvent al facultății de Litere şi Filosofie din
Iaşi, după care îşi continuase pregătirea ca bursier la Paris, la celebra École
Pratique des Hautes Études, unde i‐a avut ca profesori pe C. Monod, G. Hanotaux,
epigrafistul Renier. De asemenea, la Sorbona îi audiază pe E. Lavisse şi pe
elenistul Egger, iar la College de France, pe Gaston Boissier 28 . Comparativ, la
Universitatea din București această catedră fusese creată cu trei ani mai devreme,
titular fiind Grigore Tocilescu.
Un decalaj temporal și mai semnificativ față de Universitatea din Bucureşti îl
constatăm în ceea ce privește Catedra de arheologie și antichități, înființată în
capitală la 1878, deși, sub forma unei conferințe acest curs exista încă din 1874 29 .
La Iași, abia în 1894, la intervenția lui Maiorescu, au fost create special două
conferințe: de Arheologie pentru Teohari Antonescu și de Istoria filosofiei
25 V. Cristian, „Istoria”, în Universitatea din Iaşi, 1860‐1985. Dezvoltarea ştiinței, redactori responsabili
Gh. Platon, V. Cristian, Iaşi, 1986, p.162.
26 Lucian Nastasă, Op. cit., p. 391.
27 D. Berlescu, „Universitatea din Iaşi de la 1860 până la 1918”, în Contribuții la istoria dezvoltării
Universității din Iaşi 1860‐1960 , Vol. I., Bucureşti, 1960, p. 156.
28 V. Cristian, Istoria la Universitatea din Iaşi, Iaşi, 1985, p. 72.
29 Marin Popescu Spineni, Contribuțiuni la istoria învățământului superior. Facultatea de Filosofie şi
Litere din Bucureşti de la început până în prezent, Cultura națională, Bucureşti, p. 36.
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contemporane pentru P. P. Negulescu 30 . Aceste conferințe urmau să aibă cursuri
și seminarii cu frecvență obligatorie, dar fără note, doar cu certificate 31 . Numirea
celor doi se înscria într‐o strategie al lui Titu Maiorescu de a „controla” o
universitate situată într‐un oraș perceput ca un centru socialist, existând pericolul
ca de aici să se răspândească în țară, ca profesori, adepții acestei „direcții” 32 .
Astfel, crearea celor două catedre ilustrează o realitate des întâlnită la noi, în care
alte rațiuni decât o eventuală politică coerentă a statului de a susține apariția
unor noi discipline și domenii de cercetare, determină în cele din urmă apariția
lor.
Începând cu 1 octombrie 1895, conferința de Arheologie și antichități a
devenit catedră prin includerea materiei în bugetul Universității din Iași. După o
perioadă în care a fost suplinitor, din 1 noiembrie 1896 a fost numit, în urma unui
concurs susținut la Universitatea din București, profesor provizoriu, iar în 1899,
prin decret regal, i se va recunoaște calitatea de titular 33 . Teohari Antonescu a
absolvit Universitatea din București cu o teză despre Cultul cabirilor în Dacia
1889 și ulterior cu sprijinul lui Maiorescu obține o generoasă bursă pentru
specializare în apusul Europei în domeniul arheologiei și al istoriei vechi. Astfel, la
École des Hautes Etudes din Paris audiază, între altele, cursuri de epigrafie greacă
și latină, de paleografie, pentru ca apoi să peregrineze prin mai multe universități
germane Berlin, Heidelberg, München și să viziteze Grecia pentru a participa la
activitățile Institutului arheologic german condus de W. Dörpfeld 34 .
Interesul pentru crearea celor două catedre dedicate istoriei vechi și
științelor auxiliare ale acesteia, la Universitatea din București mai întâi, ținea de o
politică a Ministerului ce urmărea să facă din Facultatea de Filosofie și Litere „un
fel de școală care să ne dea profesori de gimnaziu și licee” 35 . Pentru Facultatea
Op. cit., p. 369.
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Iaşi, fond Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Rectorat în
continuare se va cita Rectorat , dosar 621‐1894, f. 64‐65.
32 Titu Maiorescu şi prima generație de maiorescieni. Corespondență, antologie, note şi prefață de Z.
Ornea, text stabilit de Filofteia Mihai şi Rodica Bichis, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 288.
33 Lucian Nastasă, „Studiu introductiv”, în Teohari Antonescu. Jurnal 1893‐1908 , Ediție îngrijită,
studiu introductiv şi note de Lucian Nastasă, p. 2.
34 Ibidem, p. 4.
35 Lucian Nastasă, „Suveranii” universităților româneşti. Mecanisme de selecție şi promovare a elitei
intelectuale. I Profesorii Facultăților de Filosofie şi Litere 1864‐1948 , Editura Limes, Cluj Napoca, 2007, p.
23.
30 Lucian Nastasă,
31
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similară din Iași, crearea celor două catedre urmărea să atenueze o diferențiere
prea mare a planurilor de învățământ care ar fi creat un mare dezavantaj prin
orientarea preferințelor candidaților spre acea facultate care asigura o pregătire
mai adecvată pentru o viitoare carieră didactică 36 .
După dispariția prematură a lui T. Antonescu 1910 Catedra de arheologie
și antichități va fi suplinită timp de trei ani de Octav Erbiceanu, profesor de liceu
dar cu interesante preocupări asupra culturii Greciei antice 37 , pentru ca din 1913
Orest Tafrali să devină noul titular. Catedra de istorie antică și epigrafie a fost mai
mult timp suplinită după moartea lui Petru Rășcanu în 1912 de A.D. Xenopol, de
Orest Tafrali şi Ioan Andrieșescu. Primul doctor în istorie al Universității din Iași
cu teza Câteva considerații asupra Daciei înainte de romani 1912 38 , Ioan
Andrieşescu a predat aici doar un singur an 1919 după care s‐a transferat la
Universitatea din București, unde alături de V. Pârvan este unul din creatorii școlii
românești de arheologie.
Tot până la primul război mondial asistăm la retragerea de la catedră a lui
Xenopol 1915 , locul său fiind suplinit de Nicolae Iorga care a ținut cursuri în
noiembrie 1915, martie și aprilie 1916 stând în Iași de fiecare dată câte o
săptămână și predând zilnic câte 2‐3 ore 39 .
Din perspectiva specializării învățământului istoric la Universitatea din Iași
în perioada imediat premergătoare marii conflagrații mondiale, poate fi reținut
eșecul constituirii în cadrul Facultății de Filosofie și Litere a unei catedre de
istoria artelor. Pe 17 decembrie 1912, Consiliul profesoral al facultății a respins
cererea conferențiarului de istoria artelor Alexandru A. Naum de a i se „introduce
conferința la una din secțiunile facultății, declarându‐se obligatorie pentru
studenții acelei secțiuni”. Consiliul motiva că acest curs „nu figurează printre
materiile facultății în regulamentul său, că studenții sunt îndeajuns de încărcați cu
alte cursuri, că acest curs nu a fost cerut de facultate”. Singurul avocat al
demersului a fost profesorul I. Găvănescul care aprecia cursul de istoria artelor
drept „interesant și necesar pentru completarea culturii studentului” 40 . Ca urmare
Op. cit., p. 70.
Ibidem, p. 75.
38 Ibidem, p. 102.
39 D. Ivănescu, Documente din arhive ieşene, III, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p. 165‐166.
36 V. Cristian,
37

40 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Iaşi, fond Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Facultatea
de Litere în continuare se va cita Litere , dosar 913/1912, f. 39; dosar 914/1913, f. 286.
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a acestui eșec, istoria artelor la Iași va fi abordată în principal de Orest Tafrali,
titular al Catedrei de arheologie și antichități și fondator al unei reviste de
specialitate, Arta și Arheologia 1927 . Această înclinație a sa, l‐a făcut în 1927 să
încerce transferul la București la catedra vacantă de istoria artelor 41 , fără a reuși
însă.
continuare în numărul următor
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La 15 noiembrie, 2013, se împlinesc două sute de ani de la înființarea, la 15
noiembrie 1813, pe lângă Academia domnească de limbă greacă, a primului „clas
de inginerie şi hotărnicie”, cu predare în limba română, la propunerea şi
insistența lui Gheorghe Asachi, sprijinită de mitropolitul Veniamin Costache şi
aprobată prin „anaforaua” dată de domnitorul Moldovei, Scarlat Calimah. Această
„şcoliță” avea să se constituie, la acea dată memorabilă, primul „nucleu“ al
învățământului tehnic superior din întregul Principat al Moldovei, înregistrându‐
se, astfel, în filele de glorie ale cronicii ieşene, ca o nouă şi remarcabilă „premieră”.
O astfel de „premieră”, de acelaşi calibru se produsese în urmă cu 10 ani, în anul
1803, când, prin străduința şi sârguința manifestată de neobositul mitropolit,
Veniamin Costache, ia ființă prima instituție de învățământ mediu, cu predare în
limba română, din Moldova: Seminarul de la Socola, ale cărui cursuri avea să le
urmeze, mai târziu, şi Ion Creangă, după cum însuşi povesteşte în neuitatele sale
Amintiri din copilărie.
Pentru a aprecia, la justa ei valoare, pilda făptuitoare a lui Gheorghe Asachi,
din 1813, e trebuincios necesar să aruncăm, fie şi succint, „o privire retrospectivă”
asupra vieții şi activității celui ce istoria, cultura şi tehnica timpului său îi atribuie,
cu prețuire, rangul de mare personalitate enciclopedică, aşa după cum
consemnează şi istoriograful N. A. Bogdan în documentata şi aprofundata sa
lucrare, Oraşul Iaşi, apărută în 1904, apoi, îmbogățită şi reeditată, în 1913 iată, a
trecut un secol! , la capitolul „Oameni de samă”, unde afirmă: „Gheorghe Asaki, un
∗
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enciclopedist din cei mai de seamă pentru epoca lui, instruit, între cei dintâi
ieşeni, în mai multe centruri ale Europei civilizate, revenind în capitala Moldovei,
jucă, în țara şi tîrgul nostru, rolul unui complecs de educatori ai poporului: ca
literat, profesor, artist şi publicist, el desvoltă în societatea noastră arta poetică şi
cea dramatică, învață pe tineri ştiințele matematice şi filosofice, pictura ca şi
arhitectura, deschide o cale largă şi mănoasă presei şi publicisticei, îmbărbătează
pe toți la muncă şi la iubire de neam şi de progres, de dreptate şi de frumos,
răspîndeşte prin scrieri şi stampe cunoştința trecutului, chipurile sfinte ale
istoriei noastre naționale...”
Gheorghe Asachi s‐a născut la 1 martie 1788, în nordul Moldovei, la Herța
Ucraina , în familia preotului Lazăr şi Elena Asachi Asachievici . La 8 ani,
urmându‐şi familia la Lvov, continuă studiile, începute cu tatăl său, instruindu‐se
în limba polonă, latină şi germană şi, apoi, urmează cursurile Facultății de
Filosofie a Universității din localitate, studiind: logica, matematica, istoria, fizica‐
metafizica şi etica, urmând aici şi un curs special de arhitectură. Fără a le termina,
în 1805, se mută la Iaşi tatăl său fiind numit prim‐protopop al Mitropoliei , unde
îşi etalează, pentru scurtă vreme, cunoştințele sale de arhitectură şi, apoi, pleacă
pentru alți trei ani la Viena spre a studia astronomia, matematica superioară şi...
pictura. Mai departe, în 1808, pleacă în Cetatea Eternă a Romei pentru a‐şi
completa studiile clasice de literatura Renaşterii şi cea italiană, cum şi pictura,
sculptura şi arheologia. La 24 de ani, în 1812, cu studiile sale complete, de vastă
cultură, în perioada în care, pe plan extern, se modificau granițele marilor imperii,
întrezărindu‐se, în visul napoleonean, posibilitatea „restatornicirii vechiului regat
al Daciei” şi, pe plan intern, în Moldova, se destrămau vechile orânduieli feudale şi
începuseră a se instala noile idei burgheze, ce aveau să revigoreze societatea
moldovenească, secătuită de domniile fanariote, se întoarce la Iaşi, cu dorința
expresă de „a juca un rol important în această minunată perspectivă politică”,
fiind “călăuzit de o ideologie liberală progresistă şi de o puternică dragoste de
patrie şi popor”, dorință care‐i însuflețea asumarea rolului de „restaurator” al
Moldovei, după cum consemnează Gheorghe Gabriel Cărăbuş, citând numeroase
surse documentare, în eseul său „Gheorghe Asachi – un separatist avant la lettre”,
publicat în revista Codrul Cosminului, Nr. 10, 2004, pp. 185‐206. Stăpân ca nimeni
altul pe cunoaşterea multor limbi: polona, rusa, latina, germana, italiana, franceza
şi engleza, este numit „referendar” la Departamentul Afacerilor Externe. Imediat
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după această „investitură”, luând contact nemijlocit cu situația social‐politică de
atunci a Moldovei, dezbinată şi aservită Imperiului Otoman, coboară din sfera
iluziei „visatului regat al întregii Dacii” la realitatea crudă a „luptei pentru
afirmarea națională a românilor”, conştientizând că „renaşterea românilor nu
poate fi înfăptuită decât prin ei înșiși”. În acest sens, dovedind puternice
sentimente patriotice, scrie şi publică poezia „Viitorul”, un îndemn la conştiința de
neam şi de țară a românilor. Mai departe, se angajează cu toată forța erudiției sale
în „lupta pentru cultura națională”, întrezărind, vizionar, rolul de seamă al şcolii în
această crâncenă înfruntare şi se dedică întru totul organizării şi dezvoltării
învățământului public în limba națională. Astfel, datorită demersurilor sale asidue
pe lângă domnitorul fanariot Scarlat Calimah, obține prima victorie de răsunet: la
15 noiembrie 1813, domnitorul Moldovei se lasă convins de stăruințele puternice
ale „referendarului Asachi” şi aprobă funcționarea unui clas de inginerie şi
hotărnicie în limba română, pe lângă Academia domnească de limbă greacă, aşa
cum s‐a menționat mai sus. Cu certe cunoştințe de inginerie civilă şi arhitectură
căpătate în Polonia şi în lipsa unor profesori de specialitate, Gheorghe Asachi
preia, ca titular, predarea pentru prima dată! în limba română a cursurilor de
Matematică teoretică aritmetică, algebră şi geometrie şi Aplicații practice de
geodezie, inginerie şi arhitectură. Cu toate piedicile care i‐au fost puse, cu toate
greutățile de care s‐a lovit pe parcurs, în 1818, la 18 iunie, cursanții acestui „clas”,
între care Alexandru Calimah, fiul domnitorului şi Teodor Balş, viitor caimacan al
Moldovei, au susținut examenul general public, cu rezultate bune şi au intrat în
posesia Diplomei de inginer hotarnic. Chiar dacă, după această dată, ocârmuirea,
forțată de presiunea grecească, a suspendat „şcolița”, meritul lui Gheorghe Asachi
este incontestabil în a fi demonstrat că „învățăturile înalte pot fi predate şi în
limba română” şi chiar „de profesori autohtoni”. O asemenea demonstrație clară
Asachi o mai făcuse deja, la 27 decembrie, 1816, când a avut loc prima
reprezentație teatrală în limba română, cu piesa pastorală Mirtil şi Hloe” de
Gessner şi Florian , a cărei traducere şi adaptare a făcut‐o în întregime, dovedind
tuturor că „la fel cum poate exista o şcoală în limba strămoşească, tot astfel poate
ființa şi un teatru”, după cum îşi argumenta stăruitor cererea către domnitor.
În 1819, consecvent dorinței sale de reformare a şcolii, ca „referendar la
epitropia şcoalelor”, alcătuieşte un îndrăzneț proiect de reorganizare a
Seminarului de la Socola, ce funcționa din 1803, prin mărirea profesorilor
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acestuia, pe care‐i aduce, personal, din Ardeal. La întoarcere, „ofensiva sa şcolară”
este curmată „diplomatic”, fiind numit, de către noul domnitor, Ioniță Sandu
Sturza, „agent diplomatic la Viena”, unde a funcționat până în 1827, „dispărând”
practic din viața culturală şi educațională a Moldovei. Un an mai târziu, în 1828,
înaintat la rangul de „vel‐aga”, deschide la Trei Ierarhi o „şcoală normală” de doi
ani şi un gimnaziu de patru ani, denumit Şcoala Vasiliană, întru cinstirea
domnitorului Vasile Lupu, cel care, cu două veacuri mai înainte, pusese acolo
bazele unui „învățământ înalt”. Hrisovul de aprobare, dat la 28 martie 1828, de
domnitor, poate fi considerat actul de înființare a învățământului superior în
Moldova. Perseverând în această direcție, înființează, pe lângă Gimnaziul Vasilian,
Colegiul de la „Trei Ierarhi”, iar, în 1832, înființează la Institutul Albinei, prima
tipo‐litografie din Moldova. Cooptat, ca secretar, în Comisia de redactare, în
comun cu partea munteană, a Regulamentului Organic, Asachi insistă şi reuşeste
să introducă în acesta „regula învățământului public”, fapt ce avea să‐l ajute
ulterior în munca sa de extindere a şcolilor româneşti şi de îmbunătățire a
funcționării acestora, prin asigurarea unor „oare‐care mijloace materiale”, ce au
fost convenite cu noul domnitor Mihail Sturza, de care îl va lega o trainică
prietenie. Militant neobosit, în 1834, înființează prima „şcoală de fete” din
Moldova, iar la 16 iunie, 1835, stăruind pe lângă domnitorul Mihail Sturza, avea să
fie înființată Academia Mihăileană „matcă” a viitoarei Universități „Alexandru
Ioan Cuza”, prima din România, la 26 octombrie 1860 , la care Asachi a fost
membru fondator şi profesor de pictură şi arhitectură. La 15 noiembrie, 1837, la
Iaşi, înființează şi primul Conservator filarmonic‐dramatic din Moldova, cu scopul
expres de „a învăța pe elevi muzica vocală şi declamația” în limba română.
În această perioadă dificilă pentru promovarea ideilor novatoare, de numele
şi înrâurirea lui Gheorghe Asachi se leagă înfăptuiri de excepție: înființarea
Arhivelor Moldovei 1832 , înființarea Şcolii de arte şi meserii Iaşi 1841 , a
Pinacotecii, a primei biblioteci publice, a primului muzeu natural din Moldova, a
fabricii de hârtie de la Petrodava Piatra Neamț , prima de acest gen din țară
1841 . Pătruns de necesitatea răspândirii ideilor naționale în toate păturile
sociale ale țării prin presa scrisă, Gheorghe Asachi întreprinde asidue demersuri
pentru „a scoate cea dintâi foaie periodică” intitulată Albina românească şi,
obținând cu greu autorizația de tipărire din partea consulatului rusesc, reuşeşte,
la 1 iunie, 1829, să editeze primul număr al acestei „gazete politico‐culturală”,
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marcând „momentul de început al presei scrise în limba română”. Apreciind, la
vremea sa, acest unic moment, Eugen Lovinescu avea să declare autorizat că
Albina românească a fost „întâia trăsură de unire în limba patriei a Moldovei cu
restul omenirei”. În 1850, această primă gazetă devine Gazeta de Moldavia, fiind
pusă în strânsă legătură cu noul regim liberal al domnitorului Grigore Ghica. Şi
aceasta devine, în 1858, Patria, care va apărea pentru scurtă vreme, până la
momentul Unirii Principatelor. În tot acest răstimp, Asachi avea să scoată şi alte
publicații destinate diverselor pături sociale, între care Alăuta românească
1837 , Foaia sătească a Principatului Moldova 1839 , Icoana lumii 1840 ş.a.
Activitatea de întemeietor şi de dezvoltator al presei româneşti, desfăşurată cu
minuție şi ardoare de către Gheorghe Asachi, s‐a înscris ca fiind „o pagină
luminoasă a culturii române”. După revoluția paşoptistă, la care nu a aderat cu
„luminismul” său apreciat, după urcarea pe tron a domnitorului Grigore Al. Ghica,
la 20 august, 1849, îşi dă „demisia de onoare” din posturile de referendar şi
arhivist, deținute de mai bine de două decenii şi se dedică în întregime activității
gazetăreşti şi publicării operelor sale literare şi traducerilor, până spre sfârşitul
vieții.
Neînregimentat în tabăra, tânără şi activă, a „unioniştilor ieşeni”, condusă cu
asiduitate de Mihail Kogălniceanu, după realizarea visului măreț al Unirii
Principatelor, Asachi salută admirativ şi cântă acest măreț eveniment în poezia
„Odă lui Dumnezeu”, a cărei ultimă strofă este edificatoare: „Strânge Țările‐Unite

prin un nod nemuritor,/ Cum origine au una, fie a lor şi fericire,/ Toți românii să
închege de frați numai un popor,/ Că puterea stă‐n Unire!”
În domeniul literar, scrie poezii, abordând toate speciile cunoscute: ode,
elegii, sonete, imnuri, fabule, meditații, balade; versifică legendele istorice Dochia
şi Traian, Stefan cel Mare înaintea Cetății Neamțului; scrie nuvelele istorice
Dragoş, Petru Rareş, Rucsandra Doamna din care s‐a inspirat şi C. Negruzzi ;
scrie piese de teatru: drama Petru Rareş, Țiganii. Recunoscându‐i meritele
strălucite ale operei literare şi publicisticii sale, George Călinescu, în
monumentala sa Istorie a literaturii române, de la origini până în prezent, îi
dedică lui Gheorghe Asachi nu mai puțin de 15 pagini pp. 96‐111! , fapt cu
adevărat revelator pentru a‐i sublinia puternica sa personalitate culturală. Marele
critic literar îl denumeşte pe Asachi „cel dintâi sonetist român”.
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În domeniul artelor, desenează şi litografiază stampe din istoria Moldovei,
pictează cu talent tablouri în ulei, în special, portrete, creează şi execută lucrarea
monumentală Obeliscul cu lei 1834‐1841 , cunoscută şi sub denumirea de
Monumentul Regulamentului Organic, amplasată în centrul parcului Copou,
întocmeşte planurile statuii ecvestre a lui Stefan cel Mare 1856 , ce vor servi,
ulterior, sculptorului francez, Em. Fremiet, în realizarea monumentului, dezvelit
în 1883. Recunoaşterea meritelor sale „pentru serviciile aduse țării, între 1813 şi
1862” are loc abia la începutul anului 1869, când, în semn de prețuire, i se acordă
o recompensă națională. Din nefericire, această recunoaştere avea să vină prea
târziu, fiindcă, la 12 noiembrie, 1869, în vârstă de 81 de ani, Gheorghe Asachi se
stinge din viață, fiind înmormântat la Biserica „40 de Sfinți”, din dealul Copoului.
Primăria oraşului Iaşi, recunoscătoare față de personalitatea marcantă a lui
Gheorghe Asachi, cel ce şi‐a pus „pecetea sa întemeietoare” pe multiplele ctitorii
de cultură, artă şi tehnică ale Cetății Iaşilor din prima jumătate a veacului al XIX‐
lea, la stăruința unui grup de inițiativă, în frunte cu Vasile Alecsandri, a comandat
execuția statuii marelui cărturar, sculptorului Jean Georgescu, acelaşi care a
executat, în 1886, în Bucureşti, şi statuia lui Gheorghe Lazăr, întemeietorul
învățământului public în limba română din Muntenia. Statuia fiind realizată în
1887, Primăria Iaşi a stabilit ca locul de amplasare a acesteia să fie în apropierea
„Şcoliței lui Asachi”, de lângă „Trei Ierarhi”. Solemnitatea inaugurării
monumentului de cinstire a lui Asachi a avut loc la 14 octombrie, 1890. După
terminarea şi inaugurarea noii clădiri a Teatrului Național 1 decembrie, 1896 , în
1897, în semn de recunoaştere a rolului jucat de Asachi în inițierea primului
spectacol de teatru în limba română 1816 , statuia sa este mutată „pe roți” în fața
acestui edificiu. Ulterior, după ce Primăria Iaşi a terminat reconstrucția Şcolii
„Trei Ierarhi” fosta Şcoală Vasiliană de pe Bd. „Ştefan cel Mare”, azi Şcoala Nr. 1
„Gheorghe Asachi”, în anul 1905, statuia „uşărnică” a fost strămutată în fața
acesteia, peste cripta familiei de sub soclu, în care au fost depuse atât osemintele
lui Gheorghe Asachi, deshumate de la Biserica „40 de Sfinți”, cât şi cele ale soției
sale, Elena Asachi 1789‐1877 , compozitoare şi pianistă, deshumate din Cimitirul
Eternitatea; acesta fiind cel de al 2‐lea monument ieşean, după cel al cronicarului
Miron Costin, care este şi loc de vecie.
Aplecați cu interes, cercetare şi luare aminte asupra „iluministului şi
enciclopedicului” cărturar moldovean, Gheorghe Asachi, numeroşii săi exegeți,
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mai vechi şi mai noi, conchid la unison că „nu există vreun domeniu al culturii,
artei şi tehnicii ieşene care să nu‐i revendice, ca inițiator, numele lui Gheorghe
Asachi!”
Astfel, în Iaşi, în semnul înaltei sale cinstiri, numeroase instituții de
învățământ de toate gradele, de cultură, artă şi de tehnică au arborat pe
frontispiciul lor numele lui Gheorghe Asachi, prestigios şi aurit în gloria sa eternă,
în rândul cărora se enumeră Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea
de Construcții „Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Şcoala
Generală Nr. 1 „Gheorghe Asachi”, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”.
Desigur, încă multe alte instituții de cultură şi artă ieşene, fără a‐i purta numele,
sunt legate de activitatea „deschizătoare de drumuri” a lui Gheorghe Asachi, între
care Arhivele Statului, Teatrul şi Conservatorul, Muzeul de artă, Muzeul de Ştiințe
naturale ş.a.
Revenind la deosebitul moment aniversar 200 de ani de la înființarea
„Şcoliței lui Asachi, de inginerie şi hotărnicie”, la 15 noiembrie, la Iaşi, trebuie să
admitem cu înțelegere că această semnificativă sărbătoare bicentenară a primului
„nucleu”de învățământ tehnic superior nu poate fi monopolizată în întregime doar
de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, înființată în 1937 cum se
întrezăreşte a se dori! ; „Şcolița lui Asachi” neavând o continuitate deplină în
funcționarea ei, nu poate fi asimilată în istoria acestei universități, aşa cum a fost
cazul „primei şcoli superioare de electricitate”, înființată la 1 noiembrie, 1910, la
Iaşi şi continuată neîntrerupt de‐a lungul anilor, transformându‐se în Facultatea
de Electrotehnică Iaşi, prima facultate de acest profil din România, care şi‐a
sărbătorit centenarul în anul 2010.
Aşadar, acest marcant „jubileu aniversar” aparține întregii țări şi întregului
Iaşi, care, în spiritul tradiției sale recunoscute, ştie să‐şi cinstească cum se cuvine
momentele sale de izbândă şi iluştrii săi înaintaşi.
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OVIDIU PECICAN ∗

1. Teză
Lucrurile s‐au petrecut, din câte se cunosc, astfel: ucenicind, vreme de ani, în
preajma lui Constantin Noica, tânărul aspirant la postura de filosof român
nealiniat la marxismul obligatoriu, Gabriel Liiceanu, a ajuns la o cumpănă a vieții
lui când a socotit că venise vremea unei distanțări de maestrul iubit. El şi‐a
regizat, deci, literar această distanțare – în mod frapant, după un model furnizat
însă tot de dascălul lui în Despărțirea de Goethe 1 –, dându‐i o formă
memorialistică, mai exact de însemnări de jurnal 2 . Receptarea cărții lui G.
Liiceanu, entuziastă în unele medii, cu rezerve, în altele, a condus curând la
∗

Ovidiu Pecican este profesor universitar la Facultatea de Studii Europene, precum şi cercetător la
Institutul de Antropologie Culturală din cadrul Universității „Babeş‐Bolyai” din Cluj.
1 Constantin Noica a scris, pe când se retrăsese la Câmpulung Moldovenesc, în anii dinaintea detenției
lui, o primă versiune a acestei cărți, Anti‐Goethe. Peste ani, destul de mult după eliberarea din detenție a
filosofului, în anii ’70, deoarece primul manuscris se pierduse la arestare, fiind confiscate de zbirii
regimului, el a rescris cartea, publicând‐o, în anul 1977, sub un nou titlu, cel deja menționat. Amintesc, în
acest context, că şi N. Steinhardt şi‐a rescris Jurnalul fericirii – confiscat de Securitate – şi că Belu Zilber
Andrei Şerbulescu şi‐a pierdut manuscrisul volumului Monarhia de drept dialectic atunci când
Securitatea şi‐a deghizat nişte lucrători în infractori de drept comun, confiscându‐i cartea. Scrieri şi
rescrieri, confiscări politice şi supraveghere permanentă – aceasta era atmosfera anilor ’50‐’70 din
România secolului al XX‐lea.
2 Este vorba despre Jurnalul de la Păltiniş. Un model paideic în cultura umanistă 1983 , conținând
însemnări datate între 21 martie 1977 şi 1981. Din acest punct de vedere, referința obligatorie – deşi
dezavuată în Epistolar 1985 – rămâne jurnalul despre Goethe al lui Johann Peter Eckerman, Convorbiri
cu Goethe în ultimii ani ai vieții lui 1836‐1848 . Ediția în limba română a apărut la Bucureşti, Editura
pentru Literatură Universală, în 1965. Alte antecedente literare vin dinspre bildungsroman şi dinspre
cărțile sapiențiale Esopia, Varlaam şi Ioasaf , ori interviurile cu filosofi Convorbiri cu Schopenhauer,
traducere română: 1998 .
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alcătuirea, de către acelaşi autor, a unui Epistolar confecționat din corespondența
cu unii membri ai elitelor culturale româneşti ale momentului. Dacă scrisorile
adunate aici făceau parte din fondul de reacții private la Jurnal, comentând amplu
şi în detaliu idei şi atitudini legate de conținutul Jurnalului..., au existat, în schimb,
şi unele întâmpinări în presă. Printre acestea din urmă se numără şi un articol
scris de N. Steinhardt „monahul Nicolae de la Rohia” , intitulat „Catarii de la
Păltiniş”, care a surprins prin tipul de critică adresat volumului comentat şi a
determinat o reacție – epistolară şi indirectă, căci inclusă într‐o scrisoare către C.
Noica, sub forma unui post scriptum amplu – a lui Andrei Pleşu, unul dintre
discipolii noicieni vizați.
În fapt, Jurnalul de la Păltiniş era, dintr‐un anume punct de vedere, un
monument dedicat lui Noica în calitatea lui de mentor într‐ale filosofiei, dar şi ca
maestru spiritual, ca model într‐un tip de educație destinat unei elite atent,
persuasiv şi drastic selecționate. Chiar dacă, pe parcursul paginilor, Liiceanu
ajungea să se distanțeze de unele dintre ideile, metodele şi prejudecățile
maestrului lui, cartea rămânea, în ansamblu, un manifest al iubirii necondiționate
față de Noica, subminând, prin aceasta, ipoteza despărțirii de el, susținută de
Liiceanu şi în Epistolar.
Numindu‐i expres „catari” pe cei trei ucenici ai lui C. Noica surprinşi de
Jurnalul de la Păltiniş în această situare față de maestrul lor G. Liiceanu, A. Pleşu
şi Sorin Vieru , N. Steinhardt găsea o metaforă potrivită pentru ceea ce voia să
sublinieze. Acolo unde iubirea persistă fără a se distanța, în pofida nenumăratelor
delimitări raționale, de detaliu, conformitatea cu modelul, adeziunea la el rămâne
intactă, necritică. În cazul celor trei, socoteşte Steinhardt, citind cu atenție
volumul menționat şi urmărindu‐i linia de fond, adeziunea este atât de puternică
şi de neclintită prin vreo critică de substanță, încât ea dobânzişte aspectul unei
fidelități caracteristice sectelor. Şi pentru că este vorba despre o „sectă” elitistă,
redusă numeric, intransigentă în numele principiilor valorice pe care ea le
elaborase şi le practica, respingând „băcanii” adică mulțimea indistinctă a
neinițiaților în cultura de performanță , N. Steinhardt îi identifică pe membrii ei
cu nişte… catari.
Aşa cum se ştie, catarii – adică purii, în sens etimologic – au fost adepții
ereziei dualiste medievale din teritoriile sudice ale Franței, o sectă creştină cu
importante influențe gnostice, în cadrul doctrinei lor valorile etice ale Binelui şi
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ale Răului fiind împinse către extrem. Identificând în ucenicii lui Noica ajunşi
protagonişti ai scrierii unuia dintre ei – modelul evanghelic parodiat fin aici,
conştient sau inconştient căci putea fi vizat, la drept vorbind, şi un alt reper
cultural: Viețile şi doctrinele filosofilor, de Diogene Laertios – nişte catari
autohtoni, el semnala, iritat întrucâtva, eroarea în care era posibil ca ei să fi căzut:
aceea de a identifica modelul nu în Isus, ci într‐un contemporan fără alte virtuți
decât acelea ale unui cărturar de excepțională înzestrare literară şi filosofică. În
loc să se întoarcă la biserică, sugerează părintele Nicolae, noicienii „îşi fac chip
cioplit”, ceea ce nu este de acceptat. Drept care, N. Steinhardt monahul nu ezită să
folosească biciul de care a uzat şi Isus în Templu; e drept, un bici subțire, pe
înțelesul sofisticaților apropiați noicieni, capabili să îl înțeleagă şi să îl descifreze
într‐un alt registru şi altminteri decât zbirii de la cenzura de partid şi de stat,
activă din plin în anul de grație 1983, când apărea articolul.
El îi numeşte pe cei vizați „Seniorii catari purii, perfecții ” 3 şi îi califică fără
ezitări în conformitate cu „doctrina vitejilor, nobililor şi îndârjiților catari” 4 , care
este specifică pentru o „Cruntă şi logică aristocrație: catară, nevizitată de
complezență ori menajamente” 5 . Astfel, el incriminează din start – aşa cum făcuse
odinioară, în Însemnări din subterană, şi F. M. Dostoievski 6 –, modelul unei
predominanțe a spiritului de geometrie în detrimentul bunătății şi generozității
exersate curent. Steinhardt vorbeşte, totuşi, pe înțeles, comparând centrul de
resurecție spirituală din proximitatea alpină a Sibiului cu altele proclamate ca
fiind de aceeaşi sorginte înnoitoare. „Numai la Păltiniş – ne spune Liiceanu – şi
tot astfel s‐a crezut la Darmstadt, ori la Shantiniketane, ori la Dornach – există
mântuire” 7 . Căci Darmstadt‐ul lui Keyserling, Shantiniketane‐ul lui Tagore,
Dornach‐ul lui Rudolf Steiner sunt centrele unor dinamici intelectual‐spirituale
care au generat speranțe mai mari decât simplul model al unei râvne laic‐
intelectuale, promițând ba o „Şcoală a Înțelepciunii”, ba un ashram cu rol – şi –
Epistolar, ediția a III‐a revizuită, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, p. 366.
Ibidem, p. 367.
5 Ibidem, p. 366.
3 G. Liiceanu,
4

6 Prin faimoasa metaforă a „palatului de cristal” – simbol al raționalismului gol, geometric, preluat din
realitatea imediată sediul expoziției universale londoneze din 1851, proiectat de Joseph Paxton, localizat
în Hyde Park, reclădit în 1854 lângă Sydenham Hill şi mistuit de un incendiu în noaptea de 30 noiembrie
1936 –, romancierul veştejea ca zadarnică speranța în construirea unui om mai apropiat de modelul
cartezian şi iluminist întemeiat pe valorile raționalității opuse forțelor oarbe, iraționale din firea noastră.
7 G. Liiceanu, Epistolar, ed. cit., p. 366.
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religios, ba un „Goetheanum” apt de a descifra lumea până în adâncurile ei
teosofic cognoscibile. Ceea ce acuză Steinhardt în acest punct este un anume
exclusivism subînțeles de Liiceanu şi de companionii lui atunci când vine vorba
despre Păltiniş. El vrea să sugereze că nu doar acolo înfloreşte spiritul şi, cum
această atenționare vine din partea unui monah de la Rohia, din Țara Lăpuşului,
este posibil ca el să fi dorit să trimită ca la o posibilă alternativă la Păltiniş chiar la
acest centru monastic ortodox unde mai tinerii călugări se grupau, aşa cum o
mărturiseşte unul dintre ei, preotul şi poetul bistrițean Ioan Pintea, tocmai în
jurul lui N. Steinhardt.
Se poate însă ca un asemenea gând trufaş – de care A. Pleşu îl suspectează –
să nu îi fi trecut prin minte monahului Nicolae şi el să se fi referit doar la lipsa de
măsură a gândului care îi determină pe unii intelectuali să creadă că pot constitui,
ei şi locul unde stau şi lucrează, drept centrul unei resurecții spirituale fără egal.
Convingerea lui N. Steinhardt, care transpare cu putere din rândurile lui, este că
nu există alt centru de adevărată iradiere spirituală decât Ierusalimul creştin,
Ierusalimul lui Isus Hristos.
Din alt unghi de vedere, obiecția lui se întemeiază pe o bună cunoaştere a lui
Noica, „filosoful nostru actual cel mai de seamă şi unul dintre marii noştri
scriitori ” 8 . Ca unul care îl cunoaşte încă de pe băncile şcolii, ştie sigur că acesta
„nu şi‐a reprezentat relațiile cu ceilalți oameni decât în duhul libertății şi dintr‐o
perspectivă egal deschisă tuturora subl. O.P. în scopul izbăvirii psihiei din
pripoanele şi capcanele prejudecăților şi tabieturilor mintale” 9 . Cu alte cuvinte,
ceea ce pretinde jurnalul păltinişean despre el – anume că ar restricționa în spirit
platonician şi aristotelic aluzie la împărțirea învățăturilor acestor doi filosofi
antici în exoterice şi esoterice accesul potențialilor discipoli la el şi la învățătura
lui, practicând filosofia în chip esoteric şi ultraselectiv cu audiența – nu s‐ar
confirma. Iar aceasta tocmai pentru că în atenția lui Noica – precum în aceea a
multor filosofi – ar sta eliberarea sufletului şi a minții de cenzurile şi de
8 G. Liiceanu, Epistolar, ed. cit., p. 365. De fapt, candidați în acel moment la acelaşi statut mai puteau fi şi
alții, în primul rând Mihai Şora. Dar activ era şi causeur‐ul Petre Țuțea, iar din generația mai tânără, Cezar
Mititelu, filosof fără operă scrisă, şi el. Sicitatea nu era atât de pronunțată, cum se putea credea pe atunci, în
materie de filosofie actuală – în sensul de filosofie non‐marxistă, neoficială, practicată de oamenii în viață
încă. Un număr tematic al revistei Vatra, pregătit prin 1975‐1976 de Romulus Guga, scotea la vedere şi alte
nume, precum cel al lui Alexandru Bogza.
9 Ibidem, p. 367.
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prejudecățile conformismului. Cum o spune un prieten apropiat al lui C. Noica,
respectiva convingere se pretinde a fi irefutabilă.
„Catarii” păltinişeni greşesc, prin urmare, atribuindu‐i lui Noica un elitism
străin, crede Steinhardt, întemeindu‐se pe trecutul lor comun îndelungat şi pe
apropierea dintre ei pecetluită inclusiv de detenția suportată de Steinhardt din
pricina lui Noica. Eroarea lor este însă dublă. Ei se înşală nu doar asupra
mentorului de la Păltiniş, ci şi asupra rolului de pisc unic al creativității şi
cunoaşterii atribuit filosofiei. În această secundă privință, N. Steinhardt observă
că „Filosofia e pentru ei toți singura preocupare vrednică a reține cugetul şi
veghea omului, iarăşi şi iarăşi: ea, delecta, suverana. … Restul nu‐i decât
deşertăciune, băcănie, irosire a vremii, carență a spiritului” 10 .
Rezultatul, chiar dacă nu este unul căutat, nu lasă loc îndoielii: „…se ajunge
astfel la o nevoită dar reală trufie: numai filosofii sunt sarea pământului precum
gândeau şi Platon şi Voltaire , numai îndeletnicirea lor justifică însăşi existența
acestei planete şi apariția la suprafața ei a speciei cuvântătoare şi cogitante.
Ceilalți? Oameni de ispravă, eventual, mai ştii, totodată neexistenți, nuli, de nici un
folos: vieți pierdute, iluzii spulberate, suflete moarte” 11 .
Ca un creştin din convingere, părintele Nicolae nu putea fi de acord cu o
asemenea încheiere. Pentru el supremația, între preocupările minții şi sufletului
omului, nu poate fi decât a teologiei, ca una legată de mântuire. Dezacordul,
radical, în raport cu convingerile păltinişenilor aşa cum apăreau ele în Jurnal...,
chiar şi în condițiile unei dictaturi atee acerbe, cum era cea din România
deceniului al nouălea, dominat de trogloditismul ateu al lui Nicolae Ceauşescu, nu
putea rămâne, nici măcar din prudență, neexprimat. Drept care, acest dezacord ia
două forme: cea a sarcasmului „Nu te teme, turmă mică: numele voastre, singure,
sunt trecute în Cartea Culturii şi Cunoaşterii; numai devotamentul vostru va fi luat
în seamă şi răsplătit” 12 şi cea a preciziei, căci el îi compară pe catarii păltinişeni
cu cei autentici, de demult, şi conchide: „Seniorii catari – purii, perfecții –
Ibidem, p. 366.
Ibidem, p. 366. Deşi urnită de altcineva, anume de Sorel alias Sorin Vieru, şi pornind de la un alt
pretext judecarea sumară a unui articol de întâmpinare a Jurnalului de la Păltiniş scris de E. Simion ,
10
11

discuția despre primatul filosofiei printre ramurile culturii şi disciplinele spiritului, ca şi aceea despre
raportul dintre critică şi filosofie, ocupă un rol şi o pondere semnificative în paginile Epistolarului. Vezi pp.
157‐197.
12 Ibidem, p. 366.
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recurgeau la termeni mai precişi, mai nefățarnici: massa damnata”. Noii catari
disprețuiesc, altfel spus, masele, mulțimea, neavând nici măcar demnitatea de a o
face fățiş, dovedindu‐şi puritatea şi perfecțiunea spirituală clamată prin
distanțarea de cei neinițiați într‐ale filosofiei.
Cu o remarcabilă abilitate stilistică, atribuindu‐le catarilor autentici,
medievali, această formulă, părintele Nicolae remarcă faptul că, de fapt, massa
damnata nu este altceva decât ceea ce Gogol relua în titlul celebrului său roman:
suflete moarte 13 . Într‐o succintă paranteză el oferă o lectură profundă şi
instantanee – ca satori, iluminarea zen – parabolei din capodopera gogoliană,
echivalând, totodată, respingerea subsidiar polemică a mulțimilor – justificată de
ideologia comunistă care privilegia colectivismul şi exercita în numele clasei
muncitoare o putere care marginaliza intelectualitatea – de către corifeii
păltinişeni – cu trufia necreştinească şi autoimolarea în erezie.
Că este vorba de situarea în eroare, N. Steinhardt crede şi pentru că, din
propria experiență, ştie că recursul la lecturi filosofice, fie ele şi sistematice,
organizate pe serii de opere importante, nu este, necesarmente, superioară altor
căi: „Dar poate că nici toți acei care, solidari cu Noica, au luat cândva drumuri cu o
altă destinație n‐au săvârşit rele şi s‐au ales cu o experiență ontologică de tărie
egală celei dobândite prin lectura din scoarță a ediției Cassirer. Filosofia devenirii
întru ființă ei au parcurs‐o existențial, într‐un mod pe care niciun tratat nu‐l poate
concura ori suplea sic! oricât de adânc şi complet ar fi. Sau nicio cât de
susținută râvnă culturală. ” 14 Aici, monahul aminteşte că devotamentul lui a fost
dus până la pierderea libertății personale şi însoțirea lui Noica în detenție,
afirmând, aşadar, o superioritate în materie de ataşament biografic, moral şi de
destin față de mărturia de dragoste din Jurnalul de la Păltiniş. Totodată, el arată că
experiența lecturii stăruitoare – calea intelectuală prin excelență – poate fi
echivalată, poate chiar întrecută, în anumite condiții, de experiența existențială,
deci de o asumare mai directă şi mai profund interiorizată decât simpla meditație
pe text. În fundal răsună istoria exemplară din Vechiul şi Noul Testament,
trimițând, în primul caz, la Moise care a decis să sufere împreună cu poporul lui –
după cum şi poporul ales l‐a urmat cu prețul suferinței, solidar –, iar într‐al doilea,
la ucenicii lui Isus care şi‐au părăsit ocupațiile şi familiile pentru a‐l urma.
13

Ibidem: „ Ei, de fapt, născocitorii formulei gogoliene. ”
Epistolar, ed. cit., p. 367.

14 G. Liiceanu,
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Ceea ce este însă chiar mai important decât cele de mai sus este că, de fapt,
în aceste ultime accente N. Steinhardt dă propriul răspuns unei teme care, mai
deschis din 1990 încoace, dar şi mai înainte, a preocupat intelectualitatea română
confruntată cu dictatura şi cu totalitarismul: posibilitatea rezistenței prin cultură.
Steinhardt opune studiului elitar abstras, socotit formă de rezistență spirituală,
chinul şi pătimirile efective, prin detenție şi prin confruntarea cu torționarii din
închisori, experiențe al căror supraviețuitor era el însuşi.

2. Antiteză
Ecoul acestei luări de poziție în rândul „catarilor” păltinişeni s‐a făcut
cunoscut la numai câteva luni după apariția articolului publicat de criticul monah.
Scriindu‐i lui Constantin Noica din Heidelberg, în 23 aprilie 1984, Andrei Pleşu
adăuga un lung post scriptum – de fapt, o altă epistolă – în care vorbea numai şi
numai despre „sângeroasa blândețe a Dlui Steinhardt” 15 . Două sunt întâmpinările
discipolului păltinişean la obiecțiile formulate.
În primul rând, nu era momentul, zice Pleşu, ca N. Steinhardt să scrie cum a
scris fiindcă, venind acum, la puțină vreme după scandalul transcendentalilor,
ocazia poate fi speculată de către Securitate şi Partid pentru a dezlănțui noi
campanii împotriva cărturarilor nonconformişti „…ce neatentă e decizia D‐sale
de a ataca Jurnalul pentru «elitarism», într‐un moment în care un astfel de atac
poate fi prizat atât de bine…” 16 . Scriind astfel, acuză implicit Pleşu, părintele
Nicolae aproape că se comportă ca un anti‐elitar, adică tocmai ca unul dintre
acuzatorii republicii din anii instaurării comunismului, unul dintre cei ce târau,
sub asemenea pretexte, România burgheză în temnițe. Un astfel de ins nu putea fi
decât exponentul demascărilor în stil stalinist sau, cel puțin, un delator.
A doua obiecție este că elanul creştin al lui N. Steinhardt nu ar justifica o
asemenea atitudine: „Sigur, ştim noi ce vrea dânsul să spună de fapt; ştim noi că
dragostea D‐sale pentru «massa damnata» vine de la Rohia şi nu din piața publică.
Şi totuşi, ce potriveală şi ce echivoc!” 17 . Faptul că îmbrățişarea mulțimilor nu
traduce un soi de cult al proletariatului, un soi de leninism, ci vine din direcția
Ibidem, p. 83.
Ibidem, pp. 83‐84.
17 Ibidem.
15
16
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iubirii cristice care îmbrățişează întreaga turmă, nu îl scuză pe Steinhardt, vrea să
spună Andrei Pleşu. Situația traduce un echivoc fundamental, dar „potriveala” că
acest lucru se petrece după scandalul transcendentalilor, dând apă la moara
oficialității castratoare, pare să incrimineze cel puțin neglijența lui Steinhardt.
Radicalizând însă interpretarea – şi nimic nu împiedică, în zisele lui Andrei Pleşu,
de la o astfel de interpretare –, nu poate fi exclusă lectura publicării textului
despre catarii lui Noica altfel decât ca… delațiune. Poate nu chiar atât, pentru că
„singura scuză a articolului din Familia e prietenia autorului pentru d‐voastră ,
domnule Noica ” 18 . O scuză însă este un act de înțelegere şi tolerare a răului gata
făcut, nu o scoatere de sub acuzare. Drept care nota atenuantă pe care o aduce,
aparent, apropierea de C. Noica nu pare invocată pentru a îndepărta suspiciunea,
ci pentru a marca magnanimitatea iertării unui act impardonabil.
Andrei Pleşu n‐ar vrea să exagereze verdictul care îi stă pe limbă. El găseşte
textul steinhardtian „…de o vervă nedreaptă şi de o oportunitate discutabilă”.
Dacă s‐a văzut deja în ce fel putea fi el socotit nepotrivit cu împrejurările,
dimensiunea ludic injustă i se pare de neacceptat datorită seriozității subiectului.
Verva este nepotrivită, în viziunea lui Pleşu, şi atât cu subiectul – cartea lui
Liiceanu –, compatibil cu statura şi altitudinea intelectual‐morală atribuită lui
Constantin Noica, cât şi în raport cu riscurile pe care le presupunea contextul
istoric al anilor 1983‐1984, situați în miezul agresivei dictaturi Ceauşescu.
Prudență sau spaimă? Oricare dintre cele două atitudini menționate aici sunt însă
dovada recentei traume suferite în contactul cu oficialitățile timpului. Din păcate,
dincolo de circumstanțele biografic‐istorice pe care le evocă, atitudinea care
rezultă de aici este una de eludare a criticii, socotite nepotrivită în sine.
Este limpede că pentru Andrei Pleşu, atitudinea adecvată împrejurărilor ar
fi fost una de deferență fără obstacole, de comentare aprobativă, într‐o tonalitate
deplin serioasă. Sau, poate, şi mai preferabilă ar fi fost tăcerea conspirativă. Decât
să rişte critici, s‐ar zice că mai tânărul corifeu al lui Noica ar fi dorit…
netulburarea apelor. Rămâne, desigur, o întrebare dacă, în condiții de presiune
ideologică, de cenzură strictă şi de aflare sub vigilentă pază polițienească tăcerea
nu trebuie preferată dialogului critic ce poate prejudicia pe unul sau pe toți
partenerii dialogali. Dilema aceasta este înrudită cu cea – faimoasă – exprimată
prin întrebarea „La ce bun poetul în vremuri de ciumă?”. Răspunsurile pot fi
18

Ibidem, p. 83.
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diferite, dar cu siguranță că rezistența prin cultură înseamnă altceva decât
încremenirea necritică în propriile reprezentări. Luciditatea analitică nu poate fi,
cred, echivalată cu mişcarea ideilor, cu schimbul de viziuni şi de perspective. Nici
izolarea într‐un grup etanş, de elită, nu oferă soluția în fața agresiunilor istorice
decât într‐un plan care nu interferează cu civismul şi nu se pune în slujba
celorlalți decât într‐un mod sublimat, anistoric.
Cu asemenea rezerve, Andrei Pleşu spune: „Nu‐l pot suspecta pe Dl
Steinhardt de rea‐credință. Şi totuşi, tocmai asta s‐a găsit să spună Dl Steinhardt?
Că Păltinişul e o «cetate întărită a orgolioului exclusivist»? Că e nedrept cu
«massele», cu «băcanii», cu «derbedeii»?” 19 Da. Tocmai asta. Ca adept convins al
legii iubirii lui Isus, într‐un moment de cumpănă istorică în care, mai mult ca
oricând, un creştin autentic nu putea socoti altceva mai potrivit decât modelul
cristic pentru salvarea din marasmul istoriei trăite, ce altceva ar fi putut zice omul
de la Rohia? 20
Rămâne însă întreagă atitudinea lui Andrei Pleşu față de N. Steinhardt. Iar
aceasta este una de reproş întreit, conform fiecăreia dintre întrebările menționate
de el. Până la urmă, pretinsa neputință de a‐l suspecta pe monahul Nicolae este
trecută în planul doi, prin etalarea celor trei reazemuri care înlătură pretinsa
supoziție de inocență.
Chiar dacă nu vrea să pară asta, scrisoarea lui Andrei Pleşu este o acuză
virulentă la adresa cutezanței lui N. Steinhardt de a se distanța de grupul
păltinişean şi de manifestul acestuia.

3. Sinteză id est, critica liberală
Scriindu‐şi, în 1999, memoriile intitulate Viața unui om singur, Adrian
Marino, care se autodefinea retrospectiv – autosarcastic – drept „…un mediocru şi
plat raționalist, inaccesibil oricărui misterium tremendum” 21 , îşi exprima cu
maximă claritate pozițiile intelectuale în felul următor: „Ceea ce revendic, în mod
definitiv şi cu toată energia, este doar dreptul spiritului critic de a se exercita
19

Ibidem, p. 84.

Pentru a rămâne în interiorul aceleiaşi formule, se cuvine amintit că nu era singurul care gândea
lucrurile în aceeaşi paradigmă. Poetul Ioan Alexandru practica – şi „predica” – acelaşi fel de raportare la
realitatea imediată.
21 Adrian Marino, Viața unui om singur, Iaşi, Editura Polirom, 2010, p. 181.
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oricând, oriunde şi împotriva oricui. Liber şi fără inhibiții. Îndeosebi împotriva
maeştrilor spirituali. Unul dintre principiile fundamentale ale vieții mele
culturale. L‐am revendicat şi anterior. O fac şi acum, deoarece pentru mine el este
şi rămâne capital. În acelaşi mod am procedat şi în alte texte, despre C. Noica şi M.
Eliade. Şi, la fel, voi acționa, cu orice risc, până la capăt. Erga omnes. Prea servil şi
conformist se comportă spiritul uman sub apăsarea atâtor idoli tiranici şi
megalomani. Nu mai vorbesc de cel «românesc», care are în el ceva de eternă
«slugă» şi de «supus» umil. Cu căciula veşnic în mână, în fața «stăpânului»,
intelectual în speță, dar şi politic sau economic” 22 .
Nu este deci neaşteptat că, în paginile aceleiaşi cărți, Marino găsea loc
pentru ceea ce el numea „clarificarea unei situații care a luat proporții de mit şi
hagiografie” 23 . Nu făcea, astfel, referire directă la cutare mit intelectual născut în
vremurile de sicitate ale comunismului sau după aceea, ci la mit şi hagiografie în
general, oriunde ar fi survenit ele în viața publică şi cărturărească din România.
Aşa se face că, în retrospectiva semnată de el – un testament civic şi intelectual
destinat să apară postum, aşa cum s‐a şi întâmplat –, Adrian Marino trecea critic
în revistă nu unul, ci mai multe mituri şi hagiografii: printre ele, cele legate de Nae
Ionescu, de C. Noica, de păltinişeni, de Al. Paleologu 24 , dar şi de N. Steinhardt.
Situat pe cu totul alte poziții ideologice – termenul îi aparține – şi decât
amplu criticatul Noica, şi decât mai degrabă ignoratul N. Steinhardt, Adrian
Marino a exercitat o critică argumentată a ambilor atât la nivelul aportului
cultural al acestora, cât şi dezarticulând miturile care începuseră să se dezvolte în
jurul siluetelor lor. Lui C. Noica îi dedicase, nu doar o dată, anterior, abordări
critice detaliate 25 . Despre N. Steinhardt a apucat să spună mai mult frugal unele
lucruri. Ca de pildă, să noteze „…o reacție disprețuitoare la adresa lui A. Marino –
n. O.P. a marelui «creştin» N. Steinhardt, dintr‐un volum de convorbiri…” 26 , ceea
ce reprezintă, desigur, o critică a ipocriziei aceluia cine e cu adevărat bun creştin
nu manifestă dispreț față de semeni, mai cu seamă când este vorba despre unii cu
Ibidem, p. 46.
Ibidem, p. 187.
24 Ibidem, p. 475: „«Conu Alecu» Paleologu – n. O.P. , de pildă, este un personaj pitoresc şi simpatic. Dar
a‐l transforma în simbol şi model spiritual, ca şi pe Pleşu, Liiceanu et. comp., mi se părea cel puțin o eroare
22
23

şi o exagerare”.
25 Idem, Politică şi cultură, Iaşi, Editura Polirom, 1996.
26 Adrian Marino, Viața unui om singur, ed. cit., p. 126.
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destin comun; atât sub raport intelectual, cât şi politic, ca foşti deținuți .
„«Călugăr‐necălugăr», dar iremediabil «om de litere», tot timpul prin redacții, în
loc să se reculeagă efectiv şi definitiv la mănăstirea Rohia…” 27 , îl caracterizează
Marino pe monahul de la Rohia, stabilind că interesul acestuia pentru viața
literară, după călugărire, ar mărturisi o lipsă de vocație autentică monahală, şi
observând privilegierea interesului – monden, la urma urmei – pentru mediile
literare.
Critica lui Adrian Marino este una de fond şi vizează mai multe poziționări
socotite nedemocratice din interiorul culturii noastre contemporane. Astfel, el se
declară împotriva modelului paideic întemeiat pe transformarea magisteriului în
cult pitagoreic: „Ştiu bine că în cultura română există o adevărată manie de a
deveni «maestru», de a avea «discipoli», de «a face şcoală».
De la T. Maiorescu încoace, până la N. Iorga, Nae Ionescu şi C. Noica G.
Călinescu era, el însuşi, contaminat de această mentalitate, pentru care însă nu
avea nici o vocație , acest «apostolat» a făcut ravagii” 28 . Trimiterea la o întreagă
familie de spirite, toate prestigioase, care au încurajat această formulă, socotind‐o
aureolată, înfierează o întreagă tradiție intelectuală modernă de la noi. Dar în
interiorul ei, o atenție specială dobândeşte cazul lui C. Noica, tocmai pentru că, la
data când Marino scria – ca şi acum – modelul guru‐ului de tip oriental, care îşi
modelează discipolii în interiorul unei formule iraționale, de factură mai curând
orientală, îşi găsea ilustrarea prin cazul păltinişean. „...când C. Noica m‐a întrebat
o dată am mai amintit această scenă «dacă nu vreau să am elevi» în cazul său o
adevărată obsesie a racolării, de evidentă ereditate şi educație legionară , am
răspuns stânjenit şi ironic: «Mi‐a trecut orice poftă când văd ce fac elevii dvs.».
«Maestrul de la Păltiniş» a zâmbit şi n‐a mai insistat.” 29 Evident, obsesia
discipolatului este mai veche şi mai ramificată decât socoteşte aici Marino. Ea
caracteriza şi societățile secrete de la începuturile modernității, dacă este să se
caute alte modele decât cele ale magisteriatului filosofic din Atena antică
platoniciană şi aristoteliciană. Nu este însă mai puțin adevărat că organizarea
legionarilor în cuiburi şi în frății de cruce aducea, şi ea, cu modelul paideic ce
aşează în centrul lui un maestru căruia i se supun şi pe care îl imită discipolii. Dar,
Ibidem.
Ibidem, p. 479.
29 Ibidem.
27
28
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la urma urmei, acelaşi model poate fi întâlnit şi în Pateric, la părinții pustiei, de
unde trece în monahismul răsăritean în linie dreaptă, devenind astfel propriu şi
modelului cultural propagat în evul mediu şi în modernitatea timpurie prin
intermediul călugărilor ortodocşi din teritoriile locuite de români. Pentru Marino
„«Şcoala Noica» este, involuntar sau nu, din nefericire, o pepinieră de neolegionari
potențiali. Unii chiar activi” 30 nu doar în virtutea modurilor punerii în pagină, a
repertoriului tematic şi a tipurilor de soluții pe care le caută. Ea îi poate apărea
astfel şi prin reflexele tradiționaliste pe care le subîntinde o tradiție ortodoxă pe
care, din cauzele derapajelor interbelice ale extremei drepte, la care a fost martor
şi pe care le‐a criticat, Adrian Marino nu le poate cauționa.
Acelaşi strat ortodox i‐l face antipatic şi pe N. Steinhardt, de altfel, chiar dacă
între retorica acestuia şi cea a grupului noician, ca şi între ideile celor două
tendințe nescutite de afinități, există destule diferențe, după cum o indică şi
circumstanța de care se ocupă prezentul text. În acest punct, Marino este cât se
poate de explicit atunci când spune: „…cel mai mult m‐au dezgustat parastasele şi
«cultul morții» legionare pe care le‐am trăit până la saturație în perioada 1939‐
1940 . Apoi, după 1989, când astfel de reziduuri tulburi au reieşit la suprafață,
întreg acest méli‐mélo, după mine profund indigest, de mistagogie, ocultism,
«mituri», «ortodoxism», «Nae Ionescu», Steinhardt, «inițiere la Păltiniş» şi alte
asemenea «spiritualități» degradate m‐au îndepărtat de orice mistică
tenebroasă” 31 . Pentru ideologul cu convingeri liberale este vorba despre
spiritualități în ghilimele, ba încă şi... degradate. În stare pură ar fi fost, probabil,
dacă aceia care le profesau trăiau riguros în spiritul a ceea ce etalau. Din acest
punct de vedere însă Marino greşeşte cel puțin în ceea ce îl priveşte pe N.
Steinhardt, care nu doar că s‐a convertit la credința ortodoxă, botezându‐se, dar a
luat şi calea mănăstirii. Cum s‐a văzut însă, pe Marino nici chiar acest lucru nu îl
convinge, suspectând lipsa de fervoare autentică la cineva care era prea prezent
în redacții, şi prea puțin conform cu modelul monahului isihast ascet, cufundat
mereu în rugăciune, acceptând anonimatul cu umilință deplină.
Este Marino astfel „mai catolic decât papa”, mai rigorist decât se cuvine?
Aparent da, însă Marino pretinde – subtextual, însă transparent – că el, spre
30
31

Ibidem, p. 512.
Ibidem, p. 525. La p. 194 el observă că „…E. M. Cioran a rămas consecvent până la capăt, ca şi C. Noica,
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deosebire de aceştia, a rămas mereu consecvent cu condiția lui de fost întemnițat
şi deportat, nicicând altceva decât un marginal social şi intelectual, neîncadrat
sistemului. Aşa se face că autorul cărții‐manifest Politică şi cultură îşi articulează,
pe cât de succint şi de pasager, pe atât de neechivoc, poziția: „Sunt la fel de
intransigent şi împotriva oricăror mituri culturale gen «ortodoxism», «Nae
Ionescu», «Constantin Noica»” 32 .
Marino nu este absurd în negația lui. El recunoaşte merite culturale
Grupului de la Păltiniş, ucenicilor „catari” ai lui Noica. „A studia pe filosofii antici, a
sprijini ediția Platon, a stimula învățarea limbilor clasice şi străine au fost fără
îndoială, în acea sinistră epocă, inițiative pozitive de prim ordin.// Doar că totul
se înscria, în acelaşi timp, în zona celei mai abile diversiuni şi ambiguități. Mesajul
suna cam astfel: «Băieți, scuipați pe istorie vezi Jurnalul filosofic . Adică: nu vă
ocupați de opoziție, de rezistență anticomunistă. Preocupați‐vă doar de lucruri
spirituale, «ontologice», «metafizice», preocupări total inofensive pentru
Securitate. Dezinteresați‐vă de orice politică. Ea este trivială, impură, neesențială,
ne... ontologică prin definiție. ... Că un grup de tineri se reuneau la Păltiniş
înregistrați, de altfel, cu cea mai mare atenție , bazele regimului ceauşist nu erau,
în nici un fel, subminate.” 33
Lărgirea abordării la alte ecouri ale discuției, pe o durată mai lungă, ar
depăşi cadrele asumate de prezentul text. După la îndeplinire însă, ea ar dezvălui
o serie de cercuri concentrice, adeziuni şi delimitări care au marcat vizibil cultura
română a ultimelor decenii, implicând şi alte voci ale culturii noastre.
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FIINȚĂ, ISTORICITATE ȘI HEGEMONIE ÎN SCHIMBAREA LA FAȚĂ A

ROMÂNIEI

HORIA PĂTRAȘCU ∗

1. Le bon et le mauvais Cioran
Marta Petreu discerne în Schimbarea la față a României un Cioran „bun” și
un Cioran „rău”. În viziunea autoarei, partea bună a cărții este dată de opțiunea
pro‐occidentală, de factură lovinesciană, a gânditorului, în vreme ce partea
proastă este dată de adeziunea sa la hitlerism și mișcarea legionară. Mai mult
decât atât, bunul Cioran ar descinde dintr‐o nobilă stirpe de înaintași ardeleni
reuniți sub legendara firmă a Școlii Ardelene, în rândul cărora spiritul cel mai afin
ar fi... Ion Budai‐Deleanu, autorul Țiganiadei. Strania asociere Schimbarea la față a
României – Țiganiada revine des în cartea Martei Petreu, întemeiată pe faptul că
ambele creații sunt critici acerbe la adresa românilor/ țiganilor.
„Bunul Cioran” este progresist, susține industrializarea țării, îi admiră pe
liberalii fondatori ai statului român modern, este critic la adresa Junimii și a
teoriei formelor fără fond, susține „saltul istoric” în rândul națiunilor civilizate. Le
mauvais Cioran susține dictatura, extremismul, colectivismul, războiul de
agresiune, este antisemit și xenofob etc. În virtutea calităților „bunului Cioran”
unele defecte îi pot fi iertate „răului Cioran”. Altele, precum antisemitismul și
xenofobia sa, pot fi înțelese, chiar dacă nu iertate, în contextul extremismului ce
cuprinsese la vremea aceea întreaga Europă. Schimbarea la față a României nu ar
fi deci decât un episod trecător pe care Cioran l‐a regretat toată viața și care i‐a
∗
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afectat, prin consecințele lui, întreaga viață. Schimbarea la față a României pare să
fie un corp străin, martor incomod al unei rătăciri, al unei vremelnice căderi în
timp din eternul eterat al metafizicii.
Că Schimbarea la față... este produsul uneia și aceleiași gândiri o dovedește
proximitatea ei temporală cu cărțile de „metafizică” scrise de Cioran. Practic,
Schimbarea la față... este redactată simultan cu Cartea amăgirilor, ambele cărți
apărând în același an 1936 . Dacă ținem cont de faptul că Lacrimi și sfinți apare
în 1937, iar Pe culmile disperării în 1934, ne va fi practic imposibil să bănuim
existența unei „cotituri” politice în cugetarea lui Cioran. Astfel, așa cum vom vedea
în continuare, teza „saltului în istorie” nu este o teză progresistă Cioran neagă
progresul preluată de la liderul Sburătorului. Pe de altă parte, într‐un alt cadru
de referință, teza „saltului istoric” și a modernizării este perfect concordantă cu
teza necesității dictaturii, a militarismului, a imperialismului. Le vom vedea
așezate mai jos, puse în aceeași coloană, ascultând de una și aceeași lege a
„agoniei”. Transmutația se obține prin modificarea paroxistică a „ritmului”,
„temperaturii”, „intensității”, „vitalității”, „pulsului”, „altitudinii” unor stări de
lucruri sau sufletești.

2. Ce‐i de făcut?

Occidentalism industrializare, urbanizare, politică, proletariat sau
tradiționalism agrarism, ruralism, apolitism, țărănime ? Dacă viața ființa este
1

timp, devenire, iar devenirea este, pentru om, istorie, atunci locul cel mai încărcat
de istorie devine orizontul privilegiat al ființei/ vieții. Prestigiul Occidentului, ar
spune Heidegger, nu este determinat nici de „măreția” sa, nici de „dezvoltarea” la
care a ajuns; prestigiul Occidentului se originează dincoace de orice „măreție” și
de orice „dezvoltare”, în chiar deschiderea care face posibilă orice „măreție” și
orice „dezvoltare”. Occidentul este un loc privilegiat al ființei pentru că, fără a se
sustrage temporalității inerente ei, precum Orientul, își arată întreaga
disponibilitate pentru aceasta. „Nașterea” României înseamnă intrarea ei în timp,
în istorie și acesta este sensul profund al occidentalizării recomandate de către
Emil Cioran. Faptul că înființarea României moderne coincide cu aderarea
României la valorile occidentale trebuie citit în primul rând din această
perspectivă. Critica formelor fără fond ignoră faptul că frenezia imitației denotă „o
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sete de istorie”, o „sete de viață”, o dorință de „a se împlini prin salt” a românilor.
Cioran reproșează naționalismului românesc reacționarismul său, autohtonismul,
cantonarea într‐un „specific” românesc tradițional și blocant. Chiar şi lipsite de
conținut, formele occidentale sunt preferabile „fondului oriental”. Falsa
apartenență la Orient nu este decât masca menținerii românilor în sub‐ sau în
anistoric, ceea ce revine la a spune că românii au respins și resping ființa.
Întârzierea, stagnarea, primitivismul românilor nu sunt „efecte” ale unor „cauze”
„vicisitudinea istoriei”, o așezare geo‐strategică defavorabilă , ci sunt stigmatele
unui „păcat metafizic” în care ființa este lezată în însăși esența ei. Românii, dintru
început „săraci în ființă” 1 , s‐au complăcut în această deficiență, acceptând‐o ca
atare.
Satul românesc trebuie respins ca o așezare a stagnării și a înapoierii, dar
această respingere vizează mai degrabă așezarea în afara ființei și a timpului,
„locuirea” în atemporalitate și neființă. Orașul, industrializarea, activismul politic
sunt formele prin care dinamismul istoriei ia locul suspendării istorice în care
România rural‐agrară se complace să subziste. Industrializarea este justificată
prin efectul de primenire a vieții: exodul sătenilor la orașe va însemna într‐o
primă fază „golirea” satelor, urmată însă de o reumplere printr‐o renaștere
biologică 2 .
Industrializarea susține puterea militară a unei țări. Germania, Anglia și
Rusia sunt exemplele cele mai elocvente în acest sens, decăderea Franței în fața
lor explicându‐se printr‐un ritm mai scăzut de industrializare. Industrializarea
este cea care a propulsat Japonia în primul plan al puterii mondiale, conferindu‐i
1 „Există un viciu substanțial în structura sufletească a românului, un gol inițial din care derivă seria de
ratări ale trecutului nostru. ... În potențialul psihic al poporului român trebuie să existe o inadecvare, o
nonconformitate în surse, care iau un contur de deficiență substanțială. Pe când la atâtea popoare, a existat
o spontaneitate în germene, o iradiere activă în începuturi, o explozie nestăvilită, forma românească de
viață suferă din lipsa unui dinamism primordial. ... Există un păcat originar al României a cărui natură nu
e definibilă, dar identificabilă în toate golurile istoriei.” Schimbarea la față a României, Editura Vremea,
1936, pp. 59‐60
2 „Este un fapt universal controlabil: progresul în industrializare sporeşte numărul populației. Chiar
dacă acest spor se întâmplă în primele faze, el este atât de copleşitor, încât limita staționară la care se
fixează, nu poate fi concepută ca o stagnare. De ce în primele faze creşterea populației este atât de evidentă?
Exodul rural creează golul la sate şi prin aceasta o primenire. Afluxul la oraşe dezintegrează satul din
mersul lui firesc. În existența lui telurică, satul se menține secole de‐a rândul în aceleaşi forme şi, cu
insensibile modificări, la acelaşi nivel numeric al populației. Golurile născute, prin asaltul oraşelor
provocate de industrie, trebuiesc umplute. Şi astfel, se naşte la sate o primenire şi o renaştere biologică. În
plus, muncitorimea neatinsă de şomaj, a dat exemple unice de prolificitate.” Ibidem, p. 110 .

98

FIINȚĂ, ISTORICITATE ŞI HEGEMONIE

și dimensiunea imperialistă, fără a i‐o răpi pe aceea tradițională de „cultură a
grației”, dovadă că cele două – industrializarea și specificul național – pot
conviețui. Conștiința de clasă a proletariatului, lupta acestuia împotriva
exploatării și pentru libertate îl fac net superior țărănimii care, lipsită de
conștiință socială și politică, nu „mai poate fi decât rezerva biologică a unei
națiuni, o simplă sursă de alimentare” 3 . Singura soluție pentru a o dinamiza din
punct de vere social, politic, istoric este urbanizarea satelor, transformarea
țărănimii în proletariat. Muncitorimea este revoluționară, față de țărănime care
este reacționară. Muncitorimea nu se adaptează mizeriei, ci luptă împotriva celor
care o condamnă la mizerie, spre deosebire de țăran, obișnuit să accepte mizeria
fără să cârtească împotriva împilatorilor săi. Mai predispusă să lupte decât
țărănimea, muncitorimea este mult mai aptă să intre pe scena istoriei.
2 Naționalism sau internaționalism/ națiune sau masă? Internaționalismul
proletariatului, comunitatea sa trans‐națională fundată pe unitatea intereselor
plătește prețul transformării muncitorilor într‐o simplă masă de oameni. Or, spre
deosebire de națiune, o masă de oameni este lipsită de o autentică conștiință
istorică. Masele nu pot fi conștiente decât de puterea lor numerică, de forța brută
și latentă pe care o dețin; ele au un sentiment de putere, dar nu și o voință de
putere. De altfel, lipsită de o idee declanșatoare și organizatoare, forța mulțimii se
disipează în descărcări trecătoare și fără impact, când nu rămâne în stare de
latență. De aceea conștiința maselor sentimentul lor de putere nu poate fi
apreciată decât ca resursă energetică a devenirii istorice cu condiția să existe un
ideal pe care să‐l alimenteze. Idealul nu poate fi însă un interes particular și nici
material, acesta fiind, prin definiție, general și spiritual. Dar fiindcă spiritul
aparține numai națiunii, odată cu idealul se produce „transfigurarea” mulțimii/
masei în națiune. Și fiindcă numai națiunile contează în istorie trebuie făcut totul
pentru recuperarea maselor sub ideea națională. Dimpotrivă, cultura de masă este
„anti‐spirituală”, așa cum o dovedesc cele două mari culturi de mase –
bolșevismul și hitlerismul; atât hitlerismul, cât și bolșevismul se închină la
biologic, adică la o valoare non‐spirituală. Pentru a se salva de la această lipsă de
spirit, masele trebuie să revină la națiune, să se salveze în şi prin națiune.
Manifestarea istorică cea mai proprie națiunii nu este însă, cum vom vedea mai
jos, războiul, ci revoluția.
3

Ibidem, p. 113.
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3 Colectivism național sau antisemitism/ xenofobie? Ideea colectivismului
național este dezvoltată pe larg într‐un întreg capitol prezent doar în ediția
princeps, cenzurat în celelalte din cauza numeroaselor considerații antisemite 4 .
Disjuncția de mai sus este justificată chiar de felul în care sunt prezentate în epocă
obiectivele principale ale naționalismului: soluționarea conflictelor sociale și a
inegalității sociale. Naționaliștii români preferă să externalizeze răul intern al
societății punând mizeria socială în seama dominației străinilor, în principal a
evreilor. Lui Cioran nu‐i poate scăpa caracterul paliativ al antisemitismului și
xenofobiei: eliminarea străinilor și, în principal a evreilor, nu va rezolva problema
fundamentală a mizeriei sociale a românilor. Întreaga discuție este repusă în
termenii anunțați: intrarea României în istorie. Finalitatea naționalismului este ca
România să intre în istorie, nu să rezolve problema evreiască, oricum insolubilă.
Doar din această perspectivă, ca piedică sau inamic al intrării României în istorie,
evreul ca arhetip al Străinului merită urât. Cioran refuză antisemitismul vulgar,
susținut de „fapte” și de „accidente”; critica sa vizează esențialul: evreul ca
inhibitor al acțiunii istorice a unei națiuni. Și aici importante sunt proporțiile,
dozajele, cantitățile: într‐un număr suficient de mic evreii pot reprezenta chiar un
factor de progres. Argumentele furnizate de Cioran antisemitismului vizează,
toate, rezistența pe care evreul o opune devenirii istorice a unei națiuni:
a. Evreul este o ființă complet diferită față de ființa umană, este străinul,
alteritatea absolută, el pare că „descinde dintr‐o altă specie de maimuțe decât
noi” 5 . Evreul excelează atât în ură sentiment predominant , dar și în iubire pe
care o exemplifică prin cazuri „care sfidează legile vieții, inumane în raritatea
lor” 6 .
b. Conflictul unei națiuni cu evreii este firesc și el iese la lumină ori de câte
ori o națiune devine conștientă de ea însăși. Aceasta deoarece:
‐ evreii nu se integrează în substanța unei națiuni, reprezintă permanent un
corp străin, inasimilabil, fiind cel mult indiferenți la idealurile urmărite de
4 Ideea colectivismului național o regăsim și la Vasile Marin, unul dintre ideologii marcanți ai mișcării
legionare: „În articolele programatice ale lui V. Marin, un loc important îl ocupă încă din 1933, problema
«colectivității naționale». Problema colectivismului național în doctrina legionară e importantă, deoarece a
fost și soluția din Schimbarea la față a României a lui Cioran.” Marta Petreu, Un trecut deocheat sau
Schimbarea la față a României, Editura Institutului Cultural Român, București, 2004, p. 73 .
5 Emil Cioran, Op. cit., p. 130.
6 Ibidem.
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națiunea respectivă când nu de‐a dreptul trădători ai acestor idealuri. Fiind
străinul prin excelență, evreul nu poate fi modelat sufletește de peisajul în care
trăiește ca un intrus și prin urmare nu poate împărtăși nici o sensibilitate comună
cu cea a poporului în mijlocul căruia trăiește. Singura sa lume, aceeași peste tot,
este lumea ghetto‐ului.
‐ evreii se opun emancipării unei națiuni, apărând, reacționar, valorile unei
democrații putrede care nu mai poate oferi nimic renașterii României,
dependentă de o „altă formă politică”. Antisemitismul românesc este justificat din
această rațiune teoretică, și nu sentimentală: România are nevoie de dictatură
pentru a se emancipa , în timp ce evreii apără democrația care o ține în loc .
‐ evreii se opun oricărui naționalism, fiind promotorii internaționalismului
în care se simt confortabil, fiind profeții unor cauze nobile de factură socială.
Istoria, crede Cioran, se desfășoară însă între națiuni, nu între clase sociale;
‐ materialismul turnat de evrei în ideea socialistă și în cea comunistă le
coboară extrem de jos, făcându‐le, în această versiune, nedemne de ființa umană 7 .
Antisemitismul, deși justificat prin rezistența naturală a evreului față de
asimilarea în națiune și față de emanciparea națiunii, nu rezolvă problema socială
care, mai vastă și mai complicată, solicită un alt tip de răspuns pe care Cioran
crede a‐l fi găsit în ideea colectivismului național. O idee deosebit de „generoasă”
dacă ținem seama că aplicarea ei va duce la rezolvarea problemei evreiești din
România, recte eliminarea evreilor din pozițiile cheie ale societății. Așadar
colectivismul nu doar că nu implică internaționalismul, așa cum crede marxismul,
ci pentru a putea fi aplicat trebuie reunit cu națiunea deoarece națiunea nu este o
realitate tranzitorie, ci una permanentă, fără de care individualitatea autentică
nici nu poate exista. Predispoziția spre ratare a românului provine tocmai din
absența conștiinței naționale, din lipsa sentimentului de apartenență la întregul
națiunii.
Colectivismul național ar debloca „istoricitatea” românilor căci capitalismul
cu libera inițiativă, concurența etc. solicită niște capacități și abilități pe care
7 Cioran le recunoaște totuși meritul de a fi atras atenția asupra aspectelor sociale lăsate nerezolvate de
toate celelalte idei „nobile” în slujba căreia s‐a pus omenirea. Nici creștinismul, nici revoluția franceză nu au
rezolvat problema stringentă a „pâinii cea de toate zilele”. De aceea comunismul devine atât de atrăgător
pentru mase întregi de oameni. Materialismul este evident fals, dar nu prin combaterea teoretică a
materialismului care nu e altceva decât o idee politică ferești lumea de comunism, ci prin rezolvarea
problemelor sociale cărora comunismul pretinde că le dă rezolvare.
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românii nu le dețin, dar în care evreii excelează. Colectivismul național ar corecta
astfel nedreptatea unui sistem economico‐politic care, presupunând că toți
oamenii sunt în mod natural, universal și egal înzestrați pentru a acționa în cadrul
său, avantajează de fapt o anumită categorie etnică, mai înclinată să‐i utilizeze
mecanismele.
4 Război de agresiune sau război de apărare? Existența unei națiuni
implică războiul ca mijloc de afirmare și de verificare a vitalității sale. Prin
definiție, războiul nu poate fi decât agresiv și numai națiunile războinice participă
la istorie și creează istoria. Războiul este o condiție materială de existență a
spiritului fie ca impunere a unei idei universaliste, fie ca mijloc de îmbogățire, căci
bogăția permite „răgazul” din care se naște spiritul. Pacea universală ar fi posibilă
doar cu condiția anihilării națiunilor, condiție practic inacceptabilă. Națiunea,
entitate supraindividuală care întrupează o lume de valori, este o existență fatală.
Războiul este deci necesar întrucât fiecare națiune, vrând să fie prima, luptă
pentru hegemonie. Mesianismul însoțește permanent această luptă, conferind un
sens spiritual agresiunii. Fiindcă nu aderă la nici o idee mesianică, la nici un ideal,
România cultivă „războiul de apărare”. Armata română ca și statul român servește
națiunea exterior, fără să participe cu adevărat la ceea ce constituie ființa ei.
Faptul că românii nu au provocat nici un război de agresiune sau de expansiune
este unul din semnele cele mai clare ale lipsei lor de vitalitate. Chestiunea
moralității și a dreptății războiului de agresiune este repusă în termenii
„istoricității” și ai voinței de putere. Fiind „o luptă de forțe, în cel mai general sens:
forțe materiale, spirituale, biologice” 8 , istoria se joacă între națiuni puternice,
unde decisivă este deosebirea de „forță” sau de „tărie” a națiunilor puternice.
Cioran nu cade în vulgaritatea acelei teorii care postulează dreptul celui mai
puternic în fața celui mai slab. Ideea lui Cioran este mult mai subtilă: problema
dreptului celui mai puternic nu se poate pune întrucât națiunile slabe nu
participă, prin definiție, la lupta pentru putere. Lupta care se dă este o luptă între
națiunile puternice și nu o luptă între națiunile puternice și cele slabe, este o luptă
în „interiorul” voinței de putere unde se desfășoară ca esență a istoricității sale 9 .
8

Schimbarea la față..., ed. cit., p. 161.

„Istoria nu este luptă între națiuni puternice şi între națiuni slabe, ci între națiuni tari şi mai puțin tari.
Inegalitățile în sânul puterii determină variațiile istorice. A nu fi la acelaşi nivel, în cadrul aceleiaşi valori, dă
naştere la fricțiuni şi neînțelegeri.” Ibidem .
9
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Inegalitatea din „sânul puterii” asigură dinamica istoriei, iar istoria se
autoalimentează prin acest conflict imanent puterii. E important să înțelegem
corect felul în care raționează aici Cioran: războaiele de agresiune sunt urmarea
firească a transformării României într‐o mare putere, și nu mijlocul prin care
România devine o mare putere 10 . Rolul afirmațiilor promilitariste este de a‐i
obișnui pe români cu viitorul statut de agresori, epifenomen al transfigurării
României, nu origine a sa.
5 Război sau revoluție? Devenirea istorică nu se produce decât accidental
prin război blocat în „imediatul național” . Mai proprie îi este revoluția, pusă în
slujba unor idei sociale, de o relevanță spirituală mai mare decât ideea națională.
Catalogarea lui Cioran ca naționalist și reacționar poate fi repusă în discuție în
urma recitirii paginilor în care, într‐o perfectă coerență cu cele deja afirmate,
tânărul filosof elogiază revoluția în defavoarea războiului și temperează
importanța naționalului prin sublinierea socialului. Față de război, care nu ține
decât de verificarea forței unei națiuni, revoluția înseamnă un progres în
conștiința unei neam autoconștiință , dar mai ales înseamnă momentul în care
„masele iau conștiință de ele însele și realizează un acces la putere corespondent
nivelului acelei conștiințe.” 11
6 Revoluție națională sau revoluție socială? Revoluția este și ea de două
tipuri: revoluție națională și revoluție socială. Revoluția socială se opune
revoluției naționale, dar o revoluție care se conjugă cu națiunea precum revoluția
franceză sau revoluția rusă este net superioară tuturor războaielor purtate în
numele unei națiuni. Într‐o asemenea revoluție pe lângă faptul că națiunea își
atinge nivelul maxim de autoconștiință ea reușește să‐și modifice esențial
structura socială, ba chiar să înlocuiască un întreg sistem social 12 . Revoluțiile de
dreapta, în mare parte naționale, precum fascismul sau hitlerismul, nu trebuie să
constituie decât o treaptă, căreia să‐i urmeze reformele sociale, dacă nu chiar
revoluția socială. Ambele au conferit un dinamism istoric națiunilor, dar nu și
10

133 .
11

Noi, ca români, n‐avem decât un interes: o Românie puternică şi cu voință de putere.” Ibidem, p.

Ibidem, p. 164.

„Neapărat, Franța, în Revoluția ei, a atins o culme de auto‐conştiință națională şi o satisfacție a puterii
naționale. Dar sensul ultim al Revoluției a fost lichidarea lumii feudale, a întregii eredități ce a definit
Europa secole întregi. O revoluție trebuie să suprime un sistem general‐valabil, existând, în forme diferite,
în toate țările şi să întroneze altul, susceptibil de a fi primit de întreg globul, indiferent de nivelul istoric al
celorlalte națiuni.” Ibidem, p. 167 .
12
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unul politic, social. Adevăratul spirit revoluționar nu se întâlnește în revoluția
italiană fascism sau germană nazism , ci în revoluția franceză și în cea rusă.
Germania și Italia sunt de altfel inapte pentru revoluție, prima din cauza unei
aplecări native spre metafizică iar „metafizica este la antipodul revoluției” , a
doua din cauza unei tradiții anarhiste care, respingând ideea de organizație, nu
poate impune nici o formă socială reală. Masele săvârșesc revoluția pentru a
îndepărta inegalitățile sociale și raporturile de proprietate, ridicând, indirect, și
nivelul națiunii. Proprietatea, sursă a tuturor relelor, „scârbos mister al
posesiunii”, susținută de un „instinct” al „avutului” „consacră omul în rândul
bestiilor perfide” 13 . A adera la ideea de proprietate înseamnă a accepta divizarea
oamenilor după două categorii schematice: a acelora care au şi a acelora care nu
au. Revoluțiile sunt puse în mișcare de încercarea disperată de a depăși această
dihotomie fatală. Fatală pentru că proprietatea este indisolubil legată de instinct
și de lupta voințelor. Cercul este astfel complet: revoluțiile care încearcă să
„atenueze” conflictele determinate de prezența proprietății au în comun cu ele
aceeași „bestialitate”. Viața istoriei se autogenerează 14 . Poporul român nu a avut
până acum nici războaie și nici revoluții. Paradoxal, tocmai burghezia și
liberalismul au reprezentat elementul autentic revoluționar în România. Lipsită
de „neliniște ideologică” care ar putea duce la o revoluție socială, România deține
în schimb doar o „neliniște națională” și de aceea singura revoluție pentru care
este coaptă România este o revoluție națională. Nefiind capabili să dea naștere
unei idei universale căci acesta este apanajul marilor culturi, al națiunilor
puternice , românii vor fi în stare doar de o revoluție națională, după modelul
fascist și nazist. Este și singura posibilitate rezonabilă de a‐și salva
individualitatea întrucât dacă ar accepta o idee universală din exterior, de la
marile culturi, s‐ar transforma în coloniile lor ideologice și politice 15 . La o
revoluție națională este predispusă România și prin completa lipsă de program
politic a naționaliștilor români, singurii care propun o mișcare revoluționară. Aici
13

Ibidem, p. 166.

„Spiritul uman, ajutat de bestialitate, triumfă în revoluții numai pentru a atenua conflictele cauzate şi
exasperate de prezența în lume a proprietății.” Ibidem, p. 167 .
15 „Formula universalistă este soluția de viață şi modul de respirație al marilor culturi. Venită din afară,
insuflată, ea constituie nimicirea culturilor mici. Acestea par a fi incapabile de o idee universală. De aceea,
revoluțiile naționale sînt singurul refugiu al culturilor mici, în voința lor de a se menține diferențiate în
lume.” Ibidem, p. 173 .
14
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Cioran îi vizează direct pe legionari reproșându‐le lipsa unei viziuni social‐politice
și economice de îndepărtare a injustiției și inegalităților, pe scurt a mizeriei
sociale. Mișcarea legionară nu‐și pune problema creării unui sistem social
echitabil, ci își canalizează energiile împotriva „îmbogățiților” nu a bogaților și a
străinilor evreilor . Soluția economică pe care le‐o indică Cioran legionarilor este
de inspirație socialistă: colectivismul. Cioran le recomandă acestora să extragă din
socialism tot ceea ce poate fi aplicat fără dificultăți și la noi, cum ar fi
colectivismul 16 căruia i s‐ar aplica „corectivul concretului național” 17 .
Colectivismul național este, după Cioran, modalitatea în care revoluția națională
din România ar putea răspunde totuși și problemelor sociale, o cale specifică
„printre ireductibile și antinomii” 18 .
7 Democrație sau dictatură? Nu există nici aici un răspuns universal
valabil: democrația este adecvată anumitor culturi, fiind inadecvată altora. În
prima categorie se înscriu Franța și Anglia, în cea de‐a doua Germania și Rusia. În
privința României, democrația și‐a împlinit menirea, prezentul cerându‐i
dispariția. După ce a repus individul în drepturile sale firești, răpite pe toată
durata unei oprimări milenare, este timpul ca democrația să lase locul dictaturii
populare, singurul mod prin care România poate arde etapele pătrunderii ei în
istorie. Dictatura populară se deosebește atât de cezarism cât și de tiranie prin
faptul că ultimele două nu se pun în slujba nici unui ideal, fiind expresiile la scară
istorică a unor personalități accentuate. Dictatura populară însă, așa cum a fost
realizată ea de un Lenin, Hitler sau Mussolini emerge din însăși necesitatea
lăuntrică a culturii în care se instalează, bucurându‐se de asentimentul total al
maselor. Regimul dictatorial se impune și într‐o cultură mică precum cea română
în scopul de a o scoate din inerția specifică. De la dictatură se așteaptă obținerea
acelei temperaturi optime „febră excepțională”, „ardoare”, „pasiune” care
permite elementelor disparate ale românității să fuzioneze. Românul trebuie să
„Ideea colectivistă este compatibilă cu ideea națională. Contrariul îl susțin curentele de stânga,
internaționaliste din o mie şi una de interese, precum şi inconştiența atâtor şi atâtor naționalişti. Aceştia din
urmă, refuzând ideea colectivistă, să nu uite că lumea ideilor socialiste are atâtea motive ca s‐o justifice şi s‐
o consolideze, că naționalismul, întorcându‐i spatele, sombrează fără scăpare într‐un vid total. Şi aşa, el este
lipsit de armătura teoretică, încât singura ideologie a revoluției naționale este inima. O mişcare națională,
care n‐a extras din lumea socialistă tot ce este în ea fecund şi viu, n‐a depăşit patriotismul, care va fi o
viziune morală, dar nu e una istorică şi în nici un caz politică.” Ibidem, p. 184 .
17 Ibidem, 167.
18 Ibidem.
16
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renunțe la atitudinea sa teoretică și să îmbrățișeze atitudinea eroică, pasională,
tragică – singura poartă de intrare pe tărâmul istoriei. De altfel, cel mai mare viciu
al democrației prezente este absența oricărui eroism. Epoca ei eroică fiind de
domeniul trecutului, actualmente democrația își trăiește faza rece, teoretică,
raționalistă în care domină o viziune contractualistă și nu una organicistă asupra
societății. Diversității haotice de opinii a democrației dictatura populară i‐ar
opune unitatea izvorâtă din năzuința formativă a națiunii.
Profunda legătură dintre dictatura populară și principiile vitalismului 19
devine acum evidentă. Izvorâtă direct din viață, istoria urmează cursul irațional al
devenirii, neascultând de comandamentele unei rațiuni superioare. „Instrumentul
adevărat al istoriei” este un „aspect central al vieții” 20 : politicul. Politicul
înseamnă adeziunea față de lume și viață, pe care religia le respinge, cultivând
renunțarea la ele în numele transcendenței. Omul politic acționează într‐un plan
exclusiv imanent, trăiește timpul ca pe un element stabil, ca pe substanța
materială a creației sale. În planul faptelor, omul politic este la fel de creator ca un
artist și la fel de departe de omul teoretic. De aceea omul politic, adevăratul om
politic, nu este acela pe care democrația îl face posibil – ilustrat mai curând de
cazuri de indivizi interesați doar de atingerea unor scopuri meschine și egoiste –
ci este geniul politic, adică, prin excelență, „un dominator” 21 . Dictatorul despre
care vorbește Cioran este un creator de istorie și numai în virtutea capacității sale
de a permite exprimarea geniului politic punct maxim al individualități
creatoare în planul istoriei se justifică dictatura.
Afectul definitoriu al omului politic „virtutea politică prin excelență” este
ura, ura pasională, cea care urmărește nimicirea adversarului și obținerea puterii
supreme. Omul politic acționează după un instinct sigur, fără să se îndoiască vreo
clipă că dreptatea este de partea sa. Temeiul ontologic al urii este însuși procesul
de individuație prin care formele vieții se despart unele de altele pentru a exista
unele împotriva celorlalte. Iubirea universală a fost văzută ca o modalitate de
anihilare a existenței lumii, căci doar ura ține lucrurile în făgașul lor. Ideile
politice cele mai fecunde sunt cele generatoare de conflicte.
„Vitalismul, punând accentul pe imanență, a suprimat dualismul, adică reazămul teoretic al eticei.
Devenirea a fost astfel reintegrată în drepturile ei, adică în rosturile ei de a crea şi distruge fără nicio
răspundere.” Ibidem, p. 181 .
20 Ibidem, p. 179.
21 Ibidem, p. 182.
19
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8 Nazism sau fascism? Societatea nu poate supraviețui în absența statului,
cele două sunt interconectate întrucât societatea fără stat este lipsită de unitate,
devine atomizată o simplă adunare de „indivizi risipiți”. Cu toate acestea, numai în
numele națiunii și nu în cel al statului se justifică revoluția în România, ceea ce
revine la a spune că modelul unei revoluții românești este nazismul și nu
fascismul primul exaltând ideea de națiune, cel de‐al doilea ideea de stat .
Paradoxul de care se lovește Cioran este că națiunea este sau nu este, ea nu poate
fi impusă din afară. Pentru demontarea acestui paradox autorul invocă speranța
în imposibil dată fiind iraționalitatea devenirii.

3. Istoria e irațională, ergo România poate deveni o mare putere
Credința în „imposibila” transfigurare a României într‐o mare putere nu
poate fi, evident, susținută de o viziune sistematică și raționalistă asupra istoriei.
Cum afirmarea raționalității istoriei implică afirmarea existenței progresului,
Cioran neagă adevărul consecinței pentru a nega adevărul antecedentului, într‐un
perfectă combatere tollendo‐tollens. Mai exact, Cioran admite posibilitatea
progresului exclusiv în planul tehnicii, cu totul inesențial pentru dimensiunea
spirituală, singura care contează într‐o discuție serioasă asupra evoluției.
Sentimentul de viață nu doar că nu evoluează odată cu plusurile civilizației și ale
tehnicii, dar se poate spune că diminuează odată cu acestea un sclav egiptean are
un sentiment al eternității net superior celui al savanților timpului prezent . Pe de
altă parte culturile mari, fiind „o sumă de totalități ireductibile”, nu pot fi
ierarhizate, ele fiind la fel de mari, indiferent că se cheamă cultură greacă, indiană
sau occidentală, organisme autonome, „sisteme închise” și nu verigi într‐un lanț
evolutiv. Ideea lui Hegel că o epocă următoare îi este superioară celei anterioară,
incluzând‐o, înglobând‐o și împingând‐o mai departe, într‐o sinteză superioară
este contrazisă de Cioran: ceea ce pare să fie sinteză nu este decât o „recapitulare”
a unei culturi obosite, ajunsă la sfârșitul vieții ei. Îngemănarea cuprinzătoare a
diferitelor forme este doar eclectism, iar nu progres sau nu trecere la un alt nivel.
Așadar, devenirea fiind irațională dovadă: nu există progres , orice se poate
întâmpla, orice formă este posibilă, inclusiv transfigurarea românilor într‐o o
mare națiune și, pe cale de consecință, a României într‐o mare putere. O altă
consecință este că între România actuală și România viitoare nu există
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continuitate, ci salt. Nu există progres de la sat la oraș, de la o cultură populară la
o cultură urbană teza lui Lucian Blaga pentru că între anistoric și istorie stă o
diferență radicală. Progresul fiind imposibil, România este datoare să recurgă la
elanul, demonia, fluxul și mobilitatea devenirii și a existenței – imponderabile
cărora cultul eroului și al eroismului tragism, frenezie, sacrificiu, gratuitate i‐ar
fi deopotrivă simbol și determinant. Între neființă și ființă nu există decât salt, nu
progres.
Deși românii nu au nimic original din punct de vedere etnic, dintre toți
locuitorii Balcanilor ei sunt cei mai predispuși la spirit fiindcă ei sunt cei mai
nemulțumiți de ceea ce sunt. Sentimentul național al „dorului” este atacat din
această perspectivă. Contrar lui Blaga, care‐l consideră drept un sentiment
ontologic românesc 22 , Cioran îl vede drept expresie a inerției sufletești a
românilor, contrastând puternic cu dinamismul culturii urbane. Românii trebuie
să‐și convertească „infinitul negativ al dorului” în „infinitul pozitiv al eroismului”,
să treacă de la o „lâncezeală” orizontală și leneșă la ascensiune, la aspirație spre
înălțimi 23 . La întrebarea ce idee ar putea să‐i înflăcăreze pe români în așa fel încât
să poată efectua saltul istoric, Cioran răspunde într‐un fel care l‐ar putea
dezamăgi pe un cititor obișnuit, a cărui gândire este condiționată de interesat de
„soluții”, „rezolvări”, „direcții”: ideea nici nu prea contează. Oricare ar fi, important
e să fanatizeze mulțimile. Nici nu mai contează dacă este o idee de dreapta sau de
stânga, cu condiția ca dreapta sau stânga să fie la extreme.

4. O imagine cât o idee națională: Bucureşti‐Noul Constantinopol
În lipsa unei idei naționale, Cioran propune o imagine care poate canaliza
energiile unei noi Românii: aceea de hegemon al sud‐estului Europei.
Superioritatea României față de celelalte state balcanice nu este dată nici de o
istorie mai bogată unii ar spune că Bulgaria are un trecut mai întins decât al
22

Spațiul mioritic, Editura Humanitas, București, 1994, pp. 163‐164.

„Dorul exprimă un raport negativ cu lumea, el este o lunecare leneşă şi orizontală sau o ondulație
minoră pe suprafața mobilă a vieții. Eroismul este ascensiunea spiralei, sinuozitățile în înălțimi. Prin dor nu
exprimăm mai mult decât nesiguranța în fluctuațiile clipelor şi o chemare spre vag. De ce ne e dor?
Întrebați pe orice român şi nu‐ți va da o lămurire asupra acestui infinit al sufletului său. Toată problema
este ca într‐o Românie scuturată de o dictatură şi de un elan colectiv, infinitul negativ al acestei psihologii să
fie convertit în infinitul pozitiv care este eroismul.” Emil Cioran, Op. cit., p. 208 .
23
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nostru , nici de o forță militară mai puternică sârbii fiind mai dotați din punct de
vedere militar , ci de... nemulțumirea românilor față de ei înșiși, de firea lor
protestatară și neîmpăcată. Imensele resursele de neacceptare, de neadaptare la
condiția lor balcanică pot da sevă viitoarei creșteri a națiunii române. Toate
celelalte popoare balcanice și‐au acceptat destinul și locul, sunt împăcate cu ceea
ce sunt. Excepție lăudabilă face România, niciodată satisfăcută, nemulțumită de
rolul de țară balcanică, permanent cu ochii ațintiți spre Occident 24 . Pentru a se
impune ca mare putere în zona Balcanilor și, prin aceasta, ca o putere a lumii
România, neînzestrată în mod natural cu instinctul forței, va trebui să adopte
cultul forței. Va fi necesar să învețe comportamentul agresiv, să și‐l cultive. Idealul
bolșevic care a pus Rusia, atât de asemănătoare României, în mișcare nu poate fi
adoptat de români din motivele deja enunțate: distrugerea entității naționale,
transformarea României în colonie sovietică. De aceea singurul ideal căruia
fiecare român trebuie să i se dedice este „supremația noastră spirituală și politică
în sud‐estul Europei”. Prin noua sa poziție de centru, România va asigura
Balcanilor o unitate pe care nu a mai avut‐o din perioada dominației otomane în
care turcii nu au putut asigura însă decât o unitate de suprafață Balcanilor, nu și
una de adâncime. Bucureștiul va trebui să devină, în viziunea lui Cioran, „noul
Constantinopol” 25 . Justificarea pretenției de hegemonie se găsește în legea însăși a
vieții care înseamnă, în cuvintele lui Nietzsche, „expansiune, cucerire, subjugare”.
A te mulțumi să fii ceea ce ești este traducerea afirmativă a lui a te resemna să nu
mai fii deloc. Devenirea înseamnă „dramă permanentă și fluidă”, fără nicio
legătură cu ideea de progres, dar care se exprimă în lupte eroice, triumfuri
„Ceea ce are România în plus, față de celelalte țări mici care o înconjoară, este o conştiință
nemulțumită, care‐şi justifică valabilitatea nu prin adâncime, ci prin permanență. Ar însemna să cădem într‐
o deznădejde națională, dacă n‐am recunoaşte continuitatea unei aşteptări nerăbdătoare, a unei
nemulțumiri zilnice de propria noastră soartă. Dacă Serbia reprezintă o forță militară mai mare decât a
noastră; Bulgaria, mai multă primitivitate ofensivă; Ungaria, mai multă pasiune, iar Cehoslovacia prea
multă civilizație, ar fi criminal să uităm că toți aceşti vecini neimportanți, prin cetățenii lor de fiecare zi nu
aduc o aspirație mesianică, nu se concep esențial alții. Ultimul cetățean român îşi consumă existența într‐o
continuă protestare. Iar dacă această protestare este minoră, ea nu reprezintă mai puțin, într‐o însumare
colectivă, nivelul constant al unei revolte. România, fără un mare fenomen politic viitor, decisiv şi esențial
existenței ei, mi se pare o monstruozitate, o perfidie a istoriei, o glumă de prost gust.” Ibidem, pp. 220‐
221 .
25 „Problema hegemoniei în sud‐estul Europei este identică cu aceea a noului Constantinopol. Într‐o
astfel de problemă nu se poate vorbi decât deschis: fi‐va România țara unificatoare a Balcanului, fi‐va
Bucureştiul noul Constantinopol?” Ibidem, p. 230 .
24
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glorioase și înfrângeri tragice. Viața nu are nimic de a face cu ceea ce crede omul
teoretic despre ea, ci cu ceea ce omul eroic crede și simte. De aceea nu etica unei
fericiri confortabile trebuie să constituie finalitatea elanurilor românilor, ci
cucerirea supremației, fie ea și locală sau intermediară, cu tot tragismul și cu toată
zbaterea irațională pe care acest ideal, de fapt o imagine... mesianică, le solicită.
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VALENTIN, UN REFORMATOR AL GNOSTICISMULUI CLASIC

VICTOR ALEXANDRU PRICOPI ∗

Acest studiu propune o analiză a relației dintre întemeietorul gnosticismului
valentinian și creștinismul primar ∗∗. Unii cercetători îl consideră gnostic pe
Valentin, dar alții neagă acest fapt. Prin urmare, în aceast articol vom aborda și
relația dintre Valentin, valentinieni și gnosticismul clasic, urmând apoi să
dezbatem probleme ce țin de cariera lui Valentin la Roma și relația lui cu Biserica
romană.

1. Valentin, un gnostic?
După cum observă Ismo Dunderberg, există trei alternative atunci când vine
vorba de a îl trata pe Valentin în raport cu mișcările gnostice 1 . Cea mai veche
încadrare a lui Valentin într‐un sistem gnostic este cea a ereziilogilor Bisericii.
Aceștia îl consideră pe Valentin un veritabil gnostic. Există și cercetătorii moderni
care urmează această perspectivă, printre care Gilles Quispel, Jens Holzhausen
sau Paul Schüngel. Alți cercetători în schimb, cum este Christoph Markschies,
consideră că Valentin nu a fost un gnostic, iar Bentley Layton crede că Valentin a
fost un reformator creștin al gnosticismului clasic. Ismo Dunderberg observă că
∗

Victor Alexandru Pricopi este Doctor în Filosofie.
O versiune extinsă a acestui studiu se regăsește în teza de doctorat Influențe ale platonismului asupra
gnosticismului valentinian, Autor: Victor Alexandru Pricopi, Iași, 2013. Cercetările au fost finanțate din
Fodul Social European de către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 proiect POSDRU/CPP 107/DMI 1.5/S/78342 .
1 Pentru o privire de ansamblu asupra acestei problematici, a se vedea Ismo Dunderberg, Beyond
Gnosticism. Myth, Lifestyle and Society in the School of Valentin, Columbia University Press, New York,
2008, pp. 14‐23.
∗∗
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aceste probleme privitoare la încadrarea lui Valentin în rândul gnosticilor este
dependentă de definiția gnosticismului pe care cercetătorii o adoptă atunci când
tratează un text sau un autor. Christoph Markschies compară ideile din
fragmentele păstrate și atribuite lui Valentin cu definiția gnosticismului adoptată
la „Conferința de la Messina”, în 1966 și arată că învățăturile acestuia nu se
potrivesc cu definiția respectivă și, în consecință, Valentin nu este un gnostic. Prin
definiția amintită se afirmă că un text sau un autor este gnostic dacă se evocă un
mit cosmogonic în care este menționată căderea Sophiei. Și cum fragmentele lui
Valentin nu menționează acest episod și nici numele Sophiei, Markschies
consideră că el nu a fost gnostic 2 .
Cu toate acestea există o serie de texte considerate în general ca fiind
gnostice și care nu menționează momentul căderii Sophiei, cum este spre exemplu
Tratatul despre Înviere, Scrisoarea lui Ptolemeu către Flora sau Evanghelia
Adevărului. Aceasta din urmă nu menționează mitul căderii Sophiei, însă vorbește
despre o ,,eroare” primordială, ceea ce sugerează că documentul presupune mitul
Sophiei, dar nu îl evocă în mod explicit. Acest lucru este posibil, întrucât unele
documente gnostice aparțineau sau erau dedicate unui grup deja educat în
spiritul gnostic. În consecință nu era nevoie de trimiteri explicite la personajele și
evenimentele esențiale din cadrul dogmelor lor.
În privința celorlalți autori, care s‐au ocupat de încadrarea lui Valentin în
rândul gnosticilor, lucrurile par mai simple. Cei ce spun despre Valentin că a fost
un gnostic, urmează tradiția ereziologilor și nu văd nicio contradicție în a‐l socoti
pe Valentin un gnostic. Bentley Layton, în schimb, sugerează că ar trebui să
folosim numele de gnostic doar pentru membrii acelor mișcări religioase care se
autointitulau în acest fel. După ce realizează o analiză a mărturiilor erezilogilor și
ale unor filosofi greci, Layton îi va identifica pe gnosticii care se autointitulau
gnostikoi, adică pe sethieni, după care numește aceste mișcări secte gnostice
clasice 3 . De aici rezultă că doar sethienii ar reprezenta ceea ce astăzi numim în
mod curent gnosticism, dar Bentley Layton face o completare, urmând observația
lui Irineu care afirmă în Adversus Haereses, I.11.1, că erezia valentinienilor derivă
istoric din erezia gnostică. Astfel, Valentin și urmașii săi ar trebui priviți drept o

2

Ibidem, p. 14.

3 Bentley Layton,

The Gnostic Scriptures, Doubleday, Garden City/New York, 1987, pp. 5‐21.
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mutație sau ca o ramură reformată a gnosticilor originali sau sethieni 4 .
Interpretarea lui Bentley Layton pare să fie cea mai aproape de adevărul istoric,
după cum vom vedea în continuare.
Din documentele ce au ajuns până în zilele noastre, Valentin ne apare ca
fiind un creștin ce a încorporat în sistemul său mitul gnosticilor sethieni, iar prin
discipolii lui sistemul începe să prindă o formă distinctă, atât față de creștinismul
acelor vremuri, cât și față de gnosticismul clasic. Într‐adevăr, din fragmentele
păstrate din opera lui Valentin în mărturiile lui Clement sau Hipolit nu reiese că el
a fost gnostic. Dar Irineu ne prezintă în Adversus Haeresis, I.11.1, un sumar al
doctrinei lui Valentin, în care regăsim aproape toate elementele gnostice, ceea ce
ne face să afirmăm că el a fost un gânditor de acest fel.
Trebuie amintit aici că după apariția lucrării Rethinking „Gnosticism”, scrisă
de Michael Allen Williams, unii autori, precum Einar Thomassen sau Ismo
Dunderberg preferă să nu folosească conceptele de gnostic și gnosticism, ci pe
cele de valentinian, valentinism sau chiar creștinism valentinian. De asemenea,
alți autori, în special cei din câmpul istoriei filosofiei, sunt de acord cu acei
ereziologi care spun despre Valentin că este urmaș al filosofilor greci și observă,
la rândul lor, în valentinism un reprezentant important al platonismului antic.
Spre exemplu, G. C. Stead spune explicit despre Valentin că este un ,,platonist
biblic” 5 , iar John Dillon prezintă valentinismul ca ,,o enigmă a
medioplatonismului” 6 și susține despre el că aparține unui ,,platonism subteran” 7 .
De asemenea, Roelof van den Broek arată într‐o lucrare recentă faptul că sunt unii
interpreți ai valentinismului, cum ar fi Christoph Markschies, care văd în Valentin
un teolog platonician a cărui doctrină reprezintă un stadiu intermediar între
filosoful iudeu Filon și teologul creștin Clement din Alexandria 8 .
4 Idem, ,,Prolegomena to the Study of Ancient Gnosticism”, în L. Michael White, O. Larry Yarbrough
eds. , The Social World of the First Christians: Essays in Honor of Wayne A. Meeks, Fortress Press,
Minneapolis, 1995, p. 343; a se vedea și Idem, Op. cit., p. 220.
5 G. C. Stead, ,,In Search of Valentinus”, în Bentley Layton ed. , The Rediscovery of Gnosticism:

Proceedings of the International Conference on Gnosticism at Yale, New Haven, Connecticut, March, 28‐31,
1978, Vol. 1: The School of Valentinus, Supplements to Numen 41, Brill, Leiden, 1980, p. 78.
6 John Dillon, The Middle Platonists: 80 B.C. to A.D. 220, Cornell University Press, Ithaca/New York,

1996, p. 384.
7 Ibidem.
8 Roelof van den Broek, Gnostic Religion in Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge/New
York, 2013, pp. 163‐164.
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2. Valentin, întemeietororul unei școli și candidat la scaunul episcopal
Între anii 155 şi 160, Iustin Martirul vorbește despre un grup de eretici
creștini numiți valentinieni 9 . După câteva decenii, într‐o perioadă ce ar putea fi
încadrată între anii 180 și 190, Irineu scrie că Valentin a venit la Roma în perioada
episcopatului lui Hygin 136‐140 , a rămas aici și în perioada episcopatului lui
Pius 140‐155 , până în timpul lui Anicet 155‐166 10 , iar Tertulian ne transmite
că Valentin a activat în perioada domniei lui Antonius 138‐165 11 . Din aceaste
mărturii reiese că Valentin a activat în Roma între anii 136 și 160. Epifanie ne mai
spune că Valentin a fost născut în Phrebonite, o localitate din delta Nilului și a
avut parte de o educație grecească în Alexandria 12 .
Ereziologii Bisericii au observat că Valentin a avut o bună educație filosofică
și cunoștințe solide de filosofie greacă. Tertulian scrie despre Valentin că el este
,,un discipol al lui Platon” 13 , iar în De carne Christi 14 , cartaginezul ne informează
că valentinianul este un eretic platonizant. Hipolit Romanul începe a sa Refutatio
omnium haeresium printr‐o expunere a apropierii dintre filosofia greacă și
fondatorii mișcărilor gnostice. După ce stabilește diferite dependențe între
naaseeni și Homer sau religiile de mistere, între sethieni și filosofii naturii, riturile
orfice și cosmologia homerică sau între Basilide și Aristotel etc., Hipolit ajunge să
trateze sursele de inspirație ale valentinienilor. Pentru teologul roman, erezia lui
Valentin este cu siguranță legată de doctrinele pitagoreice și platoniciene 15 . După
care, în aceeași lucrare, la VI.24, Hipolit afirmă că ,,el Valentin n.a. și Heracleon
și Ptolemeu și întreaga lor școală, sunt discipoli ai lui Pitagora și ai lui Platon.”
Datorită faptului că Irineu folosește expresia ,,școala lui Valentin” 16 , acesta din
urmă a fost considerat încă de la început fondatorul unei școli în cadrul
creștinismului. De vreme ce Valentin și‐a început cariera de profesor în
Alexandria, undeva între anii 117 și 138, atunci este aproape sigur că el a
Dial. Trif., XXXV.
Adv. Haer., III.4.3.
11 Tertulian, De Praescriptione Haereticorum, XXX.2.
12 Epifanie, Pan., XXXI.2.2‐3.
13 Tertulian, Op. cit., VII.3, a se vedea și Ibidem, XXX.1.
14 Idem, Carn. Chr., XX.3.
15 Ipolit, Ref. VI.16.
16 Irineu de Lyon, Adv. Haer., I.11.1, I.30.15.
9 Iustin Martirul,

10 Irineu de Lyon,
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cunoscut acolo învățăturile gnosticului Basilide 17 . Episcopul de Lyon ne transmite
că ,,Valentin a adaptat principiile fundamentale ale așa‐zisei școli de gândire
gnostică la propriul sistem” 18 . Cu alte cuvinte, sistemul lui Valentin, spune Bentley
Layton, se bazează pe mitul gnosticismului clasic 19 . Tot în Alexandria, Valentin și‐
a însușit cunoștințele de filosofie greacă, în special de platonism și l‐a studiat pe
Filon din Alexandria 20 . Cel mai probabil Valentin a luat contact cu unele secte
gnostice în orașul din delta Nilului, de vreme ce fragmentul C 21 , atribuit lui
Valentin, vorbește despre un Adam spiritual, un Adam preexistent și prototip al
omului. Bentley Layton crede că dacă aceste fragmente din opera lui Valentin au
fost păstrate de Clement, un autor alexandrin, atunci trebuie să considerăm
Egiptul ca fiind locul în care Valentin i‐a întâlnit pentru prima dată pe gnostici 22 .
Epifanie al Salaminei aduce unele informații în plus. Episcopul cipriot ne
informează că Valentin a predicat la Roma, după care, plecând din capitala
imperiului, a naufragiat în Cipru unde și‐a dezvoltat credința eretică 23 . Totuși nu
este sigur dacă el a părăsit vreodată Roma sau dacă nu cumva s‐a întors în Egipt.
Ultima variantă este plauzibilă și ar explica de ce sunt atât de multe citate din
Valentin păstrate în Stromatele lui Clement Alexandrinul 24 . Despre viața lui
Valentin mai aflăm un lucru interesant în Stromatele lui Clement. Acesta din urmă
ne transmite că Valentin a fost discipolul lui Teuda, care, la rândul său, a fost
discipolul Sfântului Pavel 25 .
Valentin a candidat pentru scaunul de episcop de Roma, dar a fost învins de
un contracandidat. Existența acestei relatări, fie ea veridică sau nu, sugerează că
Valentin s‐a bucurat de o mare popularitate la Roma 26 . Tertulian ne spune că
Valentin, dorind să se răzbune pentru pierderea scaunului episcopal, a plecat pe
propriul drum și și‐a dezvoltat o doctrină proprie, devenind astfel eretic. Însă
Op. cit., p. 417.
Adv. Haer., 1.11.1.
19 Bentley Layton, Op. cit., p. 417.
20 Ibidem, p. 217; a se vedea și G. C. Stead, art. cit. în loc. cit., pp. 81‐94, Birger A. Pearson, Gnosticism,
Judaism, and Egyptian Christianity, Fortress Press, Minneapolis, 1990, p. 26.
21 Clement, Strom., II 36.2‐4.
22 Bentley Layton, Op. cit.., pp. 217‐220.
23 Epifanie, Pan., XXXI.7.1‐2.
24 Ismo Dunderberg, ,,The School of Valentinus”, în Antti Marjanen, Petri Luomanen eds. , A
Companion to Second – Century Christian ”Heretics”, Brill, Leiden/Boston, 2005, p. 73.
25 Clement, Strom., VII.106.4.
17 Bentley Layton,
18 Irineu de Lyon,

26 Ismo Dunderberg, art. cit. în loc. cit., p.72.
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afirmația lui Tertulian este una pe care nu ne putem baza și după cum au observat
unii cercetători, ea ține de domeniul legendei 27 . Totuși, dacă informația lui
Tertulian ar fi veridică atunci, inseamnă că Valentin a devenit gnostic și eretic abia
după candidatura sa la funcția de episcop.
Cu toate acestea, unii savanți consideră că prin pierderea scaunului de
episcop de Roma, Valentin a făcut și ca gnosticismul să își piardă șansa de a
deveni un sinonim al creștinismului 28 . Aceiași autori cred că Valentin a influențat
foarte mult teologia creștină, probabil mai mult decât orice alt gânditor creștin
din timpul său și că el a introdus filosofia platoniciană în teologia creștină; mai
mult decât atât, valoarea realizărilor lui Valentin a fost depășită abia după un
secol de către Origen 29 .
La Roma, Valentin a început să aibă un rol activ în viața Bisericii creștine. La
început, el și elevii săi par să fi acceptat credințele corecte formulate de Biserica
creștină. Dar, prin folosirea metodei alegorice ei au descoperit un înțeles profund
al textului sacru. Valentin a fost subiectul mai multor atacuri, dar nu este clar ce l‐
a motivat să plece din Roma. În orice caz, cariera publică din capitala Imperiului s‐
a terminat undeva în jurul anul 165 30 .
Valentin merge pe urma gnosticilor dinaintea lui, dar este creativ și uzează
mai mult de textul biblic. El își formează sistemul axându‐se mai mult pe
creștinism și pe textul Noului Testament și dă o altă structură mitului gnostic
clasic.

3. Școala valentiniană la Roma
Termenul de valentinian a fost inventat de adversarii adepților lui Valentin
și implica faptul că aceștia îl urmau pe el și nu pe Hristos. Termenul, observă
Bentley Layton, începe să apară în jurul anului 160 d.Hr. în unele lucrari
Gerd Lüdemann, ,,The History of Earliest Christianity in Rome: I. Valentinus and Marcion, II.
Ptolemaeus and Justin”, în Journal of Higher Criticism 2, 1995, p. 119; Peter Lampe, From Paul to
Valentinus. Christians at Rome in the First Two Centuries, Translated by Michael Steinhauser, Fortress
Press, Minneapolis, 2003, p. 391, n. 17; Einar Thomassen, The Spiritual Seed: The Church of the
”Valentinians”, Nag Hammadi and Manichaean Studies, Vol. 60, Brill, Leiden/Boston, 2006, p. 420.
28 Edward Moore, John D. Turner, ,,Gnosticism”, în Lloyd P. Gerson ed. , The Cambridge History of
Philosophy in Late Antiquity, Vol. I, Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2010, p. 188.
29 Ibidem.
30 Bentley Layton, Op. cit.., pp. 220‐221.
27
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ereziologice 31 . Nu deținem informații dacă școala lui Valentin era organizată în
vreun fel sau dacă valentinienii dețineau o clădire unde ar fi avut loc instruirea
sau practicile ritualice. Este probabil ca profesorii valentinieni să își fi desfășurat
activitatea în ,,Biserici‐de‐casă” în Roma sau în alte orașe mari ale Imperiului
Roman. Este de asemenea probabil ca membrii educați ai primelor comunități
creștine să fi fost atrași de calitățile intelectuale ale profesorilor valentinieni 32 .
Este un lucru bine cunoscut faptul că în Antichitate educația era un semn al
bunăstării materiale și sociale. De aici se poate deduce că membrii educați ai
comunităților creștine aveau de asemenea și o situație materială care ar fi permis
să își ofere locuințele pentru întâlnirile cu alți creștini. În Antichitatea târzie, cel
ce deținea o locuință pe care o punea la dispoziția altor creștini pentru întâlnirile
religioase, era responsabil și de recrutarea profesorului care participa la acele
întâlniri. În consecință, observă Ismo Dunderberg, ,,succesul profesorilor era în
mare parte dependent de impresia pe care ei o puteau face gazdelor.” 33
Deși părerea generală este că gnosticii își țineau învățăturile ascunse,
valentinienii erau gata să discute opiniile lor și cu cei din afara școlii. Chiar dacă
Irineu spune că valentinienii își țin învățăturile importante doar pentru inițiați,
tot el spune că a putut să vorbească cu ei și că a avut acces la cărțile lor. Scrisoarea
lui Ptolemeu către Flora indică faptul că valentinienii fac deosebire între
învățăturile pentru începători și învățăturile pentru membrii avansați. Dar acest
amănunt nu este caracteristic doar valentinienilor, ci și lui Origen, lui Plotin sau
rabinilor evrei 34 . Este posibil, consideră același autor, ca valentinienii să nu își fi
păstrat doar pentru ei unele învățături din motive ezoterice, ci mai degrabă aceste
învățături puteau fi împărtășite doar cu aceia care aveau suficientă educație 35 .
În Roma, valentinienii și‐au susținut învățăturile pentru mult timp, fără să
fie rupți de comunitatea creștină. Peter Lampe arată că creștinismul roman era
alcătuit din mai multe fracțiuni reprezentate de diferite Biserici‐de‐casă. În ciuda
faptului că practicile și credințele acestor grupări erau diferite, până la
episcopatul lui Victor 189‐199 cu greu se poate spune că o fracțiune creștină din

31

Ibidem, p. 270.

32 Ismo Dunderberg, art. cit. în loc. cit., p. 94; a se vedea și Idem,
33 Idem, art. cit. în loc. cit., p. 94.
34
35

Ibidem, pp. 166‐168.
Ibidem, p. 95.
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Roma a exclus‐o pe o alta din comunitatea credincioșilor 36 . Același lucru îl spune
și Dunderberg: ,,Bisericile‐de‐casă erau unități independente și de obicei ele nu
pronunțau judecăți de valoare asupra opțiunilor pe care le aveau alte grupări
creștine primare” 37 . Nu avem niciun document care să ateste că Valentin sau alt
adept al școlii lui a fost excomunicat în Roma în cel de‐al doilea secol. Astfel, dacă
Marcion a fost excomunicat sau s‐a retras singur din Marea Biserică, Valentin și
discipolii lui au rămas în sânul acestei Biserici pentru mult timp. Mai mult, se pare
că Victor, episcop de Roma între 189 și 199, îl avea ca asistent pe valentinianul
Florinus 38 .
Einar Thomassen observă că sunt trei explicații cu privire la eșecul Bisericii
de la Roma de a îl condamna pe Valentin ca eretic. Prima explicație a acestui fapt
ar fi că Valentin nu a fost un valentinian și, implicit, nici gnostic. Aceasta ar fi o
explicație oferită de Tertulian și dezvoltată recent de Christoph Markschies în
lucrarea Valentinus Gnosticus? O obiecție împotriva acestei explicații constă în
faptul că încă din anii 150 d.Hr. Iustin Martirul i‐a văzut pe valentinieni ca eretici.
O altă explicație ar fi aceea că valentinienii au fost tolerați ca membrii ai Bisericii,
aspect ce ar însemna ori o recunoaștere efectivă a acestora, ori o acceptare pasivă
a doctrinei lor. Această ipoteză este susținută de Gerd Lüdemann, însă Thomassen
o pune sub semnul întrebării. Nu există dovezi clare ale condamnării lui Valentin,
dar nici nu găsim un document care să afirme în mod explicit că el și discipolii săi
au fost acceptați de Biserica de la Roma. Mai mult decât atât, acest lucru necesită
explicarea faptului că mai târziu, când valentinienii și‐au concretizat doctrina, nu
găsim dovezi ale unei despărțiri efective între Biserica romană și valentinieni 39 .
Cea de‐a treia posibilă explicație este și cea oferită de Einar Thomassen.
Acesta crede că până la mijlocul secolului al II‐lea nu putem vorbi despre
ortodoxie și erezie într‐un sens sociologic. La Roma existau numeroase comunități
creștine care colaborau între ele sau se aflau în conflict. Ortodoxia și erezia au
devenit concepte valide doar atunci când o grupare creștină a afirmat că ea
36 Peter Lampe, From Paul to Valentinus. Christians at Rome in the First Two Centuries, Translated by
Michael Steinhauser, Fortress Press, Minneapolis, 2003, p. 385.
37 Ismo Dunderberg, ,,The School of Valentinus”, în Antti Marjanen, Petri Luomanen eds. , A
Companion to Second – Century Christian ”Heretics”, Brill, Leiden/Boston, 2005, p. 95.
38 Peter Lampe, Op. cit., pp. 389‐390.
39 Einar Thomassen, ,,Ortodoxy and Heresy in Second – Century Rome”, în Harvard Theological Review,
Vol. 97, No. 3, 2004, pp. 245‐246.
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aparține adevăratului creștinism și astfel s‐a diferențiat de celelalte grupări
creștine. Așa se explică de ce Valentin nu a fost condamnat. În timpul lui nu exista
o autoritate ecleziastică care să facă acest lucru, cum nu exista nicio Biserică
unitară din care Valentin sau Marcion să fie excluși 40 .
Începând cu secolul al IV‐lea, valentinienii apar pe listele oficiale ce
conțineau numele sectanților împotriva cărora împăratul Constantin a dat o lege,
în jurul anului 326, care interzicea orice adunare a acestor sectanți. În anul 388
d.Hr., o capelă valentiniană din orașul Callinicum, pe Eufrat, a fost arsă de creștini.
Atunci se poate atesta prima biserică construită ce aparținea valentinienilor. În
428, împăratul Teodosie al II‐lea îi include pe valentinieni într‐un decret ce
interzicea întrunirile acestora. Menționarea valentinienilor în decretul lui
Teodosie al II‐lea sugerează că ei erau încă activi în acea perioadă. Ultima
menționare a valentinienilor apare în „Canonul 95” al Sinodului Trullan din anul
692 41 .
În De Praescriptione Haereticorum citim că Valentin a crezut „mai întâi în
învățătura cea obștească din Biserica romană sub episcopatul fericitului Elefterie,
până ce, din cauza dorinței de a ști mai mult, dorință care neliniștea fără încetare
n.a.– pe Valentin și pe Marcion și cu care stricau și pe frații lor, au fost înlăturați
de două ori” 42 . Rezultă de aici că Valentin, ca și Marcion, a fost exclus din Biserică
de mai multe ori. Einar Thomassen 43 , cât și Peter Lampe 44 , îl urmează pe Gerd
Lüdemann 45 și afirmă că acest pasaj din Tertulian trebuie înțeles în felul următor:
apologetul creștin se referă aici în primul rând la Marcion, în timp ce numele lui
Valentin este alăturat celui dintâi prin asocierea convențională a celor doi
arhieretici. În plus, mărturia lui Tertulian despre Marcion este în contradicție cu
cea a lui Epifanie, care afirmă că ereticul a rupt de bunăvoie legăturile cu Biserica
de la Roma.
Apoi, chiar Tertulian va spune într‐o lucrare mai târzie, în De carne Christi,
că Valentin a fost ,,condiscipulus et condesertor” 46 al lui Marcion. Această
Ibidem, pp. 255‐256.
Op. cit., p. 272.
42 Tertulian, De Praescriptione Haereticorum, XXX.2.
40

41 Bentley Layton,

43 Einar Thomassen, art. cit. în loc. cit., p. 243.
44 Peter Lampe,

Op. cit., p. 391, n. 17.

45 Gerd Lüdemann, art. cit. în loc. cit., p. 121.
46 Tertulian,

De carne Christi, I.3.
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formulare implică, crede Thomassen, faptul că aceștia au părăsit Biserica de
bunăvoie 47 . În Adversus Valentinianos, Tertulian scrie că Valentin a candidat
pentru scaunul episcopal al Romei, însă a pierdut această funcție. După care,
apologetul african susține că învățăturile lui Valentin erau foarte diferite de cele
ale valentinienilor. Unii cercetători cred că aceste contradicții din opera lui
Tertulian sugerează că el nu a deținut informații clare despre excomunicarea sau
condamnarea lui Valentin de către o autoritate religioasă din Roma. Vedem,
așadar, că Valentin nu a fost condamnat de o autoritate ecleziastică spre
exemplu, de un episcop din Roma secolului II. O altă concluzie mai reiese din
opera lui Tertulian: ,,Valentin însuși a părăsit Biserica, el nu și‐a dezvăluit
opțiunile eretice până într‐un stadiu târziu al carierei sale, doar prin intermediul
elevilor lui Valentin valentinismul a devenit în mod cert eretic” 48 . Valentin și
Marcion au părăsit Biserica, argumentează cercetătorul norvegian, întrucât ei
aveau o aspirație spre unitatea Bisericii, iar diversitatea fracțiunilor din Roma era
pentru ei intolerabilă. Această nemulțumire a condus la o reformă ce avea ca scop
uniformizarea doctrinară, morală și ritualică.
Pentru valentinieni, cei ce nu au îmbrățișat reforma lor au căzut în afara
,,Adevăratei Biserici”. Cei rămași în afara bisericii valentiniene nu erau văzuți ca
eretici de către aceștia. În fapt, ei erau văzuți ca oameni ce încă nu deveniseră
creștini adevărați. Aceștia sunt cei psihici, sunt cei ce nu au devenit încă spirituali.
Dar atitudinea valentinienilor față de aceștia nu este una de respingere, ci mai
degrabă una de ,,evanghelizare gnostică” 49 . Cei ce nu au devenit creștini
valentinieni au încă șansa să‐L primească pe Mântuitor. Acest lucru îl face pe
Thomassen să spună despre valentinieni că ,,pot fi descriși ca o organizație
bisericească care s‐a retras din rândul creștinilor în general, pentru a funcționa
autonom, în timp ce ei mențin totuși o deschidere față de ceilalți creștini” 50 .
Putem concluziona că Valentin și urmașii săi au jucat un rol însemnat în
istoria doctrinei și a Bisericii creștine. Mai mult, întemeietorul acestei școli a avut
un rol chiar în conducerea Bisericii de la Roma, căci el a ajuns chiar să candideze
pentru scaunul de episcop. Din acest lucru reiese că Valentin s‐a considerat un
47 Einar Thomassen, art. cit. în loc. cit., p. 244; Idem,
48 Idem, art. cit. în loc. cit., p. 244.
49
50

Op. cit., p. 420.

Ibidem, p. 254.
Ibidem, p. 255.
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creștin, ba chiar un ,,creștin adevărat”. Învățătorul gnostic se dezvăluie a fi un
reformator al Bisericii romane și a implementat în creștinism mitul gnostic.
Spre deosebire de gnosticii sethieni, care nu acordă un rol deosebit figurii
lui Iisus Hristos, pentru valentinieni, Mântuitorul ocupă un rol central în gnoza
profesată de ei. Dintre discipolii lui Valentin, Ptolemeu este figura cea mai
influentă, deși nume marcante sunt și cele ale lui Theodot sau Heracleon. Acesta
din urmă este primul comentator sistematic al Evangheliei lui Ioan. Prin
activitatea intelectuală a gnosticilor valentinieni, Biserica a fost nevoită să
grăbească procesul formării unui canon și al stabilirii dogmelor originale. Astfel,
valentinieni sunt gnosticii ce au marcat cel mai mult istoria creștinismului primar.
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PARADOXUL SPERANȚEI ELEUSINE

OVIDIU BALAN ∗

În mod paradoxal despre „Misterele Eleusine” s‐a vorbit foarte mult, cu
toate că nu avem suficiente informații directe şi demne de încredere în legătura
cu ele. Ceea ce ştim însă precis este că aceste „Mistere” aveau în centru lor o
inițiere, strâns legată de reprezentarea alegorică a „odiseii” sufletului după
moarte. Misterele eleusine au fost celebrate timp de aproape două mii de ani, ceea
ce face foarte probabilă apariția unor modificări în decursul timpului 1 . Primii
locuitori din Eleusis par să fi fost, conform tradiției, tracii, pentru ca probabil, în
sec. al XVI‐lea î.e.n., localitatea să fie colonizată de greci. Vecinătatea Atenei a dus
la situarea Misterelor în „centrul vieții religioase panelenice” 2 . Cercul celor care
participau la ceremoniile sacre s‐a lărgit considerabil, în urma unirii Eleusis‐ului
cu Atena probabil în secolul al VII‐lea î.e.n. , cultul devenind, în mod oficial, un
cult al statului atenian 3 . În intervalul de timp pe parcursul căruia se desfăşurau
Misterele eleusine, era proclamat un armistițiu divin, pentru ca ceremoniile să se
poată desfăşura netulburate, ceea ce făcea din Eleusinii o sărbătoare panelenică,
asemenea Jocurilor olimpice şi a celor istmice. În epoca de apogeu a Atenei către
anul 440 î.e.n. a fost adoptată o hotărâre „democratică” prin care se cerea
atenienilor şi tuturor aliaților, să aducă anual, la templu, ca ofrandă, primele
roade ale câmpului, invocându‐se datina strămoşească şi un oracol delfic. Suntem
tentați să nu excludem nici influența reciprocă între Atena şi Misterele eleusine,
∗

Ovidiu Balan este Doctor în Istoria filosofiei; Muzeul de Istoria Medicinei, Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi.
1 Mircea Eliade, Istoria credințelor şi ideilor religioase, vol. I, Editura Ştiințifică, Bucureşti, 1991, p. 290.
2 Ibidem, pp. 290‐291.
3 Erwin Rohde, Psyché, Traducere şi cuvânt înainte de Mircea Popescu, Editura Meridiane, Bucureşti,
1985, p. 192.
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care ar fi putut ajuta Atena să ajungă inima şi sufletul întregii Elade. În sec. al IV‐
lea î.e.n., Isocrate reaminteşte atenienilor că lor le‐a dat Demeter cele mai
însemnate daruri: agricultura şi inițierea – cea care deschide speranța legată de
sfârşitul vieții şi accesul la eternitate 4 . Din păcate, antichitatea nu ne‐a transmis o
expunere veche, completă, sistematică şi demnă de crezare, care să ne ajute să
înțelegem pe deplin aceste ceremonii. Hermeneutica unor texte, destul de
fragmentare, multe dintr‐o epocă târzie şi puțin credibile, nu ne permite să facem
suficientă lumină pentru a desluşi toate contururile misterului. Victor Magnien
consideră că misterele eleusine şi altele înrudite, referindu‐se la o arie mai largă
sunt „ştiințe secrete” care fac parte dintr‐o „religie secretă” 5 . Este posibil să nu
cunoaştem niciodată cu certitudine ce se petrecea în celebrul sanctuar numit
Telestérion Τελεστήριον , acesta din urmă însemnând la greci „locul unde au loc
ceremoniile de inițiere”. Termenul mysterion μυστήριον este deosebit de
semnificativ, deoarece sugerează în multe limbi o taină, un mister. El conține
rădăcina μν my , iar în familia de cuvinte formată cu această rădăcină era
cuprins şi sensul de „a închide ochii”, „a închide gura”. Această etimologie 6 este
încă un argument că avem de‐a face cu ceremonii care sugerau obligativitatea
păstrării tăcerii gura închisă de către participanți, ca şi când nu ar fi văzut nimic.
Dacă păstrarea tăcerii se putea referi, într‐o oarecare măsură, şi la parcursul
ceremoniilor, nu numai la perioada ulterioară, închiderea ochilor nu se putea
referi la perioada vizionării dramei alegorice care era reprezentată. Deci mystii şi
epopții trebuiau să se comporte după aceea, față de cei neinițiați, ca şi cum nu ar fi
văzut nimic, nespunând nimic. Ceremonia, care avea loc în timpul Misterelor
eleusine, era numită teleté τελετη , ceea ce se poate traduce prin ceremonie de
„inițiere”, sensul inițial fiind acela de ceremonie 7 . Rădăcina tel conține însă şi
sensul de „desăvârşire”, „realizare”, precum şi verbul teléo τελέω care însemna
„a realiza” un lucru, „a desăvârşi” o lucrare. Cu timpul, sensul s‐a redus la acela de
„inițiere”, ceea ce presupune, de altfel, o anumită desăvârşire şi realizare.

Op. cit., Vol. I, Editura Ştiințifică, Bucureşti, 1991, p. 290.
Anton Dumitriu, Aletheia, Editura Eminescu, Bucureşti, 1984, p.169; Vezi şi Victor Magnien, Les
Mystères d’Eleusis, leur origines, le rituel et leurs initiations, Ed. Payot, Paris, 1938, pp. 9‐16.
6 Ibidem, p. 171.
7 Ibidem.
4 M. Eliade,
5
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Mitul lui Demeter şi al fiicei sale, Persephona, constituie esența cultului
eleusin. Imnul homeric către Demeter conține mitul celor două zeițe şi explică
întemeierea Misterelor eleusine. Autorul Imnului către Demeter exclamă: „Fericit
acel om de pe pământ care a văzut aceste mistere! Dar cel care nu a fost inițiat şi
nu a luat parte la rituri nu va avea parte, după moarte, de toate splendorile de
dincolo, din sălaşurile întunecate” v. 480‐482 8 . Reamintim pe scurt acest mit, în
vederea uşurării înțelegerii expunerii noastre: Persephona este răpită, în timp ce
culegea flori, de către zeul Infernului, Hades deoarece Zeus a hotărât s‐o
căsătorească cu acesta . Demeter, copleşită de durere, îşi caută fiica timp de nouă
zile, iar după ce află adevărul, nu se mai întoarce în Olimp, ci, luând înfățişarea
unei femei bătrâne, pleacă la Eleusis, unde, ascunzându‐şi identitatea, ajunge doica
lui Demophon, ultimul născut al reginei Metaneira. „Doica” refuză vinul roşu oferit
şi cere kykeión un amestec din boabe de orz, apă şi „busuiocul cerbilor” şi nu‐l
alăptează pe Demophon, încercând să‐l facă pe acesta nemuritor. Zeița îl freacă pe
tânăr cu ambrozie, iar noaptea îl ascunde în foc, „ca pe un tăciune”. Demophon
începuse să semene, tot mai mult, cu un zeu. Dar, într‐o noapte, Metaneira o
surprinde pe zeiță şi fără să ştim prea clar de ce, încercarea de a‐l face nemuritor
pe Demophon este ratată şi nu avem nicio aluzie că ar mai fi putut fi reluată sau că
generalizând, s‐ar putea pune bazele unei inițieri, care, prin intermediul focului,
să‐i transforme pe oameni în zei. Înconjurată de un nimb de lumină orbitoare,
zeița îşi dezvăluie adevărata identitate şi cere să i se construiască „un mare
templu cu un altar dedesubt”, unde să‐i învețe pe oameni riturile, apoi părăseşte
palatul. După ridicarea templului, Demeter se retrage acolo şi o secetă
nemaiîntâlnită începe să cuprindă întreg pământul. Încercările lui Zeus de‐a o
rechema în Olimp şi de‐a o face să permită creşterea vegetației sunt zadarnice,
zeița cerându‐şi insistent, fiica înapoi. Zeus este nevoit să‐i ceară lui Hades s‐o
înapoieze pe Persephona; acesta se supune voinței lui Zeus, reuşind totuşi să‐i
vâre acesteia în gură o sămânță de rodie şi s‐o facă s‐o înghită. Persephona revine
la mama ei şi pământul se acoperă, în mod miraculos, cu verdeață; dar din cauza
seminței înghițite, Persephona este nevoită să se întoarcă mai multe luni pe an la
soțul ei. Înainte de a se întoarce în Olimp, Demeter va încredința lui Triptolemos,
Diocles, Eumolos şi Celeos „riturile” şi „Misterele” sale.

8 M. Eliade,

Op. cit., vol. I, p. 287.
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De la autorul antic Andocides Despre mistere, 11, 12 aflăm că, probabil în
criptele templului, mystii asistau la o dramă simbolică, reprezentând legenda
răpirii Persephonei şi semnificând destinul sufletului omenesc: coborârea în trup,
suferințele îndepărtării de divin şi ale ispăşirii unor greşeli anterioare, precum şi
reînălțarea spre patria sa divină. Răpirea sau „moartea simbolică” a Persephonei
are pentru muritori o consecință importantă, deoarece o zeiță olimpiană locuieşte
o parte din an în Hades, reducând simbolic distanța şi prăpastia dintre acesta din
urmă şi Olimp, dintre întuneric şi lumină, moarte şi nemurire. În acelaşi sens,
ratarea dobândirii nemuririi de către Demophon, are în final consecințe benefice,
deoarece provoacă o schimbare a atitudinii zeiței Demeter, care întemeiază
Misterele eleusine, lărgind considerabil cercul candidaților la inițiere, ducând la o
„democratizare” a accesului la „nemurire”. Trebuie să facem o deosebire profundă
între inițierea de tip misteric şi cea pe care o întrerupse Metaneira, deoarece
Demophon urma să devină un zeu nemuritor încă din această viață, pe când
inițiatul în Misterele eleusine continua să trăiască o viață cotidiană obişnuită
chiar dacă o vedea cu alți ochi , conştient de originea divină a eului său
nepieritor şi eliberându‐se de fobiile morții, pe care o cunoscuse la nivel inițiatic.
Inițierea eleusină modifică condiția umană în alt sens decât transfigurarea pe care
a ratat‐o Demophon. Mircea Eliade considera că povestea lui Demophon se înscrie
în lungul şir de mituri care relatează tragica eroare în urma căreia, in illo tempore,
omul a ratat şansa de a deveni nemuritor, dar că Demophon se deosebeşte de
aceşti eroi nefiind un personaj primordial. Nu se dă nici o explicație de ce Demeter
nu l‐a inclus şi pe Demophon în cercul celor patru inițiați ab initio. Puținele texte
antice cu referire la Mistere pun accentul pe beatitudinea inițiaților. Expresia din
Imnul către Demeter „Fericit acela dintre oameni...”, revine ca un laitmotiv în
cultura timpului. După cum am văzut în alt capitol al lucrării, Pindar exclamă:
„Fericit cel ce a văzut acestea Misterele eleusine, n.a. înainte de a merge sub
pământ Hades, n.a. ; el cunoaşte sfârşitul vieții, cunoaşte începutul dat de Zeus.” 9
Ideea este reluată de Sofocle: „O, de trei ori fericiți sunt acei muritori care, după ce
au contemplat aceste mistere, au plecat la Hades; numai ei vor putea trăi; pentru
ceilalți totul va fi suferință.” 10 Misterele de la Eleusis erau împărțite în „Micile
9 Pindar fr. 137 SM , în Ion Banu coord. , Filosofia greacă până la Platon, II, 1, Editura Ştiințifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 276.
10 Sofocle fr. 719 Dindorf, 348 Didot , în M. Eliade, Op. cit., vol. I, p. 289.
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Mistere” şi „Marile Mistere” teleté urmate de experiența finală, epopteia.
Mărturiile păstrate se referă, cu precădere la primele etape ale inițierii, al căror
secret nu era atât de strict, fiind destinat unui cerc mai larg: „toți cei care aveau
mâinile pure”, inclusiv sclavi şi femei, şi care vorbeau limba greacă 11 . Aristofan, în
Broaştele 324 şi urm. , şi‐a permis să facă unele aluzii la inițiere fără să fi fost
condamnat pentru aceasta, deoarece se referea la aspecte, în general, cunoscute,
spre deosebire de Eschil care, după mărturia lui Aristotel 12 , era să fie condamnat
pentru că ar fi dezvăluit anumite secrete.
Primăvara, în luna februarie Anthesterion , aveau loc de obicei în fiecare
an , în cartierul atenian Agra, Micile Mistere, care presupuneau o serie de ritualuri
posturi, purificări, sacrificii efectuate sub conducerea unui mystagog. Este
foarte probabil ca, tot atunci, participanții să fi reactualizat unele episoade
semnificative ale mitului celor două zeițe. Marile Mistere se celebrau în luna
Boedromion septembrie‐octombrie . Ceremoniile se desfăşurau pe parcursul a
opt zile, urmând ca participanții să se întoarcă la Atena în a noua zi. Sărbătoarea
începea la Eleusionul din Atena, unde în ajun fuseseră aduse de la Eleusis
obiectele sacre hiera . Mystii care însoțeau coşul, strigau numele de Iachos. Ziua
următoare, procesiunea se îndrepta spre mare, având ca punct de plecare celebra
poartă pictată de la Atena. Aspiranții, însoțiți fiecare de tutorele său, făceau o baie
rituală în mare, la Phaleron. Următoarea zi, Archon Basileus şi soția lui efectuau,
în prezența reprezentanților poporului atenian şi a altor cetăți, marele sacrificiu.
Punctul culminant al ceremoniilor publice îl constituie ziua a cincea când, în zori,
procesiunea pornea din Atena spre Eleusis. La traversarea unui pod de pe râul
Kefisios, le ieşeau în cale oameni mascați care aruncau insulte şi obscenități
asupra participanților, în special asupra celor mai de seamă personalități ale
oraşului. Cu torțe aprinse în mâini, la căderea întunericului, pelerinii intrau în
curtea exterioară a sanctuarului, o parte din noapte fiind destinată cântecelor şi
dansurilor în cinstea zeițelor. Ziua următoare era dedicată postului purificator şi
sacrificiilor, dar în ceea ce priveşte riturile secrete teleté , neavând informații
sigure, trebuie să ne mulțumim să emitem ipoteze. Probabil că în noaptea dintre a
M. Eliade, Op. cit., vol. I, p. 291. Mircea Eliade, Op. cit., p. 292, arată că unele ceremonii comportau
scurte formule liturgice, legomena, a căror importanță era mare şi necesitau cunoaşterea limbii greceşti.
Eliade consideră că vocabulele Brimo şi Brimos rostite la Eleusis sunt probabil de origine tracică p. 259 .
12 Aristotel, Etica nicomahică, III, 1, 17.
11
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şaptea şi a opta zi se săvârşea momentul culminant al inițierii, viziunea supremă,
epopteia, accesibilă doar celor care au parcurs treptele anterioare ale inițierii. Din
cauza lipsei unor informații complete şi credibile despre teleté şi epopteia,
suntem nevoiți să folosim, cu prudență, aluziile unor autori antici şi ale unor
apologeți creştini. Începând cu Foucart, savanții au citat, mereu, un pasaj din
Themistios, citat de Plutarh şi păstrat de Stobaios, unde călătoria sufletului după
moarte este comparată cu cele trăite de inițiatul în Marile Mistere: la început,
mystul rătăceşte în întuneric şi suferă tot felul de spaime, pentru ca, dintr‐o dată,
să vadă o lumină puternică, să descopere locuri şi pajişti pure, să audă voci şi să
zărească dansuri. Cu o cunună pe creştet, mystul se alătură „oamenilor sfinți şi
puri”, contemplându‐i pe cei neinițiați, rămaşi în ceață şi noroi din cauza fricii de
moarte şi a neîncrederii în lumea de dincolo 13 . Eliade consideră că mărturia lui
Themistios este târzie şi reflectă concepții orfice. Anton Dumitriu 14 subscrie la
interpretarea pe care o face Magnien, bazându‐se pe un text al lui Plutarh.
Conform acestora, Micile Mistere urmăreau pregătirea neofitului la o înțelegere
simbolică a sensului morții. „Somnul nu este altceva decât Micile Mistere ale
morții, căci somnul este cu adevărat o primă teleté a morții.” După Magnien,
scopul final al tuturor ceremoniilor era moartea simbolică, urmând ca după aceea
mystii să se poată alătura inițiaților, cunoscând viziunea supremă, epopteia şi
devenind epopți. Epopteia εποπτεία trebuie înțeleasă ca o stare de contemplare
a misterelor, contemplatorii înțelegând că la moartea trupului sufletul eliberat se
îndreaptă spre lumina divină. Formula secretă cu privire la desfăşurarea inițierii,
aşa‐numita synthema, transmisă de Clement din Alexandria, a dat naştere la
numeroase interpretări. Conținutul ei, „am postit, am băut kykeión, am luat
obiectul din coş şi după ce l‐am folosit l‐am pus în paner, apoi luând din paner, l‐
am pus la loc în coş” 15 , rămâne, în bună măsură, de nepătruns. Aceasta deoarece
nu ştim ce simbolizau panerul şi gestul de a lua din coş, de a folosi obiectul, de a
pune în paner, de a lua din paner şi de‐a pune înapoi în coş, precum nu ştim nici
despre ce obiect este vorba şi ce simboliza el. Primele două formule pot fi luate,
probabil, ad litteram, fiind mai uşor de înțeles şi referindu‐se la două aspecte
Op. cit., p. 292.
Op. cit., pp. 169‐170.
15 Clement din Alexandria, Protrepticos, II, 21, 2. Vezi şi traducerea conform M. Eliade, Op. cit., vol. I, p.
13 Stobaios, IV, p. 107, Meineke, cf. M. Eliade,
14 A. Dumitriu,

293.
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cunoscute din Imnul homeric către Demeter: postul zeilor şi băutul kykeión‐ului.
Sunt autori care consideră că numai primele două expresii aparțin Misterelor
eleusine. Avem informații despre un coş cu obiecte sacre hiera adus de la
Eleusis, dar restul synthemei este enigmatic. Este posibil ca synthema să se refere
la ceremonii atestate în epoca elenistică, deci mult mai târziu. Cert este că la
Eleusis, Demeter îşi releva o dimensiune care nu se evidenția în cultul său public.
Rătăcind cu torțele aprinse în mâini prin întuneric 16 poate printr‐o subterană a
templului, dar problema fiind discutabilă, rămâne deschisă , mystii se identificau
cu zeița Demeter căutându‐şi fiica. Căutarea Persephonei era, pentru myst,
căutarea propriului său eu nepieritor, descoperirea drumului pe care îl parcurge
sufletul după moartea trupului. Dacă presupunerile că mystul, scăpând de
spaimele întunericului, ajungea, dintr‐o dată, într‐un loc deosebit de luminos sunt
adevărate, atunci credem că în acele momente avea loc punctul culminant al
inițierii, epopteia. Mystul avea revelația că sufletul său pus în trup, asemenea
bobului de grâu pus în pământ, se întoarce la lumina divinității sale originare aşa
cum sămânța iese din pământ la lumină. Persephona nu rămâne mult timp în
Hades, în întuneric, ci se întoarce în lumea divină de care aparține; bobul de grâu
nu rămâne veşnic în pământul întunecat, ci încolțeşte, ridicându‐se la lumina
divină care l‐a creat; sufletul omenesc, după moartea trupului, are parte de
rătăciri şi temeri în întuneric, pentru ca, în final, să se întoarcă în patria sa divină.
Persephona este răpită şi eliberată anual; bobul de grâu semănat răsare anual;
sufletul uman pus în trup îşi regăseşte originea divină de fiecare dată. Ne putem
întreba, pe bună dreptate, în ce constă diferența dintre epopți şi cei neinițiați. Am
văzut că din fragmentele citate în acest capitol rezultă că inițiații sunt „fericiți” sau
chiar „de trei ori fericiți”, în timp ce celorlalți le va fi mai puțin bine. Putem
presupune că, spre deosebire de omul de rând, epoptul se elibera de spaimele
morții, trăia de acum înainte cu speranța frumoasă a imortalității eului său divin
şi după moarte, sufletul său găsea uşor drumul spre „lumină”. Aceasta să fie însă
singura diferență? Este de remarcat că, dacă în cazul Persephonei şi al bobului de
grâu avem un singur moment negativ răpirea, respectiv punerea în pământ , în
cazul sufletului avem două asemenea momente: căderea în trup şi perioada
scursă de la moartea trupului şi regăsirea de către suflet după rătăciri prin
16 Foucart consideră că ritualul presupunea şi o călătorie prin întuneric, „apariții” înspăimântătoare şi
apoi, deodată, mystul ajungea într‐un loc luminos.
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întuneric, a patriei sale divine. Este greu de distins care din aceste două momente
punerea în trup şi „rătăcirea sufletului” se potrivesc mai bine cu punerea
seminței în pământ şi răpirea Persephonei. Rohde nu este adeptul unor asemenea
analogii simbolice, fiind sceptic în ceea ce priveşte posibilitatea ca din analogia
sufletului cu bobul de grâu să se dezvolte o concepție privind nemurirea 17 . După
opinia sa, această analogie ar putea fi valabilă numai dacă sufletului i s‐ar fi
promis, după o şedere limitată în lumea subpământeană, o renaştere în această
lume, adică o palingeneză.
O informație transmisă de la Hippolyt 18 , din sec. al III‐lea e.n., adaugă alte
două elemente cultului eleusin. Astfel, se arăta epopților, „într‐o tăcere solemnă”,
un spic de grâu, iar noaptea, la lumina unui foc orbitor, hierofantul exclama:
„Sfânta Brimo a născut un sfânt copil, Brimos!”, ceea ce semnifica că Puternica a
dat naştere celui Puternic. Eliade consideră că prezentarea solemnă a unui spic de
grâu pare îndoielnică şi acest gest nu sugerează un secret de nemărturisit,
deoarece spicele de grâu apar gravate pe numeroase monumente ale epocii,
inclusiv la Eleusis, iar mystii trebuiau să aducă cu sine spice de grâu. Desigur,
contextul în care este prezentat spicul este important, dar nu aici trebuie căutat
misterul, în afară de cazul când se accepta interpretarea lui Walter Otto
referitoare la Misterele eleusine: „Spicul de grâu care creşte şi se coace cu o
repeziciune supranaturală face parte din Misterele lui Demeter, la fel cum vița‐de‐
vie crescând în câteva ore face parte dintre sărbătorile lui Dionysios.” 19
Lobeck susținea, în Aglaophamus sine theologiae mystica Graecorum causis,
că Misterele eleusine nu puteau fi divulgate prin limbajul verbal pentru că nu era
nimic de divulgat. Inițiații, după ce asistau la reprezentările dramatice eleusine,
înțelegeau singuri soarta sufletului după moartea trupului, misterul presupunând
o pantomimă dramatică, acompaniată de cântece şi formule sacre. Profanarea nu
se putea produce, în acest caz, decât prin acțiuni de reprezentare a Misterelor. O
asemenea acțiune s‐ar fi întâmplat în anul 415, în casa lui Pulytion 20 .
Pornind de la o indicație a lui Proclos, aflăm că mystii priveau cerul strigând
„plângi!”, iar apoi se uitau la pământ exclamând „concepe!” 21 . Dacă această
Op. cit., p. 198.
Philosophoumena, v. 38‐41.
19 Cf. M. Eliade, Op. cit., vol. I, p. 295.
20 Vezi E. Rohde, Op. cit., p. 196.
21 M. Eliade, Op. cit., vol. I, p. 294.
17 E. Rohde,
18 Hippolyt,
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formulă rituală, legată de o căsătorie sacră hieros gamos specifică cultelor
vegetației, era pronunțată la Eleusis, ea nu putea fi secretă, fiind destul de
răspândită în epoca respectivă. O informație târzie de la mijlocul sec. al V‐lea ne
transmite episcopul Asterios, care vorbeşte despre un pasaj subteran, unde avea
loc, în întuneric, ceremonia întâlnirii hierofantului cu preoteasa, ceilalți
participanți considerând că salvarea lor ar veni de la ceea ce fac cei doi, în
întuneric 22 . Nu putem şti cât de credibilă este această informație. Cert este faptul
că ultima treaptă, epopteia se realiza într‐o lumină orbitoare. Inițierea revela
continuitatea dintre viață şi moarte, faptul că omul este prin sufletul său aproape
de divin. Inițiații nu formau o asociație secretă sau o „biserică”. Mystii şi epopții
continuau să participe la cultele publice. După epoca lui Pisistrate, Misterele
eleusine pot fi privite ca un cult care completa religia oficială, fără să se opună
instituțiilor religioase tradiționale. Ele au fost însuşite şi patronate de către statul
atenian. Deşi Misterele eleusine se bucurau de un prestigiu de neegalat, ele se
inserau într‐un sistem mai larg, cuprinzând atât Mistere ale zeiței Demeter în alte
regiuni, cât şi Mistere ale altor zei. Vălul alegoriei eleusine ar putea conține, in
nuce, germenele teoriei Ideilor a lui Platon. Această presupunere îndrăzneață
porneşte de la faptul că ambele „inițieri” se bazează pe reamintirea a „ceva” ce
sufletul a trăit într‐o altă viață. „Inițierea” platoniciană înlocuieşte starea
contemplativă din sanctuar cu studiul filosofiei. Afinitățile între teoria Ideilor şi
inițierea în Mistere a fost sesizată şi de Édouard Schuré 23 , deşi acesta pune
problema într‐o altă perspectivă, considerând că Platon face din filosofie un
sanctuar exterior, o sală de aşteptare şi pregătire pentru „Marea Inițiere”. Nu ştim
precis nici nu ştim dacă vom şti vreodată modul cum viziunea supremă,
epopteia, schimba radical soarta post‐mortem a inițiatului, dar nu putem pune la
îndoială faptul că epoptul avea acces la un „secret divin” legat de soarta sufletului
după moarte. Ceea ce singularizează acest „secret” este faptul că a devenit foarte
„popular” în manifestările sale exterioare, transformându‐se într‐un model
exemplar pentru cultele de Mistere. Prestigiul de neegalat al inițierii eleusine este
dat tocmai de acel „secret”, care învăluie misterul, făcându‐l să pară mai ispititor,
sporindu‐i atracția şi ferindu‐l de vulgarizările ignoranței. Avea dreptate Plutarh

22

Ibidem.

23 Édouard Schuré,

Marii inițiați, Editura Lotus, Bucureşti, 1994, p. 282.
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când afirma că „Secretul sporeşte prin sine valoarea lucrului care trebuie
învățat” 24 .
Deoarece nu putem înlătura vălul care acoperă misterul, aspectele care ies
în evidență ne apar uneori contradictorii sau paradoxale. Acesta este şi cazul
speranței inițiatului eleusin. Lui i se promite o situație favorizantă după moarte şi
devine, în acelaşi timp, mai „fericit” încă din această viață. Poate chiar de aceea,
poate nu numai de aceea, dar nu ştim exact. Să fie oare vorba numai de
înlăturarea spaimei de moarte şi de familiarizarea inițiatului cu geografia lumii de
dincolo şi cu drumul sufletului său spre regăsirea originii sale sau este vorba de
mult mai mult? Nu ştim! Nici nu ştim dacă vom şti vreodată!
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„Omule, deschide‐ți ochii spiritului, vreau să‐ți arăt aici
dreapta, adevărata, autentica poartă a divinității, aşa cum vrea s‐o
aibă acel Dumnezeu unic.”
Jakob Böhme, Aurora
Considerat de Hegel drept „primul filosof german”, iar de Schelling „o
apariție minunată în istoria omenirii şi, mai ales, în istoria spiritului german”,
Jakob Böhme revine în ultimele decenii în atenția filosofilor, cât şi a celor
preocupați de esoterism, pe fondul unui mai larg interes pentru teosofia şi
hermetismul germane, care de la Paracelsus la Herman Hesse, Carl Gustav Jung şi
Thomas Mann au influențat cultura europeană.
Mulți consideră că apariția Iluminismului german a fost favorizată de idei
cuprinse în opera filosofului protestant, că a inspirat cercetările de alchimie
întreprinse de Newton, că i‐a influențat pe Franz von Baader, Spinoza, Leibniz, Hegel,
Schopenhauer, Nietzsche, Feuerbach, Kierkegaard, Bergson, Heidegger, dar şi pe
gânditori ruşi, precum Herzen, Dostoievski sau Soloviov.
Dacă ideile filosofului autodidact cu vocație de creator, Jakob Böhme 1575‐
1624 , s‐au răspândit cu repeziciune în Anglia şi Olanda, în a doua jumătate a
secolului al XVIII‐lea a stârnit interesul lui Louis‐Claude de Saint‐Martin, „filosoful
necunoscut”, care a realizat o frumoasă traducere în franceză a cărții Aurora, oder
die Morgenröte im Ausgang 1 . De atunci opera filosofică şi mistică a lui Jakob
∗

Bogdan Mihai Mandache este redactor la Editura Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din Iaşi; membru al
Uniunii Scriitorilor din România.
1 Jacob Boehme, L'Aurore naissante, trad. Louis‐Claude de Saint‐Martin, Milano, Editions Arche, 1977.
Cartea lui Jakob Böhme a fost tradusă şi în limba română: Aurora sau răsăritul care se întrezăreşte,
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Böhme a devenit un punct de referință pentru mulți cărturari francezi, deşi la
prima vedere aparenta obscuritate a scrisului lui Böhme lasă impresia că doar un
grup restrâns de specialişti ar putea fi interesați de opera sa.
Aminteam că de câteva decenii întreg curentul teosofic german este
redescoperit urmărindu‐se continuitatea ideilor sale dincolo de cadrul strict al
hermetismului sau al curentului teosofic, în opere literare exemplare regăsindu‐
se explicite influențe. De partea curentului teosofic stau Paracelsus, Böhme,
Oetinger, von Baader sau Zinzendorf, iar de partea artei şi literaturii, a ceea ce se
numeşte Kulturphilosophie, îi întâlnim pe Goethe, Ludwig Tieck, Novalis,
Hermann Hesse, Carl Gustav Jung, Thomas Mann. La descoperirea acestor filiații
au contribuit studiile întreprinse de Auguste Viatt, Les sources occultes du
Romantisme 1928 ; Alexandre Koyré, La philosophie de Jacob Boehme 1929 ;
Eugene Susini, Franz von Baader et le Romantisme mystique 1942 ; Serge Hutin,
Les disciples anglais de Jacob Boehme 1960 ; Bernard Gorceix, La mystique de
Valentin Weigel et les origines de la theosophie allemande 1970 ; Flambée et
agonie 1974 ; Pierre Deghaye, La doctrine ésotérique de Zinzendorf 1969 ; La
Naissance de Dieu ou la doctrine de Jacob Boehme 1985 ; De Paracelse à Thomas
Mann. Les avatars de l'hermétisme allemand 2000 2 .
Acestor interpretări amintite mai sus şi altora neştiute nouă, li s‐a adăugat o
pledoarie pentru formularea unei noi filosofii a naturii, aparținând gânditorului
român Basarab Nicolescu 3 . În prefața la cartea despre teosoful german, ilustrul
esoterolog Antoine Faivre scrie despre Böhme că „scrierile sale sînt ale unui
vizionar a cărui inspirație face să țâșnească din Mith şi anume acela al iudeo‐
creştinismului pe care‐l invocă fără răgaz, furtuni şi ploi torențiale, lavă vulcanică
şi mănunchiuri de înțelesuri în culori dulci, felurite, orânduite asemenea acelora
ale curcubeului. A accepta cu titlu de ipoteză să‐i recunoşti unui asemenea discurs
o dimensiune profetică comparabilă cu aceea a lui Ezechiel, a risca să consimți că
imaginația creatoare a lui Jakob Böhme ar putea rămâne ireductibilă capriciilor
Traducere de Gheorghe I. Ciorogaru, Studiu introductiv, note şi revederea traducerii de Rodica Croitoru,
Bucureşti, Editura Ştiințifică, 1993.
2 Acestor lucrări li se adaugă: Will‐Eric Peuckert, Pansophie, Stutgart, 1936; Ernst Benz, E. Swedenborg,
Naturforscher und Seher, 1948; Joachim Trautwein, Die Theosophie Michael Hahns, Stuttgart, 1969;
Gerhard Wehr, Jakob Böhme, Hamburg, 1971; Arthur Versluis, Theosophia, Hudson, 1994.
3 Basarab Nicolescu, Ştiința, sensul şi evoluția. Eseu asupra lui Jakob Böhme, Prefață de Antoine Faivre,
Traducere din limba franceză de Aurelia Batali, ediția a III‐a, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2007.
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unei subiectivități închise asupra ei înseşi – aceasta n‐ar constitui cu necesitate un
act de credință, ci ar pune în lumină un rămăşag metodologic a cărui miză este, cu
siguranță, destul de mare pentru a te arunca în aventură. Un rămăşag pe care ni‐l
propune Basarab Nicolescu” 4 .
La ce bun să mai scrii astăzi despre Jakob Böhme?, se întreabă Basarab
Nicolescu în deschiderea eseului său despre filosoful german, precizând câteva
rânduri mai jos: „Cartea de față nu este nici o operă de erudiție, nici o lucrare de
vulgarizare a gândirii lui Jakob Böhme, întrucât însăşi competența autorului e de
găsit în altă parte şi anume în domeniul ştiințific. Pur şi simplu e vorba de o grilă
de lectură personală, oferită de un om de cultură interesat de instaurarea
contemporană a unei noi raționalități” 5 . Iar această grilă de lectură este cerută de
insistența cu care se proclamă cu prea mare uşurință ruptura definitivă între
ştiință şi Tradiție; o privire lucidă arată că între cele două domenii nu este o
prăpastie de netrecut, ci dimpotrivă constante structurale care deschid benefice şi
creatoare orizonturi de înțelegere a lumii, iar opera lui Böhme este plină de
sugestii în această direcție. Gânditorul român, ca şi Pierre Deghaye de altfel, nu
vede în Böhme un precursor al filosofiei moderne, ci un filosof modern ale cărui
reflecții şi intuiții, venite din neașteptate iluminări, nu din speculația abstractă,
vorbesc de invarianța proceselor cosmice, de coexistența unității şi a diversității,
de perpetua geneză, iar aceste intuiții se întemeiază pe o experiență trăită; multe
din ideile lui Böhme îl apropie pe acesta de preocupările unui fizician modern,
domeniu pe care îl ilustrează exemplar Basarab Nicolescu, care, de altfel, îl
consideră pe Jakob Böhme un contemporan al nostru.
Evoluția ideilor este un domeniu într‐o continuă dinamică, nu prin ceea ce
se previzionează, ci paradoxal prin noi înțelesuri pe care le căpătăm în timp
despre ceea ce s‐a petrecut cu veacuri în urmă. Multe generații au învățat din
manuale despre Evul Mediu întunecat, ascunzându‐li‐se intenționat marile sinteze
teoretice născute în tihna catedralelor medievale. Pe acest fond cum va fi
percepută de cei înrobiți unor clişee afirmația lui Basarab Nicolescu şi una din
tezele principale ale cărții sale, că „reflecția creştină asupra Trinității şi încarnării,

4 Antoine Faivre, „Prefață” la Basarab Nicolescu,
5 Basarab Nicolescu,

Op. cit., pp. 17‐18.

Op. cit., p. 11.
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al cărei apogeu este, după noi, doctrina lui Jakob Böhme, constituie pământul
fertil care a permis naşterea ştiinței moderne”6 ?
Una din temele predilecte ale lui Basarab Nicolescu este terțul inclus,
structura ternară, iar această tema este fundamentală în cosmologia lui Böhme, în
viziunea căruia Realitatea are o structură ternară, determinată prin acțiunea a trei
principii: „Sursa tenebrelor este primul principiu; puterea luminii este cel de‐al
doilea principiu şi extragenerarea în afara tenebrelor prin puterea luminii este cel
de‐al treilea principiu”, afirmă Böhme. Cele trei principii sunt independente, dar
într‐o continuă interacțiune, într‐o dinamică a interacțiunii şi a contradicției, o
contradicție cu trei poli, cu trei polarități radical opuse şi totuşi reunite:
„Înțelegem astfel că Ființa divină ca treime în nesfârșit locuieşte în sine însăşi, dar
că îşi zămisleşte în sine însăşi temeiul; ...şi totodată nu trebuie să înțelegem prin
asta o substanțialitate, ci un spirit triplu, în care fiecare parte este cauza celeilalte
în generare. Şi totuşi acest spirit triplu nu este măsurabil, separabil sau sondabil,
întrucât nu i se poate găsi niciun loc; şi este în acelaşi timp nesfârșitul eternității,
care se procreează din temelie în sine însăşi...” 7 . Basarab Nicolescu avansează
ideea existenței unor izomorfisme uimitoare între ternarul lui Böhme, triada lui
Stephane Lupasco şi triada lui Charles Sanders Peirce.
La Böhme, „ternarul priveşte dinamica internă a oricărui sistem”, în vreme
ce septenarul este fundamentul manifestării oricărui proces. De ce numărul 7?, se
întreabă pe bună dreptate gânditorul român, cunoscând bine valoarea mistică,
teologică sau simbolică a cifrei 7 şapte lumânări, şapte îngeri ai Apocalipsului,
şapte operații alchimice, şapte planete . Basarab Nicolescu respinge toate pistele
avansate de exegeții lui Böhme şi propune o nouă abordare a interacțiunii dintre
ternar şi septenar. Procesele Realității sînt guvernate de şapte calități, cărora
Böhme le dă denumiri poetice şi înalt evocatoare, chiar dacă unui cititor modern i
se vor părea „întrucâtva naive sau ciudate”: acrimea, dulceața, amărăciunea,
căldura, iubirea, tonul, corpul. Structura septenară a lui Böhme traversează
nivelurile Realității, cele şapte spirite ale lui Dumnezeu cuprinzând în cercul lor
„cerul şi lumea, întinderea şi adâncimea dincolo de deasupra cerurilor, deasupra
lumii, dedesubtul ei, şi în lume”. Böhme este autorul unor pagini memorabile prin
expresivitatea şi plasticitatea simbolice, în dorința de a lămuri cititorul asupra
6
7

Ibidem, p. 38.
Ibidem, p. 40.
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înțelesurilor adânci ale septenarului, mai ales în uimitoarea imagine a divinității
ca roată: „închipuiți‐vă că aveți în fața ochilor o roată în şapte roate şi fiecare din
ele e cuprinsă în cealaltă, astfel încât ar putea alerga în toate părțile, în față, în
spate şi pieziş, fără a fi nevoită să se întoarcă; că, din mers, o roată ar zămisli
mereu o alta în rotirea ei şi totuşi nici una dintre ele n‐ar pieri; ci toate şapte s‐ar
putea vedea; iar cele şapte roți ar zămisli mereu la mijloc, prin rotirea lor, butucul
roții; şi că acest butuc ar rămâne liber mereu şi nestricat; cele şapte roți ar fi unele
în altele într‐o obadă, ca un glob sferic”, Aurora sau răsăritul care se întrezăreşte.
Jakob Böhme a fost fondatorul teosofiei germane, iar teosofia sa este o
teologie mistică; ea se articulează în jurul marii teme a misticii creştine: naşterea
lui Dumnezeu în sufletul omului, ceea ce corespunde unei a doua naşteri a omului.
Sufletul universal se formează după grade care se succed şi care sînt în număr de
şapte; teosofia descrie formarea lumii originale care va fi primul loc al
manifestării divine, fiind o analogie perfectă între cosmogonia mistică şi
instaurarea regatului lui Dumnezeu în om. În unele cercuri această teosofie a lui
Böhme, care va avea reverberații mai târziu în scrierile lui Friedrich Christoph
Oetinger şi Franz von Baader, este de multe ori privită ca o gnoză; este un subiect
asupra căruia a insistat Pierre Deghaye, un specialist în hermetismul german,
deseori citat în cartea lui Basarab Nicolescu 8 . Pierre Deghaye observă că gnoza şi
ştiința nouă/ modernă s‐au constituit în aceeaşi perioadă, Böhme şi Galilei fiind
contemporani. Revoluția galileeană aducea elemente care indicau la acea dată o
ruptură ireversibilă între cosmogonia biblică şi noile dovezi ştiințifice; este
adevărat că pentru Galilei între credință şi rațiunea ştiințifică nu era un conflict,
de vreme ce fiecare îşi exercita autoritatea asupra altui domeniu: „După el,
adevărurile credinței conținute în Biblie şi fixate de dogmă, privesc omul față de
mântuirea sa. Adevărul ştiințific este de un ordin cu totul diferit. Pentru Galilei,
aceasta înseamnă că Biblia poate să se înşele pe un plan, în vreme ce pe un altul,
ea apare totdeauna ca infailibilă. Biblia nu este un tratat de cosmologie, gândea
Galilei” 9 . Pierre Deghaye aduce şi clarificări asupra înțelesului noțiunii de gnoză
ca loc al întâlnirii credinței şi cunoaşterii: „Credința capătă o nouă dimensiune şi
cunoaşterea se situează pe un plan care îl depăşeşte infinit pe cel al rațiunii
8 Pierre Deghaye, De Paracelse à Thomas Mann. Les avatars de l'hermétisme allemand, Paris, Editions
Dervy, 2000.
9 Pierre Deghaye, Op. cit., p. 185.
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ştiințifice.” 10 Dumnezeul ascuns devine un Dumnezeu manifestat; Deus
absconditus devine Deus relevatus, tema teosofiei lui Böhme şi Oetinger. În
viziunea lui Böhme, Dumnezeu nu se face cunoscut omului decât în natură, de aici
venind importanța pe care o dă naturii, prin maniera sa de a o considera pe planul
aparențelor sensibile. Față de noua ştiință în curs de constituire, concepția lui
Böhme era eminamente subiectivă, iar prin această extraordinară putere a
subiectivității ea devine obiectivă, subiectivitatea întemeindu‐se pe cele cinci
simțuri, observă Pierre Deghaye.
Conceptul de natură – aşa cum era schițat de Böhme – îşi află astăzi un
aparent neaşteptat ecou într‐o lume care trece de la unilateralitatea agresivă la o
complexitate în care privirile dinspre discipline diferite nu se exclud înainte de a
se întâlni. Este vremea recuperării, iar întâlnirea dintre ştiință şi Tradiție, unul din
corifeii acesteia fiind Basarab Nicolescu, oferă o deschidere care este benefică şi
creatoare. Cartea lui Basarab Nicolescu despre Jakob Böhme izvorăşte din
convingerea intimă a fizicianului contemporan că opera teosofului german „poate
fi o contribuție fundamentală la căutarea contemporană a unei noi Filosofii a
Naturii. Mărturie despre o posibilă reîncântare a lumii, prin întâlnirea dintre
studiul închinat omului şi studiul închinat universului. ... Vremea unei noi
alianțe autentice – a omului cu sine însuşi – a sosit. În căutarea noastră, Jacob
Böhme este prezent printre noi, trupeşte prezent, prieten, divin artizan, mărturie
vie a acestei noi alianțe.” 11
Apogeul unei viziuni „ştiințifice” asupra lumii a adus de multe ori şi o
viziune reducționistă asupra înțelegerii aceste lumi. Astăzi sînt tot mai evidente
încercările de a stabili forme de coexistență, punți de legătură între gândirea de
tip esoteric şi forma de gândire ştiințifică, între mythos şi logos, iar eseul lui
Basarab Nicolescu despre Jakob Böhme este un strălucit exemplu în acest sens.
Postmodernitatea recunoaşte, pe urmele lui Platon, că rațiunea nu este niciodată
singură, că o raționalitate plată nu poate da seamă de complexitatea lucrurilor, de
pluralitatea interpretărilor, de legitimitatea hermeneuticilor. În zorii modernității,
Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Paracelsus, Giordano Bruno, Jakob Böhme,
John Dee, Robert Fludd, Johann Valentin Andreae sînt cîteva din verigile „lanțului

10

Ibidem, p. 186.

11 Basarab Nicolescu,

Op. cit., p. 191.
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de aur” care constituie armătura lumii spirituale, care îi îngăduie omului să aspire
la experiența absolutului.
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Problema privitoare la felul în care limba modelează cunoaşterea în general
şi gândirea filosofică, în special, reprezintă un element cheie în încercarea de a‐l
înțelege pe Nietzsche. Observațiile sale asupra naturii limbii ne fac să înțelegem
mai bine uşurința cu care filosoful german reuşeşte să surprindă într‐un termen
conotații din registre aparent radical diferite. În acest sens s‐a spus că „atunci
când discutăm despre «epistemologia» şi «metafizica» lui Nietzsche trebuie să ne
aşteptăm ca ambii termeni să fie folosiți doar între ghilimele; adică putem folosi
termenii doar într‐un sens legat de folosirea lor tradițională, dar în mod esențial
legat de Nietzsche.” 1 Nietzsche a încercat să denunțe caracterul falsificator al
limbii, utilizând inevitabil chiar mijloacele acesteia, întrucât a avut drept armă
redutabilă, cuvântul. Dar, cum am putea înțelege demersul său, la o primă vedere
paradoxal? Identificăm în scrierile lui Nietzsche două tendințe care aparent sunt
opuse, dar privite în ansamblul gândirii sale sunt complementare: o tendință de
dizolvare, de deconstrucție a termenilor, iar cealaltă de închegare, de constituire a
acestora. Aceste două mişcări ale gândirii nietzscheene în raport cu limba
corespund ambiției de a demonta limba metafizicii, respectiv de a elabora un
limbaj propriu. Multe dificultăți în abordarea gândirii lui Nietzsche îşi au originea
în acest fapt: cele două mişcări sunt poate inevitabil asimetrice şi se realizează
în cadențe diferite. Sunt multe situațiile când Nietzsche, prin aprecierile asupra
propriei gândiri, nu face altceva decât să amelioreze aceste decalaje.
∗
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1 Paul J. M. van Tongeren, O introducere în filosofia lui Nietzsche, Editura Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş,
2004, p. 129.
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Ideea conform căreia limba ar contribui decisiv la falsificarea cunoaşterii, că
ea prescrie şi nu descrie realitatea, nu este nicidecum o temă introdusă de
Nietzsche. Cuvintele, atenționează J. Lock, sunt doar nişte semne, nu lucruri în
sine, şi trebuie înțelese ca atare. Voltaire, cel pe care Nietzsche îl elogiază în
„Prefața” la Omenesc, prea omenesc, vorbeşte deja de transformarea cuvintelor în
lucruri reale şi de filosofie ca un jargon introdus de Platon şi adus de Aristotel la
rang de metodă. În aceeaşi manieră, Condillac, contemporanul lui Voltaire,
exprimă această idee, a transformării cuvintelor în „adevăruri”, când de fapt, ele
sunt doar nişte concepte vagi şi cuvinte lipsite de sens. Ceea ce aduce Nietzsche
nou aici este radicalizarea acestei idei. Voltaire şi Condillac au avut convingerea că
identifică eşecul istoric al limbii în reprezentarea adevărului, iar acest fapt istoric
este pus în seama unei deturnări de care este responsabil în primul rând Platon.
Această interpretare corespunde, eventual şi numai parțial, doar operelor
timpurii ale lui Nietzsche, întrucât, pe parcurs, filosoful german procedează la o
serie de nuanțări care deplasează sensul unui atare eşec al limbii. Chiar dacă
Platon este adus deseori în discuție, ceea ce reiese din textele nietzscheene
sugerează mai degrabă faptul că este constitutiv limbii să se manifeste în acest fel.
Chiar dacă eroarea în care ne plasează limba, are un început bine determinat în
istorie, ea nu este în esență rezultatul contextului istoric, ci ține de însăşi natura
limbii. Socrate şi Platon nu au făcut decât să acutizeze acest aspect, având efectul
unui catalizator pentru dominația pe care limba o exercită asupra cunoaşterii:
„Importanța limbii pentru dezvoltarea culturii rezidă în faptul că omul a pus în ea
o lume proprie lângă cealaltă, un punct pe care‐l considera îndeajuns de sigur,
pentru ca, sprijinindu‐se pe el, să mute restul ulmii din loc şi să se facă stăpânul ei.
În măsura în care omul a crezut, pe parcursul unor lungi perioade de timp în
noțiunile şi numele lucrurilor ca în nişte aeternae veritates, el şi‐a însuşit acea
mândrie prin care s‐a înălțat deasupra animalului: socotea într‐adevăr că dispune
în limbă de cunoaşterea lumii. Făuritorul de limbă nu era aşa de modest să creadă
că el n‐ar da lucrurilor decât denumirile, mai curând i se părea că exprimă prin
cuvinte suprema ştiință despre lucruri; de fapt, limba este prima treaptă în
strădania de a cuceri ştiința.” 2
Prin acest mod de a se raporta la limbă omul a reuşit să se diferențieze şi să
se ridice „deasupra animalului” şi, în acelaşi timp, să îşi dezvolte rațiunea, dar a
2 OPOI, §11, pp. 26‐27.
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eşuat în privința țintei principale: adevărul; iar conştientizarea acestui fapt a venit
în urma consumării unei întregi culturi europene, cultură prin care discursul lui
Socrate şi‐a aflat ultimele consecințe: „Foarte târziu – abia acum – oamenii încep
să vadă clar că, prin încrederea lor în limbă, au propagat o eroare monstruoasă.
Din fericire, e prea târziu ca asta să poată revoca dezvoltarea rațiunii bazate pe
acea credință.” 3
Limba devine „avocatul statornic al realității” 4 , indiferent ce înțelegem prin
această realitate, căci nici Creştinismul, nici ştiința, nici metafizica, nici nihilismul
nu reuşesc să se sustragă acestei dominații aproape tiranice a limbii. Limba este
implicată decisiv în orice fapt originar în ceea ce priveşte cunoaşterea, iar această
implicare nu se reduce la ceea ce presupune calitatea sa de „mijlocitor”. Obiectul
şi subiectul cunoaşterii sunt în aceeaşi măsură rezultatul unei modelări lingvistice
realizate prin cuvânt. Întreaga existență este reprezentată pornind de la modelul
oferit de limbă. Lucrul‐în‐sine este rezultatul reificării cuvântului, în timp ce
structura realității corespunde structurii gramaticii. Întreaga cunoaştere înainte
de a deveni „ştiințifică” se fundamentează pe o modelare lingvistică asemănătoare
unui proces de axiomatizare, întrucât „la edificiul noțiunilor lucrează, la origini
după cum am văzut, limba, ulterior ştiința.” 5 Dar, prin acest fapt, ştiința se
comportă ca o forță reactivă, căci porneşte prin a‐şi asuma prejudecățile pe care le
impune limba; „Fiecare cuvânt, spune Nietzsche, este o prejudecată”, văzând în
aceasta „riscul limbii pentru libertatea spirituală” 6 . Conceptele fundamentale pe
care s‐a întemeiat cultura, sunt toate, rezultatul prejudecăților de natură
lingvistică, a căror origine nu mai este pusă în discuție şi care au dobândit un soi
de obiectivitate. Cuvintele câştigă treptat independență față de circumstanțele
concrete în care s‐au constituit ajungând să dețină o forță tot mai mare. În cele din
urmă, lumea este dublată prin forța cuvântului de o „lume adevărată”, opusă
primeia care este „aparentă” şi supusă devenirii . Însăşi ideea de Dumnezeu este
tributară limbii – „Mă tem că nu scăpăm de Dumnezeu pentru că încă mai credem
în gramatică.” 7 Metafizica s‐a dezvoltat utilizând această forță pe care cuvântul a
dobândit‐o, forță pe care, la rândul ei, i‐a amplificat‐o.
3 OPOI, §11, p. 27,
4 AI, §5, p. 33.

5 AME, §2, 564.

Despre primele şi ultimele lucruri.

6 OPOII, §55, p. 388,
7 AI, §5, 34.

Călătorul şi umbra sa.
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Întreaga cultură europeană, consideră Nietzsche, este produsă pornind de la
logica şi structura limbii, adică de la o falsificare pe care limba o exercită asupra
singurei realități existente: cea pe care o numim „aparentă”. Această falsificare
decurge din chiar modul de operare a limbii care se caracterizează prin faptul că
simplifică, surprinde ceea ce este general deci neesențial şi, nu în ultimul rând,
determină o permanentă inactualitate a limbii:
o Cuvântul presupune în prealabil o „simplificare” a realității, o reducere a
cazurilor căutând identitatea, sau o invocare a unității acolo, unde există
multiplicitate.
„Datorită cuvintelor şi noțiunilor, noi suntem şi astăzi mereu ispitiți să ne
imaginăm lucrurile mai simple decât sunt, separate unele de altele, indivizibile,
fiecare ființând în sine. În limbă se ascunde o mitologie filosofică, ce țâşneşte în
fiecare clipă din nou la suprafață, oricât de prudenți am fi altminteri.” 8 În plus,
cuvântul nu are nimic în comun cu natura lucrurilor; el nu reprezintă altceva
decât un semn, o formulă prescurtată, creată în vederea simplificării, dar
supraestimată căci există „Prostul nostru obicei de a lua un semn mnemotehnic, o
formulă de prescurtare drept entitate şi, în cele din urmă, drept cauză … .” 9
o Limba reflectă „neesențialul” în măsura în care valoarea lucrurilor constă
în ceea ce le diferențiază, element care, de regulă, se sustrage exprimării prin
cuvânt. Acesta este şi cazul ființei umane: „Adevăratele noastre trăiri nu sunt
câtuşi de puțin limbute. Ele n‐ar putea împărtăşi ceva despre sine, dacă ar avea s‐
o facă. Asta pentru că le lipseşte cuvântul. Lucrurile pentru care avem cuvinte – pe
acelea le‐am şi lăsat în urmă. În orice rostire, zace un grăunte de dispreț. Pare‐se
că limba a fost inventată doar pentru lucrurile obişnuite, medii, comunicabile.
Odată cu limba vorbitorul se şi vulgarizează.” 10
Ceea ce poate să treacă în cuvânt este ceea ce este comunicabil, adică ceea
ce are un oarecare grad de generalitate. Orice cunoaştere vede în această
generalitate măsura valorii şi a forței sale, mai mult – nu există cunoaştere, decât
a generalului. Din punctul de vedere al lui Nietzsche acest lucru este mai degrabă
dăunător pentru „cei pasionați de cunoaştere”, căci produce tocmai efectul opus
celui dorit: se pierde din vedere elementul diferențiator prin această generalizare
8 OPOII, §11, p. 368,
9 VP, §548, p. 351.

Călătorul şi umbra sa.

10 AI, §26, pp. 96‐97.
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nelegitimă. Cuvântul nu reprezintă o „terminație nervoasă” a cunoaşterii, acel
punct al ei prin care pătrunde în însăşi natura lucrurilor, ci dimpotrivă, este
tocmai locul în care se regăseşte această distanță între ordinea lucrurilor şi
ordinea gândirii; această distanță este preluată şi perpetuată de cuvânt ceea ce
corespunde unui prim pas spre falsificare. Nietzsche atrage atenția asupra acestei
chestiuni sugerând că în loc să privim cuvântul ca pe elementul care „încheie”
cunoaşterea, trebuie să‐l vedem invers, ca deschiderea unui orizont în care se
ascunde actul prim al cunoaşterii. În Voința de putere, el afirmă: „Noi punem un
cuvânt acolo unde începe ignoranța noastră, acolo unde nu mai putem desluşi
nimic de pildă cuvântul «Eu», cuvântul «a face», cuvântul «a suferi», acestea sunt
poate linii de orizont ale cunoaşterii noastre, nu şi adevăruri.” 11
o Limba este permanent „inactuală”. Caracterul anacronic al limbii derivă
dintr‐o concepție mai generală pe care Nietzsche o exprimă în legătură cu
valoarea; „sentimentul valorii, consideră el, este întotdeauna inactual, el exprimă
condițiile de conservare şi de creştere ale unei epoci mult mai timpurii; el se
împotriveşte noilor condiții ale existenței, acelora din care el nu a crescut şi pe
care el în mod necesar nu le înțelege; el frânează, trezeşte suspiciunea față de
nou...” 12 Cât de mult se potriveşte această descriere şi în ceea ce priveşte limba: ea
exprimă prejudecățile unor „epoci mult mai timpurii” şi, aşa cum Nietzsche afirmă
nu o dată, în cele mai multe cazuri, stă în calea cunoaşterii, mai degrabă decât să o
ajute. Adevărul, departe de a se regăsi în cuvinte, este, dimpotrivă, ascuns de către
acestea, ceea ce face şi mai dificilă sarcina celor care îl caută, cu atât mai mult cu
cât limba se dovedeşte a fi un înveliş extrem de rezistent. Nietzsche a fost
permanent conştient că una dintre cele mai mari încercări de care are parte un
filosof este aceea pe care limba i‐o rezervă, iar el a fost unul dintre cei care şi‐a
asumat această încercare, cu pagubele, dar şi câştigurile aferente. Regăsim în
Aurora un fragment edificator în acest sens: „Cuvintele ne stau în cale! – Peste tot
unde primii oameni plasau un cuvânt, credeau c‐au făcut o descoperire. Cât de
diferit stăteau lucrurile în realitate! – atinseseră o problemă şi, închipuindu‐şi că
au rezolvat‐o, – creaseră un obstacol în calea rezolvării ei. – Acum trebuie să te
11 VP, §482, pp. 317‐318.

VP, §110, p. 76. Ideea se regăseşte şi în §532, p. 345: „Deci, în judecată se ascunde recunoaşterea
faptului de a fi întâlnit un «caz identic»: ea presupune, prin urmare, o comparație cu ajutorul memoriei.
Judecata nu are capacitatea de a face ca un caz identic să pară actual.” Cunoştințele noi sunt judecate pe
baza celor anterioare, iar valoarea lor este stabilită prin acest raport.
12
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poticneşti, la orice act de cunoaştere, de cuvinte tari ca piatra, eternizate, şi în
acest efort, mai degrabă îți vei rupe un picior decât un cuvânt.” 13
Aproape că pare greu de crezut ca cineva care îşi asumă o asemenea
perspectivă asupra limbii să mai aibă anumite aşteptări din partea ei, sau să o
utilizeze, cu speranța că poate evita capcanele la care îl expune. Nietzsche a
înțeles, însă, că deja a făcut primul pas în acest sens prin denunțarea falsificării de
care limba se face responsabilă: „de fapt limba este prima treaptă în strădania de
a cuceri ştiința.” 14 Elaborarea propriului limbaj reprezintă în cazul lui Nietzsche
modul său de a se sustrage puterii exercitate de limbă. Dar, pe ce ne bazăm atunci
când spunem că elaborarea unui limbaj îl scuteşte pe filosof de consecințele
nefaste pe care le aduce cu sine limba? Cum reuşeşte Nietzsche să redea
cuvântului capacitatea de a spune ceva nou.
Există locuri în care Nietzsche dă dovadă de o grijă deosebită față de
cititorul său, chiar dacă, în multe alte locuri îl supune unor încercări de‐a dreptul
epuizante. Unul dintre aceste locuri se regăseşte în fragmentul intitulat Gânduri
despre viitorul instituțiilor noastre de învățământ. Ajutorul pe care îl dă
cititorului nu se materializează în lămurirea unor aspecte care țin de gândirea sa,
ci, dimpotrivă, îi indică acestuia calitățile necesare pentru a‐l putea citi cum se
cuvine. Iată textul: „Cititorul de la care aştept ceva trebuie să aibă trei calități. Să
fie calm şi să citească fără grabă. Să nu se implice mereu pe sine şi ‹‹instrucțiunea
sa››. În fine, să nu aştepte la nesfârşit noi tabele, bunăoară ca rezultat.” 15 După
cum vedem, cărțile lui Nietzsche se adresează cititorilor calmi, adică „oamenilor
care încă nu sunt antrenați în grabă amețitoare a epocii noastre agitate şi încă nu
simt o plăcere idolatră când se aruncă sub roțile ei, aşadar oamenilor care nu s‐au
obişnuit încă să prețuiască valoarea fiecărui lucru după economia sau pierderea
de timp. Adică – unor foarte puțini oameni.” 16
Acest cititor pe care‐l descrie Nietzsche, încă nu s‐a dezvățat să gândească şi
deține „taina cititului printre rânduri”. Neştiința şi conştiința neştiinței sunt
condițiile pe care Nietzsche şi le asumă când vorbeşte cititorului şi îi cere acestuia
să se lepede de ‹‹instrucțiunea›› sa ca nu cumva să o considere drept etalon, ori
13 A, §47, p. 39.
14 OPO, §11, pp. 26‐27.

15 GVINI, p. 487, Cinci prefețe la cinci cărți nescrise.
16

Ibidem, p. 487.
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măsură a tuturor lucrurilor. Această pregătire asemănătoare cu o purificare a
cititorului semnifică tocmai eliberarea de vechea limbă, de tabelele trecutului, căci
„până la urmă nimeni nu poate să scoată din lucruri, socotind aici şi cărțile, mai
mult decât ştie el însuşi.” 17 Cititorul obişnuit nu cunoaşte etapa acestei pregătiri,
iar consecința este ratarea textului: „Cine a crezut că a înțeles ceva despre mine,
spune Nietzsche, şi‐a făcut mai întâi o imagine despre mine, după chipul şi
asemănarea sa – nu rareori una de‐a dreptul opusă mie însumi … .” 18
Lipsa acestei dispoziții pe care Nietzsche o cere cititorului are întotdeauna
efecte mai nocive decât ne‐citirea însăşi a textelor sale în măsura în care această
ne‐citire are într‐adevăr efecte dăunătoare 19 .
Avertismentul filosofului german către propriii cititori poate fi exprimat
succint prin ceea ce el însuşi a spus despre Zarathustra: „Nu numai că vorbeşte
altfel, el este altfel...” 20 Acestea fiind datele problemei este simplu de observat
dificultatea în care este prins cititorul în fața filosofiei nietzscheene dar poate cel
puțin să nutrească speranța de a înțelege măcar „şase propoziții din
Zarathustra” 21 .
Opțiunea pentru aforism, pentru modul abrupt de exprimare, jocurile de
cuvinte sau ideile suspendate, umorul încântător dar şi autoironia sunt elemente
pe care le întâlnim imediat ce ne apropiem de textele lui Nietzsche, elemente în
privința cărora istoria filosofiei nu a fost niciodată atât de generoasă. Dar toate
acestea presupun în acelaşi timp şi un mare risc, dincolo de delectarea pe care
sunt capabile să ne‐o producă; Calmul pe care ni‐l solicită Nietzsche trebuie să‐şi
facă simțită prezența pentru a gestiona această întâlnire cu gândirea filosofului.
Este condiția necesară pentru a sesiza şi ceea ce nu apare în mod direct, ci rezultă
din „cititul printre rânduri”. Vom descoperi atunci analize dintre cele mai
17 EH, §1, p. 42.
18 EH, §1, p. 42.

În Gânduri despre viitorul instituțiilor noastre de învățământ, Nietzsche scrie: „Dacă, dimpotrivă,
cititorul ar urma să încline că n‐ar fi nevoie decât de un salt rapid, de o bună dispoziție, dacă ar considera
asigurat esențialul printr‐o nouă «organizare» introdusă oficial, atunci trebuie să ne temem că el nu la
înțeles nici pe autor, nici problema propriu‐zisă.” „Cinci prefețe la cinci cărți nescrise”, în GVINI, p. 487.
20 EH, §4, p. 7.
21 Nietzsche povesteşte că doctorul Heinrich von Stein i s‐a plâns că n‐a înțeles nimic din Aşa grăit‐a
Zarathustra, iar el l‐a consolat spunându‐i că „totul e‐în regulă: a înțelege şase propozițiuni din cartea
aceasta, adică a le trăi, înalță pe cineva pe o treaptă mai sus, în condiția de muritor, decât cea pe care ar
pute‐o atinge omul «modern»” EH, §1, 41.
19
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profunde, o luciditate dusă la extrem, aproape nocivă, dar mai ales, un personaj
viu față de care nu putem manifesta indiferență. Dar în ce constă această
construcție elaborată atât de atent?
Analizând terminologia filosofului german, G. Deleuze consideră că „de fapt
Nietzsche utilizează noi termeni foarte precişi pentru noi concepte foarte
precise” 22 , exemplificând în acest sens unul dintre termenii cheie ale gândirii
acestuia: voința de putere, înțeleasă ca „element genealogic al forței”. Observația
este îndreptățită până la un punct; nu trebuie să ne gândim decât la cariera
filosofică dar nu numai pe care termenul „voință” a avut‐o; prin câte
transformări a trebuit să treacă pentru a se elibera de balastul semantic cu care a
intrat în filosofia lui Nietzsche el însuşi fiind admirator al lui Schopenhauer .
Nu este surprinzător din această cauză, faptul că voința de putere a făcut
obiectul unor atât de diferite puncte de vedere şi interpretări care au influențat
optica asupra întregii gândiri nietzscheene. Cea mai mare parte a interpretărilor
inadecvate care s‐au dat voinței de putere a avut drept cauză chiar această
încărcătură semantică a termenilor utilizați de Nietzsche, iar acest lucru putem
spune şi despre alții, precum: eterna reîntoarcere care nu e o reiterare a Ființei ;
voința de adevăr ceea ce înseamnă voința ca adevărul să existe, nu voința de a
cunoaşte adevărul pentru a evita eroarea ; cunoaşterea care e interpretare şi nu
descoperire ; interpretarea ca activitate a voinței de putere etc. Putem
considera că Nietzsche utilizează mai degrabă termeni vechi pentru „noi concepte
foarte precise”, căci ceea ce prinde contur în textele sale nu este o terminologie
nouă, ci un limbaj nou, ceea ce este cu totul altceva. Terminologia veche nu este
abandonată şi înlocuită de una nouă care se pretinde a fi un instrument mai
riguros şi mai fidel în a exprima gândirea, ori, după caz, realitatea. De fapt, această
manieră de a vedea lucrurile nu ar fi rezolvat în niciun caz problema; cel mult ar fi
reuşit să întârzie ultimele consecințe ale ei, ori momentul în care ele devin
vizibile. Iar problema este modul în care gândirea se blochează în propriile
produse şi în cele din urmă îşi pierde orice autoritate în fața dominației acestora.
Conceptul şi gramatica sunt formele prin care se manifestă această dominație, iar
gândirea nu mai poate ieşi la suprafață decât îmbrăcând haina lor. Această
problemă nu poate fi înlăturată prin substituția terminologică, nici măcar prin
înnoirea conceptelor dacă aceasta nu este dublată de o revizuire a raportului
22 G. Deleuze,

Nietzsche şi filosofia, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2005, p. 63.
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dintre gândire şi concept. Dacă în cultura europeană conceptul a devenit ceva care
ne scuteşte de gândire, Nietzsche vrea să impună un alt fel de concept: cel care
trimite în mod necesar la gândire, aflându‐se într‐o permanentă „luptă” cu
aceasta, o luptă în care este preferabil ca nimeni să nu moară şi, prin aceasta, să
rămână mereu deschisă. Cititorului lui Nietzsche i se cere aşadar mai mult decât
a‐şi apropria conceptul, i se cere să îi urmărească „istoria”, căci el nu reprezintă
doar punctul final, ci vorba lui Hegel şi drumul parcurs, iar pe acest drum se află
gândirea. Se poate spune că întreaga filosofie a lui Nietzsche este marcată de
această problemă a revendicării prin care gândirea urmăreşte să‐şi reintre în
drepturi.
Este necesară, consideră G. Deleuze, realizarea unor delimitări în ceea ce
priveşte terminologia lui Nietzsche, întrucât „de ea depinde întreaga rigoare a
acestei filosofii, a cărei precizie sistematică a fost pe nedrept suspectată. Pe
nedrept oricum, fie pentru a extrage motive de bucurie, fie pentru a regreta.” 23 În
ce măsură şi în ce sens se poate vorbi de sistem, rămâne de discutat. Probabil că
Nietzsche este mai „sistematic” decât l‐au văzut unii dintre criticii săi, dar în
acelaşi timp mai puțin „sistematic” decât l‐au văzut alții spre exemplu Deleuze .
Pe de altă parte, este adevărat că prea repede se pune egalitate între „gândirea
sistematică” şi „exprimarea sistematică a unei gândiri”, iar în cazul lui Nietzsche
avem motive să credem că gândirea sa a fost mai riguroasă decât scrierile sale.
Trebuie să fim foarte precauți atunci când vorbim de rigurozitate în ceea ce‐l
priveşte pe Nietzsche. El însuşi s‐a declarat în mai multe rânduri un adversar al
sistematicienilor, considerându‐se un spirit prea liber pentru a încăpea într‐un
sistem, chiar dacă acesta ar fi al lui, întrucât orice sistem nu face decât să limiteze
şi, de la un punct încolo să controleze gândirea: „Îi suspectez pe toți
sistematicienii şi mă feresc din calea lor. Voința de sistem e o lipsă de
onestitate.” 24 Dacă este să identificăm vreun caracter sistematic al filosofiei lui
Nietzsche, nu trebuie în niciun caz să facem acest lucru în sensul în care îl facem
cu privire la Kant, ori la Hegel, spre exemplu. Aspectul sistematic al gândirii
nietzscheene trebuie căutat pornind de la alte premise şi în primul rând prin
asumarea concepțiilor sale în ceea ce priveşte limba, concepții care‐l pun pe
Nietzsche în imposibilitatea de a elabora ceva sistematic în sensul consacrat al
23

Ibidem, p. 63.

24 AI, §26, p. 15.
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termenului. Nici cititorul nu mai poate să‐i pretindă o astfel de gândire
sistematică, decât în măsura în care consideră că Nietzsche a crezut cel mai puțin
în propriile idei despre limbă şi, în ciuda criticii sale radicale, se va folosi de
aceleaşi falsificări ale ei.
Pentru a proceda corect în acest caz, va trebui să căutăm „sistemul” său
printr‐o privire verticală în care să privim conceptul ca pe un lucru dinamic.
Adică, în loc de a căuta coerența reciprocă a ideilor sale la un anumit moment, ar
fi mai potrivit să ne îndreptăm privirea asupra istoriei ideilor sale; în loc de o
geografie a conceptelor care conviețuiesc în sensul că nu se deranjează reciproc ,
să urmărim o istorie a ideilor sale. Iar istoria unei idei în acest caz presupune în
mod necesar afirmarea diferenței în fiecare etapă a acesteia. Aici se află una
dintre mizele gândirii lui Nietzsche, căci conceptul nu este decât imaginea unei
etape în istoria unei idei, nicidecum un lucru, definitiv, identic, aşa cum l‐au privit
acei gânditori sistematici. L‐au privit aşa, încât l‐au considerat în primul rând
imaginea acelei „lumi adevărate”, care rămâne neschimbată, pe când Nietzsche ne
atrage atenția că el ține mai mult de gândire decât de realitate.
Este un element de care trebuie să fim permanent conştienți atunci când
avem în vedere limbajul şi stilul nietzschean: „Cum poate fi prinsă în termeni
adecvați această scriitură rebelă, o veritabilă luptă împotriva închiderii filosofiei
în concepte «tari ca piatra» şi, implicit, în enunțuri «clare şi distincte»?” 25 Într‐
adevăr, există nenumărate „fire conducătoare”; în toate lucrările sale Nietzsche
pune în joc mai multe registre ale gândirii sale pe care le explicitează şi le
dezvoltă în paralel, trecând cu o uşurință remarcabilă de la unul la celălalt.
Remarcăm o asemănare izbitoare dar poate deloc întâmplătoare cu modul în
care este alcătuită şi structurată o simfonie: caracterul polifonic – ideile asemenea
unor linii melodice distincte din alcătuirea unei simfonii; prin natura sa linia
melodică presupune desfăşurarea în timp, înlănțuirea sunetelor care separate
sunt lipsite de sens. În mod asemănător sensul textului nietzschean rezultă din
această mişcare temporală a gândirii. Liniile melodice ale unei simfonii dețin,
fiecare, o logică proprie, au un ritm propriu, dar există momente în care se
întâlnesc, în care au sunete comune. Contradicțiile despre care vorbim în cazul
textelor nietzscheene pot fi asimilate sunetelor disonante: ca un bun cunoscător al
25 George Bondor, Dansul măştilor. Nietzsche şi filosofia interpretării, Editura Humanitas, Bucureşti,
2009, p. 9.
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muzicii şi un fin psiholog, Nietzsche ştia însă că un mod de a produce plăcerea
estetică în muzică, este de a crea o disonanță care să se dizolve în cele din urmă
într‐un mănunchi de sunete armonice. Cu siguranță stilul său s‐a folosit din plin
de acest mic „truc” 26 . Şi încă un lucru: spre deosebire de toate celelalte muzica
este singura artă în care obiectul estetic trebuie produs de fiecare dată spre a fi
receptat. Acest sentiment ni‐l lasă şi Nietzsche; că gândirea lui se produce pe loc,
că nu vedem doar punctul final al unor îndelungi meditații în urma cărora, faptul
că ceva este spus reprezintă prin aceasta o formă de validare.
Ceea ce trebuie să reținem în mod special din toate acestea este aspectul
dinamic al gândirii filosofice pe care o dezvoltă Nietzsche, iar pentru a nu comite
prea mari nedreptăți atunci când îl citim, trebuie să fim atenți la acest aspect, căci
„există riscul ca, în numele exactității, să se rateze tocmai specificul ei filosofiei
lui Nietzsche n.a. ?” 27 Şi trebuie să observăm că în mod consecvent exactitatea a
fost pusă în legătură cu o înțelegere statică a conceptelor, cu o rigiditate a
argumentării în numele unui adevăr obiectiv şi a unei facultăți naturale şi unice
de a‐l cunoaşte. În analiza pe care o face Nietzsche în Voința de putere cercetării
ştiințifice găsim următoarea formulare: „Nu victoria ştiinței este ceea ce
caracterizează secolul XIX, ci victoria metodei ştiințifice asupra ştiinței.” 28 Acelaşi
lucru putem constata şi în privința filosofiei: victoria unui anumit mod de a
filosofa asupra filosofiei, adică, filosofia evaluată prin optica unui anumit tip de
raționalitate filosofică, ceea ce se soldează cu deturnarea sarcinii sale. A demasca
acest tip de raționalitate înseamnă nu neapărat a pune filosofia pe drumul ei
normal căci aşa ceva poate nici nu există , ci a‐i reda libertatea de care are nevoie
pentru a‐şi căuta singură drumul.
continuare în numărul următor

26 În această privință se poate consulta analiza pe care Tongeren a realizat‐o Antichristului, identificând
structura sa simetrică: „Pe lângă o introducere fragment 1‐7 care conține printre altele un rezumat al
principalelor teze şi o concluzie fragment 62 , cartea constă, metaforic vorbind, din două panouri şi o
balama. Ambele panouri pot fi împărțite în două astfel încât fiecare este imaginea în oglindă a celuilalt.” J. M.
Paul van Tongeren, O introducere în filosofia lui Friedrich Nietzsche, Editura Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş,
2004, pp. 271‐278.
27 G. Bondor, Op. cit., p. 9.
28 VP, §466, p. 309.
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BRINGING AMBROSIO ON THE COUCH. A PSYCHOANALYTICAL
APPROACH TO M.G. LEWIS'S NOVEL THE MONK

ANTOANETA MIHOC‐NOUVERTNÉ ∗

Introduction
With what could we compare the act of analysing the human mind? With the
exploration and discovery of new territories? Or with bringing a light into a dark
place? Or perhaps better with the digging and going down deeper and deeper into
the earth when looking for unknown treasures? The last metaphor is perhaps
more suitable because it includes both the first and the second metaphor, that is
by descending into the unknown one explores and discovers new places and gains
light, understanding about new things.
On the one hand, such devices of using an image in order to explain another
phenomenon are “instruments” used by an author in his work who can allow
himself any association between different events that have no direct connection
and reference to reality. In this way he makes the act of reading more exciting, but
at the same time he can also deceive the reader about the true states of things,
making his investigation unreliable. That means that a science such as
psychoanalysis which deals with mind analysis cannot rely on such devices, but
has to stick to the systematic, scientific investigation in order to be accurate.
On the other hand, the metaphor of digging into the depths of the earth
reflects the intention, the aim of an author, his struggle to look under the surface
of things, of human relations and behaviour. What is striking is the fact that we
∗
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can use the same image to describe the aim of a psychoanalyst, his field of activity
being the analysis of the human mind with all its hidden aspects. If we take the
work of Matthew Lewis, The Monk, this metaphor can be used to reflect on the
one hand, the author’s intention to descend into the depths of the minds and souls
of his characters, of exploring unknown sides of the human psyche and bringing
light upon them. Themes such as desire, obsession, pain, destruction are Lewis’
“instruments” of exploring the human psyche. On the other hand, the above
mentioned metaphor suggests the author’s devices of exploring the mind, namely
the figurative ones. For example, the characters’ descending into the crypt stands
for descending into the “dark” and unknown spheres of the human soul.
We have thus established a bridge between psychoanalysis and Lewis’
novel, which, according to David Punter, is quite obvious: “ … it needs to be said
that the Gothic fiction has proved a godsend to psychoanalytically‐minded critics.
… it does not take much analytic skill to probe … the inner significance of the
portrait in Lewis’ The Monk. … It would take a remarkable blindness to avoid
noticing the diagnoses of insanity, consequent frequently upon the prohibitions of
the law and the disorienting effects of transgression, which are offered on every
page.” 1
In this paper we will try to show that, although Matthew Lewis had lived 80
years earlier as Freud, the former can be regarded as a precursor of the latter. In
his novel, The Monk, Lewis engages in an exploration of the unconscious,
repressed desires of the human psyche and their effect on the adult through the
evolution of his main character, Ambrosio, from “holiness” to moral, human and
social degradation. With the help of Freud’s theory of the unconscious we will try
to go beneath the surface of the plot and try to understand the deeper meanings
and connections between events and characters.

The Unconscious – short introduction in the Freud’s theory
Freud regards the human mind as a “psychical apparatus” and he expands
this idea in a theory of the unconscious. In a first version of the theory, he makes a
distinction between the conscious, unconscious and preconscious systems. The
1

David Punter, “Narrative and Psychology in Gothic Fiction”, in Gothic Fictions. Prohibition/

Transgression, ed. Kenneth W. Graham New York: AMS Press, 1989 , p. 5.
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conscious refers to what we are aware of at any particular moment, to the
perception system, the ordering of the external world; the preconscious refers to
those elements of the experience which can be easily made conscious; the
unconscious includes all the things that are not available to awareness 2 .
The idea of unconscious is tightly connected to that of repression, “a state in
which the ideas existed before being made conscious” 3 and by means of which it
is sought to exclude or to keep something away from consciousness. Freud states
that all that is repressed is unconscious. However not all that is unconscious is
repressed 4 .
Repression in its turn is connected to instincts. Instincts are “stimuli applied
to the mind” which arise from within the organism, having a constant impact and
aiming at satisfaction. Freud distinguishes between two groups of instincts: the
ego, or self‐preservative, instincts and the sexual instincts. Every instinct has an
object, a “thing in regard to which or through which the instinct is able to achieve
its aim” which exercises a force of “attraction” on the individual 5 .
Now returning to repression whose main task is that of making an instinct
inoperative. A condition for its happening is the fact that the satisfaction of an
instinct should produce more unpleasure than pleasure by being irreconcilable
with other claims and intentions. The process of the “return of the repressed”
indicates the emergence of the forbidden to the surface of the mental apparatus,
consciousness 6 .
Consciousness in its turn is associated with the ego, the “coherent
organization of mental processes” 7 , which controls the discharge of excitations
into the external world. It is the part of our mental apparatus which deals with
perceptions, with sensations and feelings and it stands for reason and common
sense.
In contrast to it is the id, which represents the instincts and the passions
and upon which rests the ego. The latter seeks to impose the influence of the
external world upon the former.
2 Elizabeth Wright,

Psychoanalytic Criticism. A Reappraisal Cambridge: Polity Press, 1998 , p. 10.
1923 , Standard Edition, vol. XIX, p. 14.

3 Sigmund Freud, “The Ego and the Id”
4

Ibid., pp. 17, 18.

1915 , Standard Edition, vol. XIV, p. 122.
1915 , Standard Edition, vol. XIV, pp.147‐158.
7 Sigmund Freud, “The Ego and the Id” 1923 , p. 25.
5 Sigmund Freud, “Instincts and Their Vicissitudes”
6 Sigmund Freud, “Repression”
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Tightly connected with the id is another phenomenon, namely dream, which
Freud considers to be the “guardians of sleep not its disturbers” 8 . Dreams are a
compromise between the demanding force of the instincts and the intensity of the
repressing force in so far as during that time the desires that are unfulfilled
during waking time find a way to express themselves. However censorship allows
these instincts to manifest themselves in a direct manner, but in a codified or
disguised way 9 .
According to Freud there is a differentiation in the ego that is called ‘ego
ideal’ or ‘superego’ in which “lies hidden an individual’s first and most important
identification, his identification with the father in his own personal history” 10 .
Here we find the origin of the Oedipus complex, according to which the little boy
develops sexual wishes in regard to his mother, while originally identifying
himself with his father, who eventually is perceived as an obstacle that has to be
removed. The boy has an ambivalent relation towards his father and an
affectionate object‐choice towards his mother.
Due to the original bisexuality of the children, the Oedipus complex can be
either a positive side, like the one described above or a negative side when the
boy “displays an affectionate feminine attitude to his father and a corresponding
jealousy and hostility towards his mother” 11 . The two sides together form the
complete Oedipus complex. Thus the Oedipus complex is “the nucleus of desire,
repression and sexual identity” 12 and the task of the superego is that of
repressing it.
In contrast with the ego, which is the representative of the external world,
of reality, the superego stands as a representative for the inner world, for the id.
The latter tries to transform what is lower in the mental life of an individual into
what is highest on the scale of values and it relies on the injunctions and
prohibitions imposed by the father and later by teachers and others in authority,
such as religion. Thus there appears a tension between the demands of the

8 Elizabeth Wright,

Ibid.
10 Ibid., pp. 29‐31.

Psychoanalytic Criticism. A Reappraisal, p. 17.

9

11 Elizabeth Wright,
12

Ibid., p. 14.

Psychoanalytic Criticism. A Reappraisal, p. 33.
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conscience and the actual performances of the ego, which is experienced as a
sense of guilt 13 .
Freud summed his discoveries about the human psyche under the concept
of psychoanalysis which is a “general theory of individual human behaviour and
experience.” 14 As a therapy, psychoanalysis is based on the observation of the
unconscious factors which affect the behaviour of the individuals and which may
cause personality disturbances and relationship difficulties, traces these factors
back to their origins, shows how they have changed and developed over time, and
helps the individual to deal better with the realities of adult life.

Psychoanalysis and literature
The question about the discovery of the unconscious seems to be rhetorical.
We have already seen that Freud dealt in detail with this part of the human mind.
However, surprisingly he does not regard himself as the discoverer of the
unconscious: “The poets and philosophers before me discovered the unconscious.
What I discovered was the scientific method by which the unconscious can be
studied.” 15 It results that both literature and psychoanalysis deal with the same
object, only the way of investigation differs. If the object of study of
psychoanalysis is the human mind it follows that literature can also be defined in
these terms, as “description of the human mind, or even as poetical elaboration of
unconscious mental material that has to be extensively transformed and purified
before it can be presented to consciousness.” 16
Going further with the associations, to the row of metaphorical associations
from the introduction we can also add Freud’s archaeological metaphor with
regard to psychoanalysis. Freud states that a psychoanalyst’s task is similar to
that of an explorer who arrives in a region where ruins and fragments are to be
found. Instead of contenting himself with superficially inspecting the visible part
of the remains, he may proceed on digging and uncovering what is buried. The
13 Sigmund Freud, “The Ego and the Id”

1923 , pp. 29‐39.
American Psychoanalytic Association, About Psychoanalysis, http://www.apsa.org/About_Psychoanalysis.aspx
2. April 2013 .
15 Sigmund Freud quoted in Lis Moller, The Freudian Reading Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 1991 , p. 6.
16 Lis Moller, The Freudian Reading, p. 8.
14
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new discoveries will complete the missing pieces and fragments, offering a whole
image of the site. Both the archaeologist and the psychoanalyst are explorers of an
unknown region and use similar methods of excavation, deciphering and
reconstruction in order to throw light on what is hidden under the surface 17 .
On the basis of what has been discussed above we can expand our
associative connections by building a bridge between the work of an
archaeologist, of a psychoanalyst and that of an author who digs into the mind of
his characters to reveal the hidden aspects of their inner life. At the same time one
can go further with the parallel and apply the archaeological metaphor to the
work of a literary critic who has the task to uncover all the hidden layers of
meaning in a literary work.
Gothic fiction is a literary genre that lends itself to psychoanalytical
approach and according to Rictor Norton, in the psychic content of horror we can
identify the “sublimated Eros and the death instinct” 18 .
The psychoanalytical literary approach can be regarded from three different
points of view, so that one can psychoanalyse the author, the text and the
characters or the reader. Anne Meredith Skura states in The Literary Use of the
Psychoanalytic Process that one way to apply psychoanalysis to literature is to
treat the literary text like a raw material of an actual analysis and to use the
analyst’s insights about people in order to analyze fictional characters.
Furthermore “character analysis has more than historical importance; in fact it
provides a vital meeting place for psychoanalysis and literature, where problems
in interpretation arise with particular force and clarity.” 19
Taking all these theoretical aspects into consideration, we will try to put
some of Freud’s psychoanalytical concepts into practice in our analysis that will
concentrate on exploring the main character in Lewis’ novel, The Monk, on what
happens when primordial impulse is directed into social goals, when repressed
desires take over the control of the adult.

17

Ibid., p. 35.

Ricor Norton in 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. 223.
19 Anne Meredith Skura, The Literary Use of the Psychoanalytic Process New Haven and London: Yale
18

University Press, 1981 , p. 33.
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Psychoanalytic character analysis of Ambrosio
What Lewis achieves in his novel has a prophetic character regarding
Freud’s theory, as at its centre is the unconscious and he seems to have known a
lot about desires, about their repression and about the latter’s consequences. It is
as if the entire world presented in the plot about Ambrosio’s development would
be a product of his desires, spoken and unspoken.
Ambrosio’s story is full of unexpected turning points; besides the invocation
of unconscious motives it seems to cross the boarder of realistic experience
through the demonic influence over the characters’ destinies. All these elements
contribute to the reader’s suspense and at the same time they offer a lot of
material for a psychoanalytical analysis. There is a slow unravelling of all the
experiences from the forgotten past having lead to the present behaviour.

Ambrosio’s story
Ambrosio is the superior of the Capuchin monastery from Madrid and as the
novel opens he gives a sermon for the men and women of Madrid. He exercises a
fascination over his congregation both through his reputation as a holy man and
through his striking appearance which stirs admiration. His origins are veiled in
mystery as he is a found child who was educated by the monks. However all his
qualities are shadowed by his pride which makes him an easy pray for the
seductions of Hell.
At first he is attracted by a young novice who lived in the convent, Rosario,
who later turned out to be a woman, Matilda. Matilda, secretly in love with
Ambrosio, came into the convent, dressed as a man, so that she can be in his
company and after convincing him of her innocent love, he lets himself seduced
by her beauty. At this point his instinctual desires rise up and take control over
him. Oscillating between guilt and pleasure, Ambrosio convinces himself that as
long the relation remains secret, it is harmless.
Slowly Matilda’s devotion to him and her mild character transformed in a
masculine and authoritarian attitude, that produced repulsion in Ambrosio, who
directed his instinctual impulses towards young and innocent Antonia, who, in
her turn, is fascinated by his person. Matilda is aware of Ambrosio’s indifference
160
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in her regards and offers to help him seduce Antonia, by appealing to the Magic
and summoning a fallen Angel to her aid. After the performance of magical
incantations in the crypt of the monastery he becomes a magic Myrtle which can
open every door, which he uses to get into Antonia’s house at night, but as he was
about to accomplish his plan he is surprised by Elvira, Antonia’s mother, whom he
kills in his desperation of being discovered.
Matilda helps him again to accomplish his desire by offering him a juice that
made Antonia seem dead to the world but after two days she was revived and
found herself in Ambrosio’s power. Finding himself on the point of being
discovered he brings the life of his victim to an end. Being imprisoned by the
Inquisition, Ambrosio was charged with rape, murder and sorcery. Afraid of being
burned on the stake Matilda sells her soul to the dark forces and convinces
Ambrosio to do the same. After having agreed to do so, the Daemon takes him out
of the prison and unveils the fact that Antonia and Elvira were in fact his sister
and, respectively, his mother and that Matilda was a spirit whom he set in his way
to tempt him. Ambrosio finds his end by being thrown from a rock after seven
days of agony.

The “almighty” superego
In Freud’s theory, childhood plays a very important role in the adult
behaviour of a person. In our case we do not have much information about
Ambrosio’s early childhood years. We are only told that he was found at the
Abbey‐door, but nobody knows who his parents are. Ever since that moment he
spent his life in the monastery, receiving his education from the monks, who
consider him “a present to them from the Virgin” 20 . The seclusion from the world
prevented him from coming into contact with the real world and consequently
from breaking any rule of the Order.
The monastery and the monks have been his mother and his father; they
have been the one’s transmitting him the rules according to which he should
guide his live. Chastity, seclusion, mortification are only some of the norms that he
had to obey in order to be accepted in that family. So, he identified himself so
strongly with this way of life that he ended up by becoming the superior of the
20 Matthew Lewis,

The Monk Oxford, New York: Oxford University Press, 1995 , p. 17.
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Society to which he belonged and he was considered by the inhabitants of Madrid
as ‘The Holy Man’.

Ambrosio’s authoritarian nature
As the novel begins he has become superior of the Society for three weeks
and with that occasion he begins to give public sermons; at the same time all
wives of noble men want to have him as their confessor.
As representative of religious authority, of the superego, Ambrosio
condemns in his sermons all those who spend their lives in vice and sin, by
describing the terrible punishments reserved to them in the next life.
Another example of his authority is in the episode concerning the nun Agnes
who dropped a letter after confession. The letter revealed her intention to escape
the same night the monastery with the man she loved. Confronted with this
situation, Ambrosio shows no pity although the young nun begs for mercy. In fact
he is confronted with his hidden desires; deep, in his soul he also yearns to escape
the convent with his lover. However, the superego is too powerful to allow any
compromise, so he decides to reveal Agnes’ intentions to the Prioress although he
knows the consequences would be terrible for the young woman. His words are
prophetic for his future actions and they show that he is ready for compromise
only when he has something profit from it, like in the case of Matilda when he
allows her to stay in the monastery although he is breaking the rules:
‘What! Shall St. Clare’s Convent become the retreat of Prostitutes? Shall I
suffer the Church of Christ to cherish in its bosom debauchery and shame?
Unworthy Wretch! Such lenity would make me your accomplice. Mercy would be
criminal. You have abandoned yourself to a Seducer’s lust; You have defiled the
sacred habit by your impurity; and still dare to think deserving my
compassion?’ 21
Freud says that the more powerful the id’s pressure is, the more powerful is
the superego’s repression. That explains his severity and inflexibility regarding
the rules of monastic life: “I will render you a more essential service. I will rescue

21

The Monk, p. 46.
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you from perdition in spite of yourself; Penance and mortification shall expiate
your offence, and Severity force you back to the paths of holiness.” 22
On the trace of the Oedipus complex
According to Freud, Oedipus complex has its origin also in the superego due
to the early identification of the child with the mother, with the father or with
both of them. In Ambrosio’s case it is a little complicated to establish nature of
this identification because he was not educated in a conventional family, but in a
monastery. We could then assume that he had identified himself with the monks
who educated him, that is with a “father figure”, while developing erotic desires
towards the “universal Mother” of Christians, the Virgin Mary. That would be the
positive variant of the Oedipus complex.
As we have already seen the Oedipus complex has also a negative variant
when the boy identifies himself with the mother figure, while developing erotic
desires for the father. The difficulty in his variant arises from the fact that the
mother figure was absent from Ambrosio’s development. Perhaps we could then
assume that precisely because she was absent, the boy developed homoerotic
desires towards the father figure, namely towards the monks, while having hostile
feelings towards the mother who abandoned him. This supposition can be
supported by the fact that he kills Elvira, his natural mother, although he does not
know who she is. The homoerotic instincts come to light in his relation with
Rosario, the young novice.
In this section of Oedipus complex fall the theme of incest and
predestination, too.
Just like Oedipus, Ambrosio breaks family rules without knowing that he is
doing so. Not only does he kill his mother, but he becomes sexually obsessed with
his sister, Antonia, whom he eventually rapes and kills and murders his mother.
His desire for her brings him backs to the bosom of his family.
Moreover, his sexually charged adoration of the portrait of the Madona is a
suggestion of incest. In fact, “Matilda is able to seduce Ambrosio largely because of
her resemblance to the picture for which she was, she claims, the model .” 23
22

Ibid., p. 47.

D. L. Macdonald, Monk Lewis, A Critical Biography Toronto, Buffalo, London: University of Toronto
Press, 2000 , p. 78.
23
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Macdonald also observes the fact that Ambrosio stresses his parental affection for
Rosario, which in fact has sexual implication, indicating thus once more an
incestuous relation: “ … I rejoiced as does a father in the perfections of his
Son.” 24 .
continuare în numărul următor
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SCURTĂ INCURSIUNE ÎN OPERA LUI IOAN GROŞAN

RAMONA CARLA TRIFAN ∗

Referindu‐se la scriitorii optzecişti în genere, Nicolae Manolescu observa o
curioasă maturitate artistică a acestora, survenită nu se ştie când sau cum şi care
nu permite, de cele mai multe ori, detectarea unui traseu inițiatic, de formare, în
cazul acestora.
Ioan Groşan nu face excepție de la această trăsătură a generației sale, el
dovedindu‐se şi prin alte aspecte ale stilului său literar, un postmodern clasic.
Asumându‐şi la modul ironic conştiința faptului că textul se fundamentează pe alt
text, că la originea oricărei tentative de a scrie stă biblioteca, Groşan este însă
atent şi la experiența realului, la cotidian. Premisa livrescă se face simțită în toate
prozele sale de debut, chiar dacă nu la fel de evidentă şi la fel de uşor de detectat.

1. „Textualistul” Ioan Groşan
Debutând în 1985 cu volumul de proză scurtă Caravana cinematografică,
Ioan Groşan este unul dintre scriitorii optzecişti care au confirmat speranțele
legate de această generație. Un inventar al temelor scriiturii lui ne indică
înclinația acestuia pentru cotidian, derizoriu, banal, reunind întreaga panoplie a
elementelor prozei optzeciste: preferința pentru proza scurtă, tentele parodice,
umorul de factură caragialiană, orientarea spre ludic şi experiment, spre ironie,
autoreferențialitate, spre livresc şi intertextualitate.
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Critica l‐a decretat pe Ioan Groşan, la debut, drept textualist, dar nu lipsesc
şi alte –isme: realism, experimentalism, existențialism etc. Deşi Eugen Simion nu
pronunță cuvântul textualist, proza lui Groşan este considerată ca având o
deschidere tipică acestui procedeu: „…scriitorul stă la masa de lucru şi meditează,
notează, corectează povestirea pe care tocmai o scrie… Povestirea are ca
personaj‐narator un autor care îşi caută temele şi stilul de a nara.” 1
Nicolae Manolescu evită să‐l încadreze pe Groşan în vreo direcție anume, iar
Radu G. Țeposu apreciază că autorul „este printre puținii creatori de şcoală nouă
care n‐au devenit prizonierii unei singure formule epice, asimilând, cu o
complicitate matură, atât experiența intertextualității, cât şi stilul perifrastic
faulknerian ori minuția cehoviană în descrierea platitudinii existențiale.” 2
Încadrarea grăbită a lui Groşan, la debut, în rândul textualiştilor se
datorează, în parte, unora dintre prozele sale scurte, în care acest procedeu este
folosit mai degrabă ironic şi parodic, abordare regăsită, de altfel, şi la alți scriitori
optzecişti, pentru care, textualismul a reprezentat o temă ca oricare alta.
Jocul de‐a textualismul este uşor de reperat în unele povestiri, precum în
Insula, în care, autorul, parodiind blând textualismul, urmăreşte la treabă un
narator ce tocmai scrie proza următoare a volumului său, Caravana
cinematografică: „Chiar aşa: te aşezi comod, îți pui scrumiera la îndemână, cotul
se sprijină uşor de masă, încă nu apuci stiloul, deşi totul e foarte clar, mai ales
începutul: caravana cinematografică intrând în sat pe un drum ciopârțit de ploaie
nu merge ciopârțit, e prea căutat, schimbi în minte cu desfundat , claxonând în
neştire ca să‐şi anunțe sosirea… Cuvintele se mişcă în tine, se dezmorțesc, trebuie
să apuci stiloul, îi laşi vârful încet pe hârtie, un pic mândru, un pic temător, la
treabă deci. Înțelegi? Aproape începi, aproape că rotunjeşti prima literă. Dar
deodată îți spui nu, nu încă, şi tot ce rămâne e o linie curbă, spinarea unei litere
frângându‐se brusc într‐o pată grăsulie de cerneală.” 3 Descoperim încă de aici,
calitatea de personaje a actanților din povestirea Caravana cinematografică.
Modul şi scopul în care Ion Groşan foloseşte procedeele textualiste, jocul cu
aceste tehnici ale creației este diferit de cel al textualiştilor, textualismul
Scriitori români de azi, IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989, p. 653.
Radu G. Țeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Editura Dacia, Cluj‐
Napoca, 2002, p. 232.
3 Ioan Groşan, „Insula”, în Caravana cinematografică, Editura Corint, Bucureşti, 2005, p. 20.
1 Eugen Simion,
2
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reprezentând în cazul lui – şi aici se apropie de Petru Cimpoeşu – doar un mijloc
în plus de a demonstra stăpânirea tehnicilor optzeciste. De altfel, încă din primul
volum are loc o deplasare a interesului autorului dinspre problematica textuală
spre cea existențială.
Nici Eliza Deac nu‐l înregimentează pe Groşan în direcția textualistă,
considerând că „textualismul se dovedeşte o categorie prea strâmtă pentru
abordarea acestor proze scurte; este mai justificat ca alăturarea lor să fie făcută în
afara limitelor unei orientări anume, în baza tendinței naturale a fiecărui scriitor
de a medita, într‐un mod mai mult sau mai puțin explicit, asupra instrumentelor
pe care tradiția i le pune la îndemână şi asupra rolului artei sale.” 4
La fel, Virgil Podoabă atrăgea atenția că, în cazul lui Ioan Groşan, accentul ar
trebui pus nu pe textualism ci pe problema revelației: „…Ioan Groşan are un
instinct artistic prea puternic spre a se cantona în cadrele unei doctrine şi, dacă
majoritatea povestirilor sale din volumul de debut porneau de la şi se desfăşurau
în virtutea unui principiu doctrinar, dar ajungeau în orizontul unei substanțe pe
care n‐o exploatau, cele din cartea de față, în schimb Trenul de noapte – n.n.
pornesc din capul locului în căutarea substanței, pe care o şi găsesc şi care este
experiența subiectivă, revelatoare, a personajelor.” 5
Critica literară s‐a ferit să încadreze opera literară a lui Ion Groşan într‐o
anumită şcoală, generație sau curent, oferind în locul răspunsurilor doar anumite
piste interpretative ale operei acestuia. S‐a vorbit de Groşan ca de un continuator
al realismului interbelic şi postbelic, un optzecist cu predispoziție livrescă sau un
rafinat umorist pe linia lui Caragiale. Acest statut indefinit poate fi un rezultat al
absenței unui centru de greutate determinat al operei sale, fapt ce permite diverse
viziuni interpretative. De altfel autorul nu respinge aşezarea debutului său sub
semnul textualismului, declarând într‐un interviu că: „am fost textualist atât cât
mi‐a trebuit ca să intru în plutonul fruntaş care conducea atunci Turul Literaturii
Române.”
Deşi este de acord cu o oarecare seducție exercitată la debut de către
textualism asupra autorului, Virgil Podoabă respinge ideea căderii acestuia în
capcana texturării şi vorbeşte despre o adoptare a acestuia doar în scopul
subminării lui din interior, cu propriile arme: „Căci el, scriitor mai curând născut
4 Eliza Deac, „La uşa scriitorului”, în

Vatra, Nr. 9‐19, 2009.
Familia, Nr. 4, 1990.

5 Virgil Podoabă, „Dinspre tehnică spre substanță”, în
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decât făcut, nu şi‐a însuşit retori‐poetica noilor prozatori şi nu i‐a aplicat‐în
volumul de debut‐prescripțiile decât pentru a o trăda din interior. Pentru a o
trăda, fireşte, împrumutându‐i fațada, convențiile, mecanismele, litera, dar
refuzându‐i spiritul, ba chiar subminându‐l în punctul său cel mai important şi,
poate, cel mai vulnerabil: acela al raportului răsturnat dintre eveniment şi formă,
trăire şi text, realitate şi livresc.” 6
În ce mă priveşte, eu n‐aş merge atât de departe ca Virgil Podoabă, în a
vedea o intenție de subminare a textualismului încă de la bun început în proza lui
Ioan Groşan, acesta angajându‐se, ca mai toți optzeciştii, în curentul de denunțare
a convențiilor literaturii, chiar dacă stilul în care realizează această denunțare
este unul impregnat de ironie şi umor. De altfel Ioan Groşan nu respinge acuza de
textualism, care, în opinia lui, în acel context social‐istoric, nu reprezenta practic o
acuză, „ci o etichetă ce‐ți conferea o oarecare noblețe, fiindcă textualismul se
opunea, pieziş şi eficient, literaturii oficiale şi oficioase .” 7 Ar fi o altă discuție
despre eficacitatea acestui tip de dizidență literară, caracterizată mai degrabă
prin evadare şi eschivare de la realitățile sociale decât prin implicare şi luare de
atitudine, fie ea şi în planul literaturii.
Prin aşezarea formei înaintea conținutului, a livrescului înaintea trăirii, a
realității, prozele textualiste sunt marcate de semnul eşecului. A scrie despre cum
scrii în timp ce scrii înseamnă a transforma actul scrisului şi tehnicile ce‐i sunt
aservite în temă literară, limitând prin aceasta drastic posibilitățile scriiturii şi
ignorând semnalele realului. Dacă debutul lui Ioan Groşan dă semnele unei astfel
de contaminări păguboase, revirimentul nu întârzie să se producă chiar în acelaşi
volum, orientarea autorului către existențialism fiind considerată de către Virgil
Podoabă o pârghie de salvare pe care prozatorul o acționează la timp: „Prozatorul
plonjează, fireşte, de pe malul livrescului şi înoată, respectând tehnica noului val
deja vechi, în apele intertextualității, dar nu se lasă în voia curentului până la
capăt, ci, desprinzându‐se încet‐încet de cei împreună cu care pornise şi virând
într‐o altă direcție, ajunge să calce pe malul celălalt‐acela pe care tocmai îl
ignorase inițial.” 8 Celălalt mal este reprezentat, fireşte, de experiența realului, de
trăire, mai pe scurt spus este malul existențialist.
Metamorfozele punctului, Editura Paralela 45, Piteşti, 2004, p. 120.
Ioan Groşan, monografie, Editura Aula, Braşov, 2002, p. 50.
8 Virgil Podoabă, Metamorfozele punctului, ed. cit., p. 120.
6 Virgil Podoabă,
7 Nicoleta Cliveț,
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Sustrăgându‐se îngrădirilor unei singure formule epice, Ioan Groşan
utilizează, ca toți optzeciştii, procedee şi tehnici diverse, amestecând „în pasta
perfidă a parodiei şi ironiei cele mai diverse maniere.” 9 Deşi Mircea Mihăieş vede
şi el primele trei proze din volumul de debut ca stând sub semnul textualismului,
consideră ca ele nu‐l reprezintă pe Groşan, pe care îl situează în descendența
epicii pure a lui Slavici şi Rebreanu, recunoscându‐i autorului drept principală
calitate mobilitatea.
Astfel, s‐a vorbit în cazul lui Ioan Groşan despre o proză de analiză
psihologică M. Mihăieş , de o proză de atmosferă Radu Călin Cristea , despre o
artă epică „de o vigoare şi concizie aproape caragialeşti V. Podoabă , de un epic
similar lui Rebreanu sau Slavici.

2. De la textualism la existențialism
Odată cu prozele din Trenul de noapte, Virgil Podoabă salută trecerea lui
Ioan Groşan „de la experiența textuală la cea existențială şi, pe deasupra, chiar
metafizică, întorcându‐se astfel de pe promotorul postmodernismului
contingentalist şi antimetafizic‐unde se cocoțase, dar numai spre a‐l boicota din
interior, în primele două texte şi în ultimul, Marea amărăciune – din volumul său
de debut – pe malul modernismului metafizic, de‐a dreptul! Unde îşi scrie
povestirile discutate aici, din al doilea volum.” 10
Trecerea cu arme şi bagaje a scriitorului în altă tabără este uşor de
remarcat, originea livrescă a povestirilor din primul volum fiind înlocuită de
experiența realului, redată printr‐un fir epic viguros şi alert, printr‐un umor de o
factură diferită acolo unde apare, parcă potolit, grav.
Povestirea titulară a volumului debutează cu o discuție dintre şeful de gară,
domnul Fotiade şi acarul Simion. Domnul Fotiade este el însuşi un personaj
oarecum misterios, fără biografie, acarul neştiind gara de unde fusese mutat în
acel canton fără nume. Precizarea numelui locului e mereu amânată, literele de pe
panoul cantonului fiind şterse de vreme. Iar intenția fermă a acarului de a vopsi
literele ce compun numele rămâne mereu în faza de intenție. Un loc fără nume
prin care va trece un tren fără identitate sau oricum, cu o identitate misterioasă.
9 Radu G. Țeposu,
10 Virgil Podoabă,

Op. cit., p. 232.
Metamorfozele punctului, ed. cit., p. 129.
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Povestea trenului fantomatic ce trece fix la orele trei şi şapte minute din noapte,
pe care domnul Fotiade i‐o relatase deseori lui Simion, pare să se confirme, un
telefon anunțând că trenul urma să treacă timp de trei nopți cifră cu atât de
multe semnificații prin halta lor. Ciudat este ca deşi Fotiade a fost mutat din gara
unde el aştepta la trei şi un sfert venirea trenului, şi în noua locație acesta va trece
la aceeaşi oră, ca şi cum domnul Fotiade ar avea un rol major. Simion, deşi nu prea
credea în existența trenului, jucând rol de Toma necredinciosul, hotărăşte să
sărbătorească evenimentul tăind în fiecare zi o găină. Trecerea trenului e însoțită
de parfum de trandafiri amintind de fantasticul lui Eliade din Domnişoara
Christina , pe care însă Simion nu îl simte, dar şi de urletele rău prevestitoare ale
câinelui. Odată trenul văzut, revelația se produce şi în mintea lui Simion se naşte
dorința unei convertiri totale.
Evadând din pustiul şi banalitatea unei vieți cotidiene ajunse într‐o
fundătură „–Unde să mai zburăm? Mai pustiu ca aici nu e nicăieri.” este răspunsul
lui Simion la observația lui Fotiade că dacă ar opri trenul, aşa cum propusese
Simion, ar putea fi mutați , Simion va face saltul în necunoscut, spre altceva,
urcând în trenul de noapte al cărui parfum îl va simți doar în momentul în care va
fi prins înăuntru: „Stâlpul semnalului cu lumină pâlpâitoare trecu pe lângă el şi el
continua să izbească în uşa întunecată cu umărul şi cu genunchiul drept, şi‐abia
mai zări cu coada ochiului câinele zbătându‐se în lanț şi felinarul rămas în pragul
uşii, şi‐apoi cantonul dispărând şi grinzile verticale ale magaziei de lemne
înşirându‐se tot mai iute în urmă, şi se‐ntoarse puțin şi văzu dalele peronului
fugind una după alta şi, ca‐ntr‐o fulgerare, în lumina verzuie a propriei lanterne,
fața îngrozită a domnului Fotiade, fântâna, şi se gândi c‐ar mai putea sări în şanțul
cu iarbă ce trebuia să urmeze, dar atunci uşa se deschise, trăgându‐l înăuntru, şi‐n
clipa aceea simți, izbindu‐l greu, mirosul de trandafiri.” 11
În Adolescentul, moartea bunicului îl determină pe copil să‐şi pună primele
întrebări serioase referitoare la viață şi moarte, la trecerea dincolo. Poveştile
bunicului despre cum reuşeau turcii şi tătarii să adune aurul cu care erau poleiți
pereții bisericilor, dându‐le foc, îl inspiră pe nepot să încerce să extragă aurul din
bolovanii cu vine gălbui observați în albia râului de Feri, tovarăşul său de joacă:
„Aurul e un lucru viu, a zis atunci bunicul, trebuie numai să‐l trezeşti, să‐l scoți din
11

307.

Ioan Groşan, „Trenul de noapte”, în vol. Caravana cinematografică, Editura Corint, Bucureşti, 2005, p.
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piatră, din apă, de unde se ascunde. El a întrebat cum să‐l scoți şi bunicul le‐a spus
că turcii şi tătarii când voiau să scoată aurul cu care erau poleiți pereții
mănăstirilor, le dădeau foc şi aurul se mişca, se scurgea pe ziduri şi păgânii îl
adunau, săreau pe cai şi țuşti cu el în stepă, la nevestele şi copilaşii lor.” 12
Extragerea aurului este precedată de un întreg ritual, care are rolul de a‐i
asigura reuşita, cei trei prieteni înțepându‐şi degetele şi amestecându‐şi sângele
într‐un legământ de sânge. Însă încercarea de a extrage aur din piatră cu ajutorul
focului, adică de a separa viul de masa inertă a pietrei, eşuează şi tot cam atunci se
aud şi clopotele ce vestesc trecerea bunicului la cele veşnice.
Credința copilului în moartea aparentă a bunicului e întemeiată pe
înțelegerea pe care ei doi o făcuseră: „Claudiu, după ce‐o să mor o să vii tu la mine
la mormânt? O să vin bunicule, răspunse el… Când vii la fotbal, zisese bunicul ca şi
cum i‐ar fi ghicit gândurile, să treci pe lângă mormânt şi să bați aşa, de trei ori, cu
palma pe pământ. Eu o să aud şi‐o să ştiu că eşti tu.” 13 Dar această credință în
ideea că bunicul e viu va fi zdruncinată şi ea, atunci când, apropiind flacăra
lumânării de un deget al acestuia, degetul va rămâne nemişcat şi nu se va feri din
calea focului ca orice lucru viu pe care „focul îl doare”. Dispariția una câte una a
credințelor copilăriei şi revelația deplină a morții îi vor provoca ieşirea din
copilărie şi saltul spre o altă vârstă.
Tot cu o înmormântarea, cea a părintelui Dima, începe şi Spovedania.
Încăpățânarea părintelui de a picta biserica în stil greco‐catolic el fiind în tinerețe
preot greco‐catolic ce „fusese silit să treacă, s‐ar putea zice lin, fără mari zguduiri,
cu întreaga sa parohie… la ortodoxie” îl aduc în conflict cu forurile superioare, iar
repictarea bisericii după tipic ortodox trenează la nesfârşit, întâmpinând o
mulțime de piedici care mai de care mai curioase. Sătenii se coalizează cu
părintele şi sabotează într‐un chip original începerea lucrării de către pictor,
alimentând pasiunea acestuia pentru țuică, până la îmbolnăvirea sa.
După moartea părintelui Dima, părintele Emilian, pila protopopului, ajuns
preot titular în sat, în mod curios, nu se grăbeşte nici el cu refacerea bisericii.
Tentația păcatului i se insinuează în minte, meditând asupra ispitelor trupeşti
cărora, una din credincioasele ce veneau la spovedanie, Ana, nu le putea pune
capăt.
12 Idem,

Adolescentul, p. 316.
Adolescentul, în vol. Caravana cinematografică, Editura Corint, 2005, p 351

13 Ioan Groşan,
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3. Umor şi intertextualitate
Excelent povestitor, Ioan Groşan şi‐a câştigat un loc de onoare în rândul
umoriştilor români, după cum remarca şi Nicolae Manolescu: „Un umorist
adevărat este Ioan Groşan în Caravana cinematografică şi în toate celelalte, şi încă
unul doldora de talent, stăpân pe arta lui, de la început, ca mulți dintre tinerii
prozatori din generația ’80, care nu ştiu unde şi când au învățat să scrie.” 14
Apreciind calitatea umorului, a hazului stilat al lui Ioan Groşan, Manolescu
subliniază numărul mic al prozatorilor care se pot lăuda că posedă această calitate
şi‐l încadrează pe Groşan în rândul umoriştilor ce par serioşi: „E, cel puțin până la
o anumită dată, serios, extrem de preocupat de ținuta dacă pot să mă exprim aşa
prozei lui… Ni se pare, de pildă, că una din narațiunile lui Ioan Groşan are un
debut de proză umoristică; se adaugă însă numaidecât că proza cu pricina este de
fapt serioasă şi dramatică.” 15 Această alăturare a două calități, la prima vedere
opuse, calitatea de a avea haz şi calitatea de a fi grav, la care critica procedează
atunci când vine vorba de textele lui Groşan, ar putea fi un rezultat al temerii că i
se va imputa subaprecierea prozatorului.
În timp ce Nicolae Manolescu îl consideră un umorist de prim rang, iar
Eugen Simion îi recunoaşte „un fin simț al umorului şi un stil ironic de bună
calitate”, Paul Cernat se disociază de vocile critice amintite, considerând că
romanele publicate de la începutul anilor ’90 – metaficțiunea istorico‐parodică
din O sută de ani de zile la porțile Orientului sau satira SF din Planeta Mediocrilor
– nu depăşesc zona facilului spumos: „Interesant e faptul că o parte a criticii vede
în prozatorul maramureşean un umorist pornind de la volumele sale de povestiri
din anii ’80, Caravana cinematografică şi Trenul de noapte. În realitate, umorismul
lui Groşan ține mai ales de participarea scriitorului la gruparea satirică Ars
amatoria din anii ’70‐’80 şi de volumele sale postdecembriste, tributare băşcăliei
social‐politice de moravuri grele din Academia Cațavencu şi Plai cu boi.” 16
Şi Mircea Cărtărescu aprecia că cea mai importantă calitate a lui Ioan Groşan
este legată de umorul său fundamental, considerând‐ul cel mai inspirat umorist al
ultimelor două decenii: „El este exemplul tipic al ardeleanului care, venind în
, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, p. 1369.

14 Nicolae Manolescu
15

Ibidem.

16 Paul Cernat, „Marea Amărăciune”, în

Bucureştiul cultural, nr. 94, 2010.
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Regat, devine mai Mitică decât regățenii, răzbătând în teritoriul lui Caragiale cu
mijloacele acestuia.” 17
Umorul de bună calitate al lui Groşan şi numeroasele situații comice în care
eroii lui se trezesc puşi transformă lectura într‐una cu zâmbetul pe buze. Situațiile
comice rezultă, cel mai adesea aici proza lui Groşan întâlnindu‐se cu cea a lui
Petru Cimpoeşu din discrepanțele ce apar între aşteptare şi realitate sau
aşteptare şi împlinirea aşteptării. Un umor cu tente satirice, ironizând ridicolul
unor personaje sau situații, se întâlneşte în Insula sau Marea amărăciune. În
prima proză satira vizează cele două personaje: scriitorul de proza scurtă, după
cum are el grijă să specifice şi directorul de gostat, plecați la vânătoare de teme
literare şi clasificând speciile literare în funcție de mărimea vânatului. În locul
aşteptatei vânători de fazani care să se lase înghesuită în trei pagini şi jumătate,
autorul de proză scurtă se va mulțumi, în disperare de cauză, cu o vânătoare de
ciori.
Confirmând parcă afirmația lui Gheorghe Crăciun, conform căreia nu se
poate scrie decât unei femei, naratorul‐scriitor din Insula îi scrie iubitei,
povestindu‐i un vis în care ei se află pe o insulă‐bibliotecă în care „ultimele jucării
rămase‐cuvintele” e singura activitate posibilă, comunicarea prin propriile
cuvinte fiindu‐le imposibilă.
Conversația livrescă a celor doi ne aminteşte ca nimic nu se mai poate spune
decât punând ghilimele de rigoare, pentru că totul a fost spus deja de alții: „Era
mai greu să vorbim, dar după o vreme reuşisem să ave, un repertoriu de fraze‐tip
din clasici cu care ne înțelegeam destul de bine …Arăți obosită astăzi Dreiser –
ziceam eu. Mă doare capul Cezar Petrescu – răspundeai tu. Hai să plecăm de aici
Cehov . Nu! Ionescu . Atunci pofteşte de îmbucă ceva Sadoveanu . Nu vreau!
Moartea lui Ivan Ilici . Făceam o pauză ca să‐mi adun gândurile. Am văzut azi‐
dimineață în dreptul peninsulei un animal ciudat Mihai Tican Rumano . Ce
vorbeşti?! Caragiale . Aşa că ar fi bine s‐o‐ntindem mai încolo Faulkner . N‐ar fi
mai bine să ne apărăm aici? Jules Verne . Cum? Camus . Să punem mâna pe‐o
lopată… A Toma . Nu este o soluție Eusebiu Camilar . Au! Joyce . Ce s‐a
întâmplat? Ibsen . Migrena asta îngrozitoare Huxley . Te doare tare? Ionel
Teodoreanu . Paştele mă‐sii, dac‐ai ştii!... Gib Mihăiescu . Da, îngerul meu,
înțeleg… Bolintineanu . Nu înțelegi nimic. Şi de ce mă priveşti aşa? Agatha
17 Mircea Cărtărescu,

Postmodernismul românesc, p. 427.
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Christie . Te iubesc Ion Grecea . Cruța‐mă, te rog… Dostoievski . Nu mai vrei să
fim împreună? Cella Serghi . N‐am zis că nu vreau, am zis că nu pot Pascal .
Atunci du‐te la dracu! Brecht . Porcule! Celine . Salutare! Breban . Bună seara.
Buzzati .” 18
Încercarea naratorului scriitor ale cărui scrisori adresate iubitei se vor
transforma în pretexte literare de a‐şi păstra iubirea nu poate avea şanse de
reuşită decât în singurul univers pe care‐l înțelege şi stăpâneşte: cel al cuvintelor,
decorul devenind, la propriu, livresc.
Odată cu descoperirea întrebării Cine eşti? se pune însă şi problema
identității, a indeterminării, a descoperirii că eu sunt altul, identitatea celor două
personaje robinsoniene putând fi recompusă doar din trăsăturile altor personaje
literare. Săpând în propria memorie, dar şi în nisipul insulei, naratorul încearcă cu
febrilitate să dea un răspuns întrebării, livrescă şi ea: „Bine, dar atunci cum dracu
să… cine Dumnezeu sunt?”
Încercarea de a‐şi aminti date din biografia de dinainte de insulă, eşuează în
livresc; amintirile lui sunt amintiri livreşti, accesul la amintiri personale fiindu‐i
blocat, la fel şi comunicarea prin propoziții proprii, în final naratorul realizând
statutul său de personaj de hârtie tema Cărții ce ne scrie pe toți va apărea şi la
Cărtărescu : „Adu‐ți aminte, trebuie să fi fost o învățătoare… sau strada, o stradă a
ta, cu casa aceea frumoasă în care stătea madam Bova… nu, sigur că nu, nu madam
asta… poate doamna Bovarinski, lăptăreasa poloneză care stătea în colț… care
colț? Colț cu Fialkovski? Aiurezi, monşer… Doamne, poate am fost bolnav odată,
poate că am suferit şi m‐am temut de moarte sau poate că am vrut o jucărie şi nu
mi s‐a dat, poate că am furat şi eu cireşe şi‐am încurcat cânepa mătuşii Madeleine,
adu‐ți aminte, ziceam…” 19 Trimiterile livreşti sunt nenumărate, de la Flaubert la
Caragiale sau de la Creangă la Proust, narațiunea e împânzită de aluzii
intertextuale.
Săpăturile în nisipul insulei duc la descoperirea faptului că însuşi insula e o
carte uriaşă, a cărei primă frază este identică cu cea cu care naratorul îşi începe
scrisoarea, revelația statului lor de personaje de hârtie fiind primită cu
resemnare: „Draga mea, stăm pe o carte. Asta e.” Întreaga povestire devine astfel o

Op. cit., p. 28.
Ibidem, p. 30.

18 Ioan Groşan,
19
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parabolă a intertextualității, „o parabolă estetică şi prin reflex, ontologică
prescrierea realității prin ficțiune …” 20
Povestirea ce dă titlul volumului Caravana cinematografică reia, aşa cum
observase Eugen Simion, tema pătrunderii ideologiei socialiste în satul tradițional
şi un personaj omniprezent în romanele obsedantului deceniu:activistul de partid.
Însă, săpând în textul poveştii, se poate observa o altă temă, ce‐i stă la bază: tema
cărții ce apare şi în alte povestiri. Şi nici n‐ar putea fi altfel din moment ce
existența livrescă a personajelor din Caravana cinematografică ne este semnalată
încă din Insula, unde naratorul scriitor tocmai începuse o povestire a cărei primă
frază este o variantă a celei cu care începe Caravana cinematografică. Livresc este
naratorul din Insula, captiv într‐o carte cu copertă roşie, livreşti sunt şi
personajele sale, a căror existență se învârte în jurul cărților cu scoarțe roşii ce
constituie biblioteca, fiecare fiind, în felul său un povestitor: țiganul Darcleu ce
joacă rolul Şeherezadei pe lângă şeful de post pentru a i se ierta micile găinării
comise, bibliotecara Corina ce povesteşte unui auditoriu absent. Tot povestitor
este şi şoferul camionului, ce‐i narează tânărului activist de partid idila sa cu Rosa
Teleki.
Terenul pentru ideologizarea de partid este pregătit prin trimiterea în sat a
camionului cu cărți roşii însă îndoctrinarea celor din Mogoş este o sarcină practic
imposibilă, disponibilitatea lor fiind doar una aparentă. De un umor spumos este
încercarea de a‐i explica teoretic țiganului Darcleu ce presupune colectivizarea,
acesta fiind absolut de acord cu ea, atâta timp cât nu aduce atingere proprietății
sale. Eşecul încercării de a‐l face pe Darcleu să priceapă devine ilustrativ pentru
fiecare locuitor al satului. Încercarea eşuată a preşedintelui şi a plutonierului este
urmată însă de o aplicație practică la scară redusă: „ Da eu vreau! – se apără
Darcleu – cum să nu vreau? M‐ai servit, te‐am servit.
Stai, că nu‐i aşa, zise preşedintele. Care servit? Prima dată serveşti tu. Vin
ei la tine şi zic: Tovarăşe Darcleu, dă‐ne puțin plugul!
Care plug?
Să zicem că ai un plug. Îl dai?
Poftim! – Răspunse Darcleu, desfăcând larg brațele.
Bun. Şi după asta se duc la domn director şi cer cazanul. Crezi că nu‐l dă?
20 Radu G. Țeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Editura Dacia, Cluj‐
Napoca, 2002, p. 233.
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Nu‐l dă! – zise cu hotărâre Darcleu.
De ce să nu‐l dea? – întrebă Tanasie.
Păi e cazanul lui! – făcu Darcleu.
Asta‐i, că nu‐i al lui! – zise Tanasie
Ba‐i al lui, eu i l‐am adus, zise cu reproş Darcleu.
Nu‐i al lui, mă, vorbi atunci Plopu. E‐al nostru.
Sigur, zise preşedintele. E‐al nostru, al tuturora.”
Dacă ideea bunurilor colective pare tentantă când e vorba de proprietățile
altora, situația se schimbă radical atunci când bunul în discuție este cel personal:
„Plopu desfăcu sforile şi scutură straița. Găina ieşi împleticită, făcu câțiva paşi
cârâind prudentă şi deodată o luă la fugă la vale.
Păi ce faci? – strigă Darcleu.
Gata, nu mai e a ta, e a tuturora, zise Plopu, întinzându‐se la loc.
Cum a tuturora? – strigă Darcleu.”
O insulă este şi satul Mogoş, înconjurat de apele revărsate şi‚ ținându‐i
captivi pe cei veniți să îndoctrineze şi pe viitorii îndoctrinați.
Aluziile intertextuale sunt şi în Caravana cinematografică la ele acasă: pe
domnişoara Corina în timp ce‐şi contemplă ciorapul agățat în cuiul unei bănci, o
duce gândul la Eminescu „pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă”,
directorul Benea, înscris la cuvânt în cadrul dezbaterii culturale ce urmează
vizionării filmului, confirmă că „exact aşa a fost, luptam prin ploaie, prin frig, prin
glonț, prin baionete, vorba poetului, smulgând duşmanului terenul palmă cu
palmă. Tot înainte! –striga sublocotenentul, pentru România Mare, Dumnezeii
mamii lor, că ne‐au luat pământul sfânt al țării!... Purtați de vântul biruinței
săream toți ca unul din tranşee.”, şoarecele din biblioteca şcolii a fost botezat
Grişa după Cotul Donului, şoferul Anton îi recită bucătăresei „Muma lui Ştefan cel
Mare” de Bolintineanu etc.
În Marea amărăciune eroul încearcă să‐şi depăşească mediocritatea prin
scris: „Ce să scrie. Scriere antimediocră. Era o dimineață senină de primăvară şi în
camera lui de la cabană se trezi pe la orele şapte transformat într‐o lăcustă uriaşă.
Ce chestie ar fi. Ce s‐ar mai speria. S‐o cuprindă tandru, pe după umeri, c‐o elitră.
Da’ şi nebunu’ ăla, ce imaginație. Cum dracu i‐a putut veni în minte.” Nebunu e
uşor de identificat în persoana lui Kafka. Asemenea trimiteri intertextuale sunt
extreme de numeroase în Marea amărăciune dar ele nu rămân la acest prim nivel
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al intertextualității ci – aşa cum observase Nicolae Manolescu – vizează un al
doilea nivel, mult mai cuprinzător prin similaritățile voite cu Lumea în două zile a
lui G. Bălăiță.
În Spovedania umorul este unul aşezat, subtil iar aluziile intertextuale fac
trimitere spre Biblie şi alte cărți bisericeşti: „Viața preotului celibe e împreunată
cu o mulțime de dificultăți de ordin corporal, spiritual şi economic. Preotul are să
fie mereu atent la ele, să le înlăture din timp şi în chip potrivit, ca nu cumva să
cadă jertfă acelora. Dificultățile trupului le descrie Sf. Pavel la Rom. 7, 14 şi urm.
Ei, ia să revadă care sunt dificultățile trupului după Sf. Pavel. Lăsă Păstorul şi
Turma, se‐ntinse şi luă de pe noptieră Biblia. Căută la paragraful indicat şi citi:

Căci ştim că legea e duhovnicească, dar eu sînt trupesc, vândut sub păcat. Pentru
că ceea ce fac nu ştiu; căci nu săvârşesc ceea ce voiesc, ci ceea ce urăsc, aceea
săvârşesc. Mda. Însă n‐avea rost să urmărească mai departe subtilitățile logicii
apostolice, el nu era preot celibe, era căsătorit. Dovada, zdravănă, sforăia încetişor
alături, întoarsă cu spatele.” 21 Deşi preotul se considera pus la adăpost de ispitele
cărnii datorită statutului său de bărbat căsătorit, realitatea era cu totul alta, el
fiind atras de Ana.
Plină de umor este şi scena în care profesorul de dogmatică din Spovedania
explică fascinația firilor artistice pentru analiza propriilor senzații, reflexivitatea,
drept o pedeapsă divină, urmarea exasperării dumnezeieşti: „De fapt, conchidea
compătimitor profesorul, puțini artişti trec cu gândul dincolo de vârful nasului lor,
căci, având firi nepotrivit de iscoditoare, i‐a pedepsit Domnul să‐şi iscodească
trupul. Na‐vă un trup, a zis El, şi iscodiți‐l, balbați‐l pân‐o să‐l faceți ferfeniță!”
Trimiterea este la Arghezi care, supremă blasfemie pentru un fost călugăr, îi cerea
într‐unul din Psalmii săi poetici‐cel mai nereuşit, în opinia profesorului‐să se lase
pipăit, să devină palpabil. Cuvântul palpabil îi provoacă în sine o sfântă indignare
profesorului, ca şi impertinența unora de a pretinde demonstrarea existenței lui
Dumnezeu cu dovezi palpabile.
Ca o constantă a umorului lui Ioan Groşan, Gheorghe Perian observa
caracterul lui neîntrerupt: „Umorul nu se restrânge însă la anumite pasaje, nu
există secvențe umoristice în alternanță cu cele grave. Dimpotrivă,
particularitatea povestirii constă în continuitatea comică a discursului. Fiecare

21 Ioan Groşan,

Spovedania, Editura Corint , Bucureşti, 2005, p. 440.
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frază se înscrie în acest registru, comicul este neîntrerupt, cu prea puține scăderi
de tensiune.” 22
Aceasta caracteristică a umorului lui Groşan se regăseşte şi în ultima carte a
acestuia, Un om din Est, în care umorul satiric coexistă cu situațiile absurde si
trimiterile intertextuale. De pildă, recursul frecvent la Dicționarul de sinonime al
lui Gh. Bulgăr pentru compunerea celebrelor telegrame de adeziune, îl transformă
pe Willy Schuster, expert în acest domeniu, nu într‐un filolog, ci într‐un
sinonimolog: „Lua de pildă un cuvânt des folosit în toate ocaziile: recunoştință la
care automat se adăugau adjectivele vie, profundă, nețărmurită etc. . Deschidea
dicționarul şi echivala imediat cu gratitudine bineînțeles, vie, profundă,
nețărmurită . Respect atrăgea fără milă după sine considerație, stimă, prețuire,
cinstire, iar cinste‐cinstire nu se lăsa cu nimic mai prejos, prinzând ferm cu
arcanul în închisoarea sa semantică elogiu, laudă, mărire, omagiu, slăvire; ce‐i
drept, ca dovadă că limba română era dată dracului, cinste mai avea şi nişte
sensuri secundare, dar nu mai puțin puternice: cadou, dar, bacşiş, plocon, atenție,
peşcheş.” 23 Sau poziția chinuită de somn a fetiței lui Grigore Samsaru devine un
motiv de mândrie în familie, fiind aceeaşi cu poziția în care dormea fetița lui
Petrini din Cel mai iubit dintre pământeni etc.
continuare în numărul următor
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„dacă timpul iubirii e tot timpul, de ce nu s‐ar putea spune la
fel şi despre timpul cititului?” 1

Într‐o formă grafică deosebită, cu o prezentare aparte şi un cuvânt înainte
semnat de directorul programului Biblionet Romania, Paul‐Andre Baran, patru
români talentați în ale scriiturii au purces la a asculta răbdători şi a culege poveşti
autentice din satele şi oraşele țării, mai exact din bibliotecile româneşti uitate de
vremuri.
Scopul acestui curajos demers nu a fost doar de a călători prin instituțiile
contemporane lor, ci mai ales de a se apropia de oameni, de a le asculta
problemele şi de a se bucura de bogățiile ființelor umane de lângă noi.
Povestea fiecăruia este acum şi o poveste a noastră, o putem lectura de‐a
lungul celor 247 de file ale acestei cărți – 47 de titluri – unice prin conținut şi
realitatea expusă, poveşti ce ne invită să retrăim o lume parcă uitată, dar vie,
activă şi bine închegată. Viața acestor oameni de la sate a fost prinsă în cuvânt şi
fotografie; lumea lor colorată este păstrată încă în memoria generațiilor şi se
încearcă conservarea valorilor populare, alături de ceea ce lumea modernă le‐a
pus la dispoziție: calculatorul.
Vechi şi nou cresc şi trăiesc deopotrivă, se îmbină armonios, iar biblioteca se
dovedeşte locul cel mai plin de viață din întreaga comunitate, loc ce antrenează
tineri şi vârstnici, cărți şi tehnică modernă. Proiectul şi implicarea Biblionet în
∗
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viața bibliotecilor comunale şi orăşeneşti au adus în viața acestor oameni simpli
dotări tehnice, respectiv calculatoare echipate cu camere web, căşti audio,
imprimante şi scanere, video‐proiectoare şi tot ce e necesar unei biblioteci
moderne. Deschiderea spre nou e însă percepută diferit, chiar dacă implică toate
vârstele şi micile victorii zilnice ale bibliotecarilor sunt adesea considerate noroc,
şansă sau luptă câştigată cu efort şi devotament.
Numele reale ale persoanelor întâlnite ne oferă nouă lectorilor acestor
rânduri, certitudinea că putem merge oricând la ei să îi cunoaştem, să îi felicităm,
să le arătăm admirația pentru ceea ce realizează, să ne împărtăşim din experiența
şi dificultățile întâlnite şi îi găsim deschişi la vorbă şi primitori de musafiri,
ospitalieri şi dornici să se laude pe bună dreptate cu ceea ce au realizat în colțurile
lor uitate de lume.
Utilizatorii acestor biblioteci, oamenii simpli ai satului poartă în ei poveşti
fără număr, dureri şi iubiri, sorți şi gelozii, laşități, umilințe, dor, copii împrăştiați
prin lume, boli şi neputințe, toate se regăsesc în poveştile acestor pagini
emoționante.
Comunitatea lor este a lor şi este totodată deschisă celui dornic să o
cunoască şi să o facă cunoscută; simplitatea poveştilor acestor oameni te fac să te
ruşinezi că mai sunt azi suflete atât de firesc de deschise; noi, cei din oraşele mari
am pierdut acest dar şi viteza de a trăi nu ne mai lasă timp să ascultăm nici natura,
nici pe semenii de lângă noi… Timpul nu stă în loc la sat, doar viteza întâmplărilor
şi a evoluțiilor este alta, asemenea ca diferența dintre suportul de hârtie a unei
cărți şi informația electronică care circulă.
Nevoia de a găsi soluții la problemele zilnice ale vieții îi face pe oameni să fie
mai creativi, mai inventivi şi mai apropiați unii de ceilalți, să simtă cu adevărat ce
înseamnă „am nevoie de tine” pentru visul, dorința şi împlinirea unui scop, ei nu
au timp să cunoască înstrăinarea, nici însingurarea, dar se cunosc şi trăiesc în
comun toate celelalte probleme umane. Ei nu sunt legați de bibliotecă ca de o
clădire, un spațiu, ci o experimentează ca o casă a cărților, a relațiilor interumane,
o poartă de comunicare şi de conviețuire în comun prin evenimentele comunității.
Ce mai reprezintă azi biblioteca? Este o instituție de cultură şi emancipare a
celor ce îi trec pragul, este ceea ce facem noi din ea: loc de întâlnire pentru studiu,
loc de petrecere lejeră a timpului liber, loc de citire a presei mondene, loc de
navigare internet free, depozitară a cărților vechi şi noi, loc expozițional pentru
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artişti şi artele conexe, loc de spus şi ascultat poveşti de viață, de împărtăşit
experiențe umane, sau un spațiu tăcut cu rafturi şi birouri, cărți şi aparatură…
Ce au reuşit cei patru autori să facă? Au scris o mică biblie a bibliotecarilor
şi au oferit‐o spre lectură şi înțelegere tuturor celor interesați de semenii lor, de
viața culturală a satelor, de realizările oamenilor virtuoşi şi iubitori de frumos…
Să ne întrebăm dacă veşnicia s‐a născut la sat sau să o căutăm împreună în
rândurile amănunțite şi detaliate ale scrierii…; la acest demers ne invită lucrarea,
câte o poveste pentru fiecare zi a lunii şi încă mai rămân multe de spus şi de scris.

Despre poveşti, oameni şi suflete nu s‐a scris încă suficient, este asemenea
unei poveşti fără sfârşit despre „profesia de om bun” 2 .
Radu Paraschivescu, Cătălin Ştefănescu, Irina Păcurariu, Vlad Petreanu, Căutătorii de

poveşti, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012, 247 p.

2 Expresie preluată de la p. 102 a lucrării recenzate.
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Volumul Diagnostic intercultural. Competitivitate organizațională prin

mixare culturală şi despre creşterea performanței manageriale prin sinergie
culturală, apărut anul acesta, la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, în colecția Ekonomikon coordonată de profesorii universitari Ion Pohoață şi
Dumitru Zaiț, propune, după cum însuşi autorul ne mărturiseşte, „un cadru
structural al demersului de cercetare prin care se poate realiza o bună cercetare
pentru diagnosticarea contextelor culturale diferite, conectate sau intrate în
relație prin inițierea, dezvoltarea sau diversificarea afacerilor. Accentul cade pe
aspectele de natură teoretică şi aplicată pe care le apelează diagnosticarea
interculturală necesară unei bune poziționări a întreprinderii care face afaceri în
zone culturale diferite de cea de origine. Sunt astfel oferite managerului şi
managementului întreprinderii tehnici şi instrumente adaptate de diagnosticare
interculturală, precum şi principii şi reguli de analiză şi interpretare a rezultatelor
astfel obținute. Învățarea şi antrenarea interculturale sunt propuse pentru a
susține o cât mai corectă poziționare a profesionistului față de intercultural în
afaceri.”
Având ca referenți ştiințifici două autorități în materie, profesorii
universitari Constantin Sasu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi
Ioan Petrişor de la Universitatea de Vest din Timişoara, lucrarea Diagnostic
intercultural…, completează în mod fericit şi necesar tratarea problematicii
interculturale începută de către autor în lucrarea Management intercultural,
∗
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apărută în 2006, la aceeaşi editură, precum şi în jurnalul online bianual
Management Intercultural, fondat de Dumitru Zaiț, în anul 1999.
Parcursul propus de către autor este cel care se dezvoltă plecând de la
clarificările conceptuale către dimensiunile metodologice ale diagnosticării
culturale şi, pe aceste baze, spre construcția şi aplicarea procedurilor de cercetare
necesare realizării acestui demers unic în România.
Volumul Diagnostic intercultural… reuşeşte dezvoltarea unei logici coerente
pentru abordarea problematicii interculturale între decantarea specificității
culturilor implicate în afacerile pe care le realizează întreprinderea sau corporația
şi analiza sau interpretarea rezultatelor oferite prin diagnosticarea interculturală.
Diagnosticul intercultural sugerează locul central care revine cercetărilor asupra
culturii din perspectiva managementului organizației în orice abordare
interculturală. Deşi pare a se adresa cu precădere specialiştilor din domeniile
managementului intercultural al organizației şi cercetătorilor, lucrarea
profesorului Dumitru Zaiț este una dintre cărțile fundamentale pentru cei care
doresc să‐şi construiască atât o cultură generală serioasă, cât şi o viziune reală
asupra importanței acestui demers în contextul globalizării.
După un scurt istoric al conceptului de abordare interculturală, ca demers
teoretic, în prefața lucrării sugestiv intitulată „O cale spre înțelegerea relațiilor
dintre culturi”, autorul ne reține atenția, în configurarea modului de construcție, a
locului şi rolului diagnosticului intercultural ca instrument fundamental al
oricărei abordări interculturale, prin cel puțin trei teme complementare pe care ni
le propune în această lucrare.
Prima temă a lucrării este aceea privitoare la definirea şi delimitarea
problematicii şi configurarea domeniului specific în care se încadrează
diagnosticul intercultural, căreia i se consacră două capitole: primul privitor la
„Acordarea interculturală în management” şi al doilea referitor la „Cultură şi
specificitate culturală”. Dacă în primul capitol, autorul realizează un cadru de
referință unitar al abordării interculturale şi nevoii de a fi realizată de către
managementul organizației sau întreprinderii considerată „multiculturală”,
menirea celui de al doilea capitol este de a pune în evidență aspectele esențiale ale
culturii necesare a fi studiate şi considerate în abordarea interculturală pentru
organizație şi managementul acesteia. Astfel, poziționarea respectivă aduce în
prim‐plan perspectiva pragmatică asupra culturii în cel puțin trei sensuri, ne
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precizează autorul: „ca furnizor de modele valori, norme, comportamente,
atitudini etc. ; ca mediu sau context de inițiere şi realizare a acțiunii; şi ca
receptor al schimbărilor pe care individul şi grupul le determină sau generează în
timp dinamica culturii .”
Construcția diagnosticului cultural, cea de‐a doua temă este beneficiara unei
dezvoltări sistematice în următoarele cinci capitole ale lucrării. Astfel, în capitolul
al III‐lea, „Elementele diagnosticării interculturale”, autorul realizează o analiză
succintă a principalelor repere pe care se bazează şi pe care ar trebui să le aibă în
vedere abordarea interculturală, în general, diagnosticarea, ca activitatea a
acesteia în special. Acest capitol atrage atenția asupra unor derapaje deja produse
în unele abordări şi diagnosticări interculturale anterioare, pe de o parte, şi
asupra unor capcane ce pot să apară în astfel de organizații şi care au ca surse
erori de plasare şi de construcție metodologică şi procedurală, pe de altă parte.
În „Metodologie în diagnosticarea interculturală”, cel de‐al IV‐lea capitol,
autorul ne propune o sistematizare şi dezbatere a elementelor cu caracter tehnic
şi normativ a oricărei abordări interculturale care‐şi propune să ajungă la
rezultate coerente şi plauzibile, având un nivel ridicat de încredere şi
verosimilitate. „Am considerat utilă o asemenea sistematizare şi analiză critică
pentru a atrage atenția asupra nevoii de construcție potrivită şi adecvată sau de
adaptare metodologică în orice tip de cercetare, în general, în cea interculturală în
particular. ... Alegerea sau construcția strategiei de cercetare este complexă,
migăloasă şi cu riscuri serioase atunci când există cunoştințe adecvate şi o
anumită pricepere deprinsă prin exercițiu şi dăruire”, afirmă autorul lucrării.
Una dintre etapele importante ale abordării interculturale este aceea
consacrată identificării naturii şi tipului de date şi informații necesare, a surselor
şi modalităților de căutare şi culegere, ca şi a tehnicilor, procedeelor şi
instrumentelor posibil a fi folosite, desigur, în funcție de diferitele elemente
specifice locului, timpului sau circumstanțelor care situează sursele în raport cu
obiectul şi scopul cercetării, etapă tratată cu precizie şi rigoare ştiințifică de către
autor, în capitolul al V‐lea, „Recoltare şi tratare/ prelucrare a datelor şi
informațiilor”.
În al VI‐lea capitol, „Particularismul metodologic în abordarea
interculturală”, autorul a urmărit atingerea a două obiective: un prim obiectiv este
acela de a convinge asupra nevoii de a acorda importanță diversității culturale în
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afaceri şi management inclusiv prin modul de a realiza abordarea interculturală,
iar al doilea, în strânsă corespondență cu primul, îşi propune surprinderea
manierei natural diferite a celor câtorva cercetări interculturale mai cunoscute la
care lucrarea de față face frecvent referire. Astfel, lectorul va putea constata
diferențele dintre diferitele abordări interculturale în funcție de elemente diferite,
deseori neaşteptate atât pentru specialist, ca şi pentru neofit.
Una dintre cele mai subiective etape ale abordării interculturale, „Analiza şi
interpretarea. Sincronia culturală” constituie obiectul capitolului al VII‐lea al
lucrării, care surprinde „nu doar dominanta subiectivă a activităților specifice
acestei etape, ci şi nevoia de a concepe, construi şi reconstrui permanent în sens
conceptual şi metodologic pentru a ameliora, modifica sau rectifica unele sau
altele din elementele implicate în abordarea interculturală, mai ales, la nivelul
acestor activități consacrate analizei şi interpretării ”, ne avertizează autorul.
A treia temă majoră a lucrării îşi propune şi reuşeşte furnizarea unui set de
poziționări şi orientări posibile ale deciziilor managementului organizației față de
rezultatele furnizate prin diagnosticarea interculturală, ca şi ale managementului,
în general, față de formarea şi antrenarea interculturală a angajaților sau
candidaților la angajare. Aspectele caracteristice acestei teme sunt tratate în
capitolul VIII, „Exploatarea diagnosticului intercultural” şi în capitolul IX,
„Învățarea sau antrenamentul intercultural”. Exploatarea sau valorizarea
rezultatelor furnizate prin abordarea interculturală, prin ceea ce devine
diagnosticul intercultural, furnizat în diferite forme – cea tabelară pe care o
propune autorul fiind una suficient de explicită şi uşor de manevrat ‐–, este oferită
prin două direcții semnificative: marketing şi managementul resurselor umane.
Desigur, autorul evocă sau marchează într‐o manieră implicită prin diferite
situații, sugestii sau soluții oferite managementului organizației sau întreprinderii
şi alte câteva direcții de exploatare.
Problematica complexă a învățării şi antrenamentului intercultural tratată
în ultimul capitol al lucrării, cel în care sunt analizate principii, reguli, căi şi
modalități de evaluare a sensibilității interculturale şi a profilului intercultural ale
managerului, candidatului sau angajatului pentru misiuni sau stagii în alte spații
sau contexte culturale, ca şi de învățare, de înțelegere, de antrenare, de adaptare
şi de integrare culturale este completată de câteva capcane, dificultăți şi erori
frecvente în poziționarea față de cultură, specificitate şi diferențiere culturală.
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„Pentru o mai bună anticipare a conținutului, a filosofiei sale, ca şi a
manierei de tratare a problematicii abordării şi diagnosticării interculturale,
cartea se deschide printr‐o relativ amplă introducere, ca un gen de prolegomene
la interculturalitate ca mod de abordare a unora dintre aspectele tactice şi
strategice ale managementului organizației/ întreprinderii” ne mărturiseşte
autorul, precizându‐ne faptul că textul introducerii este de fapt adaptarea unui
articol publicat de domnia sa în numărul 5, din anul 2011, al revistei Management
& Gouvernance sub titlul francez „Vers l'interculturel en management: sur
quelques controverses sémantiques”.
Îndemnându‐vă la lectura acestei lucrări, las autorul să încheie acest scurt
periplu prin incitanta realitate a managementului intercultural al organizației: „Eu
sunt convins că toate experiențele şi cunoştințele interculturale achiziționate în
timp sunt folositoare şi nu trebuie lăsate în uitare. Cu acest sentiment le‐am lăsat
să curgă în lucrarea pe care acum o las tiparului pentru a o oferi luminii celor care
vor avea nevoie. … Pentru că o carte nu este decât o nouă deschidere pentru un
alt fel de a privi apoi lucrurile. Un alt fel produs şi propus de cei cărora li te‐ai
adresat cu pasiune şi bună‐credință.”

Dumitru Zaiț, Diagnostic intercultural.
Competitivitate organizațională prin mixare
culturală şi despre creşterea performanței
manageriale prin sinergie interculturală,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi, 2013, 364 p.
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Discurs susținut de Federico García Lorca în oraşul său natal, Fuente de
Vaqueros Granada , în septembrie 1931, cu ocazia inaugurării uneia dintre
primele biblioteci publice din Spania

Când cineva merge la teatru, la un concert sau la o petrecere de orice natură
ar fi ea, dacă petrecerea este pe gustul său, îşi aminteşte imediat şi regretă că
persoanele pe care le iubeşte nu se găsesc acolo. Se gândeşte „cât i‐ar fi plăcut asta
surorii sau tatălui meu” şi nu se mai bucură de spectacol fără să fie încercat de o
uşoară tristețe.
Aceasta este tristețea pe care o simt şi nu pentru familia mea, pentru că ar fi
neînsemnat şi meschin, ci pentru toate ființele, care din cauza lipsei mijloacelor şi
a propriului nenoroc nu se bucură de binele suprem al frumuseții care este viața,
bunătatea, serenitatea şi pasiunea.
De aceea nu am niciodată cărți, pentru că le dăruiesc pe cele pe care le
cumpăr, care sunt nenumărate şi pentru asta mă aflu aici, onorat şi bucuros, ca să
inaugurez această bibliotecă publică, cu siguranță prima din toată provincia
Granada.
Nu doar cu pâine trăieşte omul. Eu, dacă mi‐ar fi foame şi m‐aş găsi
neajutorat în stradă, n‐aş cere o pâine, aş cere doar o jumătate de pâine şi o carte.
Şi îi atac violent pe cei care vorbesc doar de revendicările economice fără a
pomeni niciodată revendicările culturale, care sunt cele pe care poporul le cere
strigând. Este bine ca toți oamenii să mănânce, dar ar fi şi mai bine ca toți oamenii
să ştie. Să se bucure de toate fructele spiritului uman, pentru că altfel se
transformă în maşinării în serviciul Statului şi în sclavii unei teribile organizări
sociale.
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Îmi este mai multă milă de un om care vrea să ştie şi nu poate, decât de un
om care este înfometat. Pentru că un om înfometat poate să‐şi aline foarte uşor
foamea cu o bucată de pâine sau cu fructe, dar un om care are sete de cunoaştere
şi nu are mijloace, suferă o teribilă agonie, pentru că ceea ce are el nevoie sunt
cărți, cărți, multe cărți, şi unde sunt acele cărți?
Cărți! Cărți! Este un cuvânt magic care este egal cu „iubire” şi pe care
poporul ar trebui să‐l ceară precum cere pâine sau precum tânjeşte după ploaie
pentru culturile sale. Când distinsul scriitor Feodor Dostoievski, părintele
revoluției ruseşti mult mai mult decât a fost Lenin vreodată, era prizonier în
Siberia, departe de lume, între patru pereți şi înconjurat de câmpii dezolante,
pline de zăpezi infinite şi cerea, prin scrisori, ajutor familiei sale, spunea doar un
lucru: „trimiteți‐mi cărți, cărți, multe cărți pentru ca sufletul meu să nu moară!”. Îi
era frig şi nu cerea foc, îi era foarte sete şi nu cerea apă, cerea cărți, şi anume
orizonturi, scări pentru a urca spre culmea spiritului şi a inimii, pentru că agonia
fizică, biologică, naturală a corpului pentru foame, sete sau frig, durează puțin,
foarte puțin, dar agonia sufletului nesatisfăcut durează o viață întreagă.
Şi, aşa cum a spus marele Menéndez Pidal, unul dintre cei mai mari înțelepți
ai Europei, sloganul Republicii ar trebui să fie „Cultură!” pentru că doar prin
aceasta se pot rezolva problemele în care se zbate astăzi poporul plin de speranță,
dar lipsit de lumină.

Traducere din limba spaniolă de Luiza Vidraşcu ∗
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COSTANTIN FROSIN, POET FRANCOFON ŞI IMBATABIL
TRADUCĂTOR

CATINCA AGACHE ∗

De universitarul‐poet şi traducător, eseist şi publicist Constantin Frosin e
greu să te apropii. Numai dacă parcurgi CV‐ul său, realizezi că ai în față o
personalitate plurivalentă, dificil de prins într‐o schiță de portret. O personalitate
care, se pare, e mai bine cunoscută în Franța decât în România. Căci universitarul
Constantin Frosin a țesut, din ’90 încoace, drumuri trainice în spațiul francofoniei,
fiind, exclusiv, un scriitor de limbă franceză. Deşi cunoaşte bine încă alte şase
limbi, a ales să publice şi traducă cu prioritate pe acest palier lingvistic foarte
apropiat de sufletul nostru: franceza. Parcurgând toate treptele universitare până
la profesor şi decan, la Universitatea Danubius din Galați, Constantin Frosin a
dezvoltat paralel o intensă muncă de traducător şi a manifestat o vie prezență în
spațiul poetic românesc şi francez. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, el
este, totodată, membru al diferitor alte multe reputate societăți din țară, dar mai
ales al unor prestigioase societăți literare din Franța SPAF – Societatea Poeților şi
Artiştilor Franței; SPF – Societatea Poeților Francezi/ Société des Poètes de
France , din Francofonie, în general ADELF – Asociația Scriitorilor de Expresie
Franceză/ Association des Ecrivains d’Expression Française; al Academiei
Francofone , ori al unor organisme internaționale Academia Internațională din
Luteția, Academia Europeană ş.a. Aceste demnități – pe care nu le‐am mai
întâlnit recent la niciun alt scriitor român – vorbesc de la sine despre prestigiul
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atins de domnia sa. Numeroasele premii şi medalii deținute – Premiul şi Medalia
Parlamentului European „Trophée Gerner”, 1995, Strasbourg ; Marele Premiu al
Academiei Francofone 1999 ; Medalia de Aur a Academiei Internaționale din
Luteția 1999 ; Marele Premiu pentru Literatură al Institutului Italian de Cultură
și al revistei Nouvelle Lettere 1998 ; Medalia de aur a Meritului si
Devotamentului Francez 2009 etc. – vin să confirme recunoaşterile sale în plan
european şi, evident, național. Ofițer al Ordinului francez al Artelor și Literelor
2009 , Cavaler al Ordinului francez al Artelor și Literelor 2000 , expert în
problemele Francofoniei, membru al Academiei Francofone din 1991 , el este
inclus în publicația Who’s Who in France, în Anuarul Personalităților din
Francofonie: Le Richelieu ş.a. De altfel, autorul, foarte grijuliu cu fixarea imaginii
sale pentru posteritate şi pentru contemporaneitate, evident , are propriul site,
figurează în Wikipedia şi în multe alte surse de informare din spațiul virtual, fără
de care se poate spune că este extrem de dificil să fii cunoscut astăzi.
Autor a peste 40 de cărți originale multe publicate în Belgia, Franța sau
Canada , între care 16 de poezie, el este, de asemenea, traducătorul neobosit, cu
un palmares impresionant de volume 9 din franceză în română, 130 din română
în franceză apărute în edituri româneşti şi francofone, precum şi de poeme,
eseuri, publicate în reviste de Francofonie peste 500, din Franța, Belgia, Italia,
Luxembourg, Canada, dar şi din Germania , între care, 80 din scriitori români etc.
Aceste date pun în evidență o performanță greu de atins, o trudă uriaşă de a găsi
echivalențele cele mai reuşite dintr‐o limbă în alta, o stăpânire perfectă a
acestora, a nuanțelor şi bogăției lor de exprimare, o iubire nelecuită față de
literaturile din care traduce franceză, italiană, română . Mai mult, este şi un
teoretician al artei traducerii La traduction – entre mythe et réalié, Éd. Le
Brontosaure, 2003; Art et technique de la traduction, Editura Fundației
Universitare „Dunărea de Jos", Galați, 2000 , autor a numeroase eseuri despre
traducere. În plus, este istoric al literaturii franceze Aperçu d’histoire de la
littérature française, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2004 şi
lingvist, alcătuitor de dicționare Dictionar de argou francez‐român, Editura
Nemira, București, 1996 , de instrumente necesare juriştilor Le français
juridique, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2001 , economiştilor,
turiştilor şi oamenilor de afaceri, pentru a se descurca în această limbă. Să
amintim că prima traducere a fost o carte despre Eminescu, pe care a publicat‐o în
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Franța Constantin Crişan, Eminescu sau blestemul în genunchi/ Eminescu ou le
blasphème de l’agenouillement, Éd. Les Trois Cailloux, Amiens, France, 1993 , că
s‐a aplecat cu atenție asupra poeticii geniului poeziei româneşti căutând cele mai
reuşite echivalențe în limba lui Hugo Luceafărul, Sonete, 1997, 2001, 2002 . Din
aceeaşi dorință de a face cunoscute valorile literare naționale, i‐a tradus şi
publicat pe Caragiale Editura Cartea Românească, 2002 , Ion Barbu Editura
Eminescu, 1995 , Urmuz Editura Cartea Românească, 2001 , ori pe
contemporani, precum Sorescu, Eugen Simion editați la Strasbourg , Horia
Zilieru, Leonida Lari etc. Din literatura franceză s‐a oprit la nume de scriitori mai
mult sau mai puțin cunoscuți Louis‐Ferdinand Celine, Daniel Walther, Laurent
Bazard etc. , aducându‐i în atenția lectorului român. Datorită bogatei sale
activități în această sferă a echivalențelor lingvistice, a fost ales, pe merit,
Preşedintele de Onoare al Asociației Traducătorilor Profesionişti. „Practic, toate
traducerile din română care ne parvin, sunt datorate dlui Constantin Frosin,
profesor la Universitatea Danubius Galați” – remarcă Paul Van Melle, subliniind
astfel o realitate dură şi anume lipsa unui proiect național de anvergură la acest
definitoriu capitol, al promovării literaturii române în lume.
Activitatea sa publicistică e strâns legată de cea de traducător, întrucât
publică prioritar în limba franceză, în calitate de colaborator la prestigioase
reviste din spațiul francofon Lettre Internationale, Bulletin Français, Le Bulletin
de la Maison de Poesie de Paris ş.a. sau în revistele Le Courrier international de
la Francophilie al cărei director este , ceea ce i‐a adus şi calitatea de membru al
AZR Asociația Ziariştilor din România din 1991. Debutul în publicistică s‐a
petrecut în limba română, în România februarie 1990, în revista V, Focşani ,
ulterior a debutat şi în limba franceză, în spațiul francofon, în care a optat să scrie
aproape exclusiv 1990, în revista Florica, a lui Nicolas Sylvain .
Am considerat această succintă incursiune în biografia autorului necesară
pentru conturarea profilului său poetic, întrucât cele două fațete – de traducător
şi poet francofon – se află mereu în interdependență şi interconexiune, cu atât mai
mult cu cât el nu scrie decât în franceză. Afirm asta pentru că, iată, Constantin
Frosin a debutat editorial ca scriitor mai întâi în limba franceză, în afara țării
L’ivre de peau hési t e, L’Etoile d’Argent, Belgia, 1992 şi apoi la o editură din
România, dar tot în limba franceză Ikebana en miettes, Editura Alma, Galați,
1994 , lucru mai rar întâlnit şi extrem de dificil – ca un poet să se traducă singur,
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să scrie direct în altă limbă decât cea maternă, ori în două‐trei limbi. De subliniat
că, la cele 16 volume de poezie proprie între care 8 apărute în România, 8 în
spațiul francofon , se adaugă peste 200 poeme proprii publicate în reviste de
Francofonie sau multe altele incluse în cele peste 30 antologii de poezie de
expresie franceză, apărute în Franța, Belgia, Luxemburg, Canada Flammes vives,
Éd. Flammes Vives, Paris, 1993; Poètes roumains du XX‐e Siècle, Éd. Résu, 1995;
Mille poètes, mille poems, Éd. L’Arbre à Paroles, Bruxelles, 1997; La Brigade, de
René Bonnet de Murlive, Éd. Arcam, Paris, 2002 ; Soif de Mots, Éd. Le
Brontosaure, Franța, 2003 ş.a. . Este, în plus, alcătuitor de antologii de poezie
română tradusă în limba franceză Poètes Roumains du XX‐e siècle, éd. revistei
Résu, France, 1994 ş.a. . Mots de passe 1995 , Poèmes 1995 , Pages
poétiques 1997 , Tout en vous aimant 1998 , Pohèmes drôles à tics 2003 ,
Après l’amour, à la belle étoile 2002 sunt câteva dintre titlurile volumelor de
poeme originale editate la Strasbourg, la Paris, la Avignon Éd L’Ancrier, Le
Brontosaure etc. , la edituri franceze, belgiene, canadiene, luxemburgheze,
italiene .
La acestea se adaugă studiile critice – o pertinentă şi inedită abordare a lui
Cioran Lautre Cioran „Cioran lève la masque”, Edition L’Armattan, Paris, 2010 ,
trecută aproape neobservată în țară –, bogata eseistică 50 eseuri în reviste
străine, 60‐70 în cele româneşti, între ele: Schimbarea limbii nu înseamnă
schimbarea la față, Editura Eminescu, 2000; Du non sens au paradoxe, éditions Le
Brontosaure.
Pentru scriitorul de expresie franceză Constantin Frosin „literatura este –
aşa cum el însuşi mărturiseşte „Mărturisirea mea de credință literară”, în
Monitorul cultural, nr. 9, 2011 – o cale, un mijloc, iar nu un scop în sine”, ce s‐ar
putea divide în trei direcții: „1. poezie, de tip experiment vezi Subrealismul,
direcție lansată de noi în Francofonie ; 2. Eseu – categorie care se subdivide în: a.
eseu legat/ inspirat de problemele puse de traducerea literară ... , cu caracter
didactic, dedicate ... traducătorilor profesionişti; b. eseu filosofic ori metafizic; c.
eseu cu tente de libelă, autoironie sau pamflet ... ; 3. creație literară de tip ludic,
defulator, sau scriitură sub dicteu; 4. recenzii, prefețe, postfețe. În toate aceste
direcții s‐a manifestat şi el. „Poezia nu e deci pentru el nici consolatoare, nici
reparatoare, ci substanța vie”, remarcă criticul literar Jean‐Paul Gavard‐Perret.
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Cele două cărți apărute în 2012, la Tipo Moldova Iaşi, în ambițioasa colecție
„Opera Omnia. Poezie contemporană” în care au fost incluşi importanți poeți
contemporani din spațiul general al limbii române , relevă sintetic cele două
dimensiuni creatoare ale scriitorului şi traducătorului Constantin Frosin. Este
vorba de două antologii: una colectivă – Petite anthologie de poésie roumaine
traducere şi selecție de Constantin Frosin ; alta de autor – Constantin Frosin,
L’Âme de l’argile.
Prima dintre acestea se deschide cu traduceri din folclorul românesc – trei
celebre balade/ legende româneşti Miorița, Legenda Mânăstirii Argeşului, Toma
Alimoş – şi continuă cu peste 250 de poeme din creația literară, începând cu
Petru Cercel şi încheindu‐se cu Vasile Voiculescu, ordinea stabilită fiind cea
alfabetică. Finalul volumului include, în loc de postfață, poemul La traduction, de
René Bonnet de Murlive, o binevenită notă biobliografică şi câteva deloc puține
referințe critice semnate de reputați critici literari, universitari, oameni de cultură
din țară Eugen Simion, Bogdan Ghiu, Valentin Protopopescu , cât mai ales din
spațiul francofon din Franța Jean Dutourd, de la Academia Franceză; Jacques
Charpentreau, directorul revistei Maison de poésie de Paris; Paul Van Melle,
directorul revistei Inedit; Gustave Hodebert; Catherine Bankhead, directorul
revistei Art et Poésie de Toraine; Nadine Dormoy, preşedinta Asociației „L’Europe
plurilingue”, Dominique Dutilloy, jurnalist; Françoise Wuilmart, directorul
Centrului European de Traducere Literară „Centre Européen de Traduction
Littéraire”; Joël Conte; Jean‐Paul Gavard‐Perret, profesor la Universitatea din
Chambéry; Louis Delorme, poet, critic, eseist, editor; Daniel Aranjo, profesor
universitar, poet şi critic literar, traducător, laureat al Academiei Franceze ,
Canada Jean Bouchard, Universitatea din Montréal , Italia Gio Ferri, directorul
revistei Textuale . Să spunem că cel mai întins spațiu este rezervat lui Eminescu
47 de poeme, între care nu şi Luceafărul – tradus şi publicat separat – sau
Memento Mori, Glossă, în schimb, multe postume : capitolul Eminescu – La génie
tutélaire. Selecția este una subiectivă şi obiectivă, alături de Vasile Alecsandri,
Nicolae Iorga, Alexei Mateevici, Alexandru Macedonski cu câte un poem ,
figurează poeți interbelici Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Barbu, Lucian
Blaga, Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Octavian Goga, Magda Isanos sau
contemporani Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru,
Ana Blandiana, Ştefan Augustin Doinaş, Zaharia Stancu, Ileana Mălăncioiu, Radu
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Cârneci şi un rătăcit optzecist Adrian A Lui Gheorghe . Despre calitatea
traducerilor lui Constantin Frosin au scris personalitățile menționate mai sus,
texte publicate din care voi extrage în traducerea mea doar câteva aprecieri
foarte elocvente: „minunată traducere Ion Barbu sub pana lui Constantin Frosin,
care face să reiasă jocul de visare şi muzică, de idee şi cuvânt” Jean‐Paul Gavard‐
Perre ; „Cunosc de multă vreme traducerile lui Constantin Frosin, care sunt
traduceri făcute de un poet. Ceea ce reiese din simțul ritmului, din focul său tainic.
Când stăpâneşti o limbă în felul acesta, când «o posezi», înseamnă că o iubeşti şi o
cunoşti sub toate aspectele şi că eşti capabil chiar s‐o întorci pe toate fețele, aşa
cum merită, de altfel, doar adevăratele amante – cele iubite.” Daniel Aranjo ;
„Constantin Frosin, Românul perfect bilingv, şi în plus dublat de o vastă cultură,
de un vocabular francez foarte bogat şi mai ales de o sensibilitate estetică” Jean
Bouchard ; „prin întreaga sa activitate poetică şi literară din ce în ce mai auzită/
cunoscută, el se situează ca un cuceritor al acestei Europe, la care noi toți aspirăm,
reunind culturi nu atât diferite cât complementare” Joël Conte ; „versiunea pe
care o publică Constantin Frosin a poemului „Luceafărul”‐ Hyperion – de Mihai
Eminescu, n.n., C.A. , considerată prin comparație cu traducerea Magdei Isanos,
n.n., C.A. , este vizibil mai modernă, mai vie şi mai ales mai accesibilă lectorului de
astăzi” Paul Van Melle ; „Nu este deloc simplu să reconstitui gândirea unei limbi
în alta, să nu‐i trădezi nici spiritul, nici litera” Louis Delorme, prefațatorul
antologiei Les Poétes roumains à l’honneur, directorul Editurii Le Brontosaure,
editorul Antologiilor Soif de mots, primul scriitor din istoria modernă a Franței,
prieten al României şi prețuitor al valorilor româneşti ; „traducerea
dumneavoastră Sonetele lui Eminescu, n.n., C.A. e un mic cadou pe care îl faceți
literaturii franceze” Jean Dutourd ; „sunt într‐adevăr impresionat de efectul
transportării versului muzical din Joc secund Ion Barbu, n.n., C.A. în limbajul,
periculos prin precizie, al poeziei franceze” Eugen Simion ; „două excelente
versiuni Urmuz, n.n., C.A. , în franceză Constantin Frosin, n.n., C.A. şi în engleză,
impecabil realizate” Bogdan Ghiu ; „Constantin Frosin este un teribil traducător
în franceză, constant interesat de promovarea, interpretarea şi apărarea marilor
autori ai culturii române. ... Un lucru e cert: umanistul autor gălățean este un
intelectual superior. ... Scrie cu rigoarea unui logician metamorfozat în
gramatician şi cu dezinvoltura unui scientist convertit la literatură.” Valentin
Protopopescu, în revista Radio România . Traducătorul aduce clarificări nu numai
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în ceea ce priveşte arta traducerii, ci şi în selecțiile operate, menționând că
„Principalul criteriu de selecție al valorii ori al priorităților trebuie să fie cel al
confirmării, al validării respectivei valori de către critica şi istoria literară.”
Aşadar, un mare traducător, foarte cunoscut şi apreciat în afara țării, recunoaşteri
de care beneficiază foarte puțini dintre confrații săi, foarte onest în raport cu
zgomotul unora dintre aceştia, deşi cu mai multe etaje decât unii dintre dânşii.
Cartea a doua, apărută la Tipo Moldova, este o selecție de autor din toate
volumele publicate până în prezent, o ediție în limba franceză a unui poet
francofon român. Cartea are în titlu o metaforă – L’Âme de l’argile Suflet de
argilă – ce este foarte sugestivă pentru tematica generală, filosofică, a operei sale
poetice. În loc de prefață, cum ne‐a obişnuit deja, el aşează un poem dedicat lui de
către René Bonnet de Murlive, pe care‐l voi cita în întregime, pentru că din acesta
reiese prețuirea francezilor pentru încăpățânarea autorului de a traduce într‐o
limbă şi o literatură care şi‐au pierdut din rolul lor de odinioară, respirând greu
sub invazia brutală de englezisme, de a le păstra/ reda frumusețea şi puritatea, de
a scrie în numai această limbă, care nu este cea maternă: Du coté de l’aurore,/ Où

renaît la lumière,/ Au pays de Trajan,/ Latin indélébile:/ Un français impeccable,/
Écrit comme parlé,/ Plaît à l’œil, à l’oreille.// Un langage accompli/ Non pollué
s’exprime,/ Avec la pureté/ Du celui d’autrefois/ Qui devrait honte faire/ Au
franglais d’aujoud’hui,/ Que l’on préfère en France,/ En ce temp d’indigence...//
Ami de Galati,/ Cher Constantin Frosin:/ Enseigner‐nous l’amour/ Le respet de
français/ Comme vous le savez.
Condiția sa de scriitor de expresie franceză a făcut ca majoritatea cronicilor
despre opera sa poetică evident şi despre traduceri să apară în spațiul
Francofoniei şi mai puțin în cel național, el deschizând astfel un nou drum, cel al
poetului Europei unite, ce alege să scrie în una din limbile de largă circulație ale
acesteia: franceza. Astfel se explică şi apariția lucrării Constantin Frosin,
Francophile roumain, la Luxemburg Ed. Poiêtês , în 2007, sub coordonarea lui
Laurent Fels, lucrare în care sunt incluse cronicile scrise şi publicate de
personalități din acest spațiu. „CF îşi plasează textul într‐un cadru metafizic unde
lumina, printr‐un procedeu alchimic din cele mai sublime – se metamorfozează în
obscuritate şi unde Nimic‐ul devine Tot‐ul.” – remarcă acesta. „Precum un
Augustus al Poeziei, F o transformă într‐un act scurt, gratuit şi un act ratat‐ratat,
dar reuşit prin cei/ cele despre care vorbeşte el sau ceilalți , care sunt adesea
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actori sângeroși proiectați contra decorurilor prăbușite cu un mișcător şi
emoționant ansamblu de suspine.” – observă Jean‐Paul Gavard‐Perret. „Un stil
foarte personal” – precizează Samuel Brejar în revista Rimbaud, Nr. 8‐9/1996 ,
referindu‐se la volumul Pour de bon. Alte asemenea aprecieri vin să fixeze poezia
sa la locul pe care aceasta cu adevărat îl merită: „Constantin Frosin a sfârşit prin a
fi francez” Paul Van Melle, Inédit Nouveau, Nr. 166/2002 ; „Constantin Frosin
măsoară lumea şi societatea de astăzi cu privirea unei înțelepciuni a celui care
refuză să dispere atunci când oamenii devin mai puțin umani” Paul Van Melle ;
„textele tale sunt de o incredibilă calitate” Jean Sagittaire, preşedintele fondator al
„Arts d Oise”, 1993 ; „...această nouă operă, în care regăsesc completa măiestrie a
limbii franceze şi a prozodiei” Roland Le Cordier, preşedintele de onoare al
Société des Poétes Français, 1999 ; Nu e de mirare, prin urmare, că René Bonnet
de Murlive îl asemuia cu Jean Dorat, eruditul Pleiadei Franceze, numindu‐l
„Primul francofon din România, pentru care franceza este o altă limbă maternă,
original poet, îndrăgostit de Franța şi de limba franceză” în Préface la antologia
La Brigade, Éd. Arcam, 2002 , iar alții cu Laforge etc.
Foarte dificil de desluşit în toate tainele sale, întrucât poetul Constantin
Frosin e dublat de filosoful, esotericul, omul de cultură cu bogate lecturi,
traducătorul Constantin Frosin, discursul său poetic nu poate fi încadrat într‐o
direcție anume, într‐un curent sau orientare literară. Ceea ce se observă de la o
primă şi atentă lectură este tocmai această aşezare a lui dincolo de orice limitare,
mai exact, în sfera libertății totale de exprimare şi utilizare a limbajului poetic.
Sensul profund al celor exprimate trebuie căutat în adâncuri, nu la suprafața
adesea înşelătoare a cuvântului, ori aceasta presupune înarmarea cu
instrumentele cele mai fine de analiză. Căci Constantin Frosin te poate înşela prin
suprafețele versurilor lui, adâncimile însă scot la suprafață un poet fără niciun fel
de complexe de granițe lingvistice, un poet care aparține lumii.
Elegiac, clasic prin structură şi educație, el creează un univers poetic de
mare sensibilitate, muzicalitate şi rafinament, balansând continuu între sobrietate
şi ludic, gândirea sa paradoxală fiind armătura de neclintit a acestora. Spațiile
aparente pe care le cutreieră eul poetic sunt cele ale frumuseților senine,
miraculoase, ale naturii, sau cele ale iubirii ca unic pansament şi con de speranță a
lumii aflată în degringoladă, tocmai pentru că nu poate vedea minunile ce se
petrec în fiecare zi sub ochii ei, ci numai zgura. Întotdeauna însă ele sunt dublate
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de o încărcătură filosofică, uneori ezoterică. Căci tematica centrală a acestora e
una existențială, metafizică. Timpul şi curgerea sa, Infinitul şi raportul cu
Creatorul, Viața şi Moartea, Realul şi Irealul, Destinul şi Hazardul, Aici şi Dincolo,
Iubirea şi Iluzia, Golul creaționist – Golul interior, Dumnezeu şi Creația Sa sunt
dimensiunile filosofice ale poeticii sale existențialiste. Este o poezie plină de
speranță, de un umanism şi o bunătate contaminante, dar, în acelaşi timp, o
poezie gravă care te obligă la reflecție privind existența umană raportată la
Divinitate. Toposurile şi simbolurile te poartă cu gândul spre alte lumi, pline de
armonie şi încântare, ce aminteşte de clasicii greci, dacă discursul poetic lăsat să
zburde în vers liber nu ne‐ar aduce în prezent, la toată neliniştea lumii în care
trăim. Eul poetic e astfel mai totdeauna dedublat, dar nici Celălalt nu‐şi găseşte
locul şi atunci se întoarce în eul din care plecase, căci încrederea este mai
totdeauna erodată de îndoială şi vrea certitudini. Ironia, autoironia, paradoxul,
calamburul, parodia, jocul, ludicul, teatralizarea, umorul, nihilismul, interogația
sfredelitoare sunt câteva din instrumentele poetice utilizate de acest „Don
Quijote” al secolului nostru, ce caută cu obstinație sensul ultim al cuvântului,
revelarea sensului lumii, manifestându‐şi înainte de toate setea de iubire şi de
cunoaştere. „O personalitate şi o operă pline de fațete!” – cum afirma Catherine
Bankhead, într‐un articol publicat în revista Art et poesies de Touraine Nr.
168/2002 . Intrat în jocul lui, îl descoperi, rând pe rând, sub diferitele sale măşti
poetice: romantic şi afectat de iluzii, lucid şi asediind realul, introspect şi ironic,
muzical şi pictural, rece ca lama unui brici şi rațional, duios şi uman, religios şi
neliniştit. El plonjează din real în imaginar şi invers cu o lejeritate dezarmantă,
cele două dimensiuni pierzându‐şi adesea limitele, încât nu e deloc simplu să‐l
urmezi în plecările şi revenirile sale. Oglinda, Umbra încadrează aceste evadări
continue. Asemeni pictorului care intră şi iese din tablou, el intră şi iese din
oglindă ca simbol al trecerii dintr‐o dimensiune în alta. Toposurile poeticii sale nu
sunt legate de un spațiu anume, ele fiind cele generale ale umanității. Sonete sau
poeme lungi cât un volum, haiku‐uri sau poeme în vers alb, versurile sale –
meditații asupra existenței umane – ne invită într‐un labirint plin de enigme.
Disperat, acid, nihilist şi debordând de încredere, interogativ‐filosofic şi
exclamativ, retoric şi încifrat, romantic şi de o terifiantă luciditate, melancolic şi
gânditor profund şi teatral, plin de entuziasm şi golit de iluzii, el este preocupat
continuu de problematica existenței umane. Imagini splendide şi metafore rare
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sunt însoțite de o simbolistică cu largi semnificații: Stix, Charon, Infinit, Destin,
Cartea Destinului, Spațiu, Moarte, Paradis şi Infern, Noapte, Absență, Tristețe,
Singurătate, Paradisul pierdut, Marele Anonim, Apollo ş.a. – scrise cu majuscule.
Titlurile volumelor, în traducere în limba română, reflectă prin metaforele
ce le poartă diferitele paliere ale liricii sale: poezie filosofico‐metafizică, poezie
existențială Cuvinte de trecere, Pentru totdeauna , poezie filosofico‐religioasă,
moralistă Mai aproape de Dumnezeu ca niciodată, În căutare de înger , poezie
filosofică de dragoste În timp ce te iubesc, După dragoste, Unui suflet frumos ,
poezie filosofico‐ludică Poezii amuzante cu ticuri , poezie‐experiment Poeme
su‐rrealiste , poezie imnică Imn de lacrimi în fracțiuni , poezie de omagiere
Între lăută şi marmură .
Haiku‐urile sale volumele: Ikebana în firimituri, Mai aproape de Dumnezeu
ca niciodată, Cocoşat, l’interrogation – adevărate poeme aforistice, bijuterii
foarte fin lucrate Quelles sont ces ténèbres/ qui se tiennent derrière la vie?

Quelque ombre au tableau…; Toujours en attente/ jamais éternelle,/ la vie s’égare
au passage; Fêlé, le doute/ s’arrache au provisoire,/ mais colle davantage aux
certitudes; L’arbre se fait brouillard/ la route se recouvre d’impasses,/ mon âme,
de déserts –, i‐au adus unele dintre cele mai elogioase aprecieri. „Stăpânirea
limbii franceze îi permite să se joace cu cuvintele: le plasează, asociază,
descompune…. Căci este vorba, într‐adevăr, de o muncă de giuvaergiu” – notează
Joël Conte în Prefața la antologia En quête de l’ange Editura Pallas, Focşani,
2004 ; „Autor al unei serii de haïku‐uri moderne, unde gândurile profunde, ideile,
zboară din pagină în pagină” – sesizează Michèle Pichery directorul revistei École
de la Loire, 1994 . Roberto Pasanisi directorul revistei Nuove Lettere ,
referindu‐se la volumul Bossue, l’interrogation remarcă extraordinara
muzicalitate a versurilor, cu efecte de polifonie, ce‐l apropie de Verlaine şi
simbolism, un simbolism dual însă, ontologic şi metafizic: „Muzicalitatea
verlaineană a versului, bogata substanță existențială și filosofică a temei, a
problemelor abordate, aerul de uşurință în dictare conspiră pentru a face din
acest volum o mică bijuterie, o gingaşă floare de seră din bogata grădină a poeziei
franceze contemporane.” Dorința de Absolut, de revelare a acelui Tată
Atotcreator, ce pare absent, indiferent față de creația Sa, străbate toate
interogările şi frământările existențiale ale eroului poetic Peut‐on spune seul/
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Tant que Dieu est là?/ Sur quoi Veille l’Eternité?; L’Homme trompe‐t‐il/ de vie uo
de Mort?/ Dieu fait la sourd Oreille .
Poezia de dragoste este un alt teritoriu de rezistență al liricii lui Constantin
Frosin. Este o iubire marcată de trecerea timpului temps raté, temps manqué ,
de trecerea propriei vieți a eroului poetic ma vie passé , de melancolie şi
singurătate, căci iubita rămâne prinsă în ireal şi iluzie. Setea lui de iubire soif
d’aimer se transferă astfel în alt plan, cel astral. Oglinda nu mai cuprinde cele
două chipuri împreunate C’étais écrit?.../ Une couche de glace/ sépare nos deux
miroir – En queue de piano . Cântecele sale de iubire au uneori toate
ingredientele romantismului sau simbolismului, absența iubitei multiplicându‐se
în mii de fațete Est‐ce vrai que c’est faux? , eroul poetic sfârşind golit de
speranță, se retrage în sine, trecând într‐o altă dimensiune je sombre/ où règne
l’Ombre – Pour deux sous . Dialogul cu Celălalt Eu e o formă de a ieşi şi evada din
real, formula utilizată fiind una imperativă Va ton chemin/ me dit l’Autre// Va
ton chemin/ à l’encontre du Destin – Lienciement , finalul fiind cel cunoscut‐
necunoscut Qui va là?/ surgit le holà/ À l’autre bout/ la fin de tout – Après coup .
Eroul poetic nu‐şi iartă înfrângerile, drept care se priveşte cu ironie, îşi șfichiuie
orgoliul Narcisse veillard . Imaginea Corbului poesc este magistral prinsă într‐un
poem intitulat C Étais comme hier Hier soir je n’étais plus ce monde/ Dans mes

orbites creuses s’engouffra/ Un vol de corbeaux. Leur plan immonde/ Visait à
mettre à mort la foi , simbolistica sa rămânând aceeaşi: croncănitul amenințător
al sfârşitului, al Trecerii spre care ne îndreptăm cu toții. Aşadar, o poezie de
dragoste cu puternice accente metafizice.
Omagiul adus lui Brâncuşi prin volumul Entre le luth et le marbre se
încadrează foarte bine proiectului poetic frosian aşezat în plan larg universal, căci
toate sculpturile‐idei din planul creației inegalabilului sculptor devin idei‐simbol
în creația sa poetică. El priveşte toate această simbolistică din perspectivă
filosofică, conotațiile găsite fiind de mare profunzime a gândirii şi de subtilă
liricitate. Brâncuşi, numit „Poèt‐Scupteur”, este artistul care deține arta de a
prinde lumina şi a o face captivă în opera sa, care reface drumul imens al Genezei
La rosée en prend de la graine . Simbolistica utilizată te poartă în lumi mitice:
Masa Tăcerii Table du Silence – Casă în Absolut On célèbre ceux qui n ont eu
peur de mourir – La pierre qui parle; Nous montre que vivants et morts sont à
l’étroit – Facettes de la chimère , dar şi locul de unde vin şi pleacă muritorii spre
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alte dimensiuni; Coloana Infinitului Colonne sans Fin – desfiderea Infinitului;
soarta noastră ce tinde spre dimensiuni astral Supporte le Ciel, illumine la Verité
‐ Des hautes et des bas ; Poarta Sărutului Porte du Baiser , dincolo de care, de o
parte se află Paradisul, de cealaltă, Infernul Son seuil a pour fondement le centre
de la Terre/ C’est a nous d accepter ou non l’Infini – De part et d’autre ; Pasărea
L’Oiseau – zborul spre alte dimensiuni, astrale le vol sacré/ Vers le Paradis des
Hommes, où tout est beau – En quête de soi , dar şi pana poetului, inspirației.
Reputat scriitor francofon, traducător, cărturar, fondator de publicații şi de
instituții cu profil francofon, neobosit susținător al unor idei culturale de
integrare europeană prin valorile proprii fiecărei nații, Constantin Frosin face şi
reface, cu migală şi încredere, noi punți ale României spre lume, spre acea Europă
unită în care diferențele sunt zestrea pe care fiecare țară, cu atât mai mult
România, le adaugă la patrimoniul cultural şi literar general al acesteia,
îmbogățindu‐l. Laurent Fels poet, critic literar, profesor la Universitatea din
Luxembourg, membru al Academiei Europene îl consideră, pe bună dreptate,
„apărător al Francofiliei” ce „trudeşte pentru abolirea frontierelor literare şi
culturale în lume, care practică încă, foarte adesea, segregația”, iar René Bonnet
de Murlive, „O eminentă personalitate a României, cunoscută în Franța şi în tot
spațiul Francofoniei” .... .
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MARIA TĂNASE – SIMBOL AL CULTURII ŞI AL FRUMUSEȚII
ROMÂNEŞTI

ELENA ZANET ∗

Vădind o mare pasiune pentru muzică, Maria Tănase debutează, la radio, în
1937 pe 20 februarie 2013 s‐au împlinit 75 de ani de la debutul radiofonic al
artistei , atrăgând imediat atenția muzicienilor de specialitate şi a marelui public.
Înzestrată cu o deosebită forță de expresie, inteligență interpretativă şi talent
scenic, Maria Tănase – artistă emerită, laureată a Premiului de Stat – a fost
desemnată una dintre cele mai de seamă interprete de muzică populară
românească.
În luna august, 2013, Banca Națională a României a lansat în circuitul
numismatic o monedă de argint, o monedă din tombac cuprat și un set de trei
monede de aur, de argint și de tombac cuprat dedicate aniversării a 100 de ani
de la nașterea Mariei Tănase 25 septembrie 1913 . Monedele de argint și din
tombac cuprat au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea lor s‐a făcut
prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Iași și Timiș.
Ion Coja, lingvist român, publicist şi scriitor, remarca într‐un articol: „ …
Maria Tănase constituie, neîndoios, un fenomen aparte în cultura românească, dar
și în existența cotidiană, banală, comună, a milioanelor de conaționali ai ei, în
destinele celor de o limbă, de un sânge și de o simțire cu ea. … . Marea interpretă
a putut cultiva, stimula, menține și întări dragostea celor mulți față de folclorul
românesc. … Maria Tănase, mai mult decât oricine din epoca sa și după aceasta,
a reușit să întrețină gustul pentru muzica frumoasă, pentru melosul autentic … ,
∗

Elena Zanet este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iaşi, Serviciul Proiecte şi Programe
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după instaurarea în România a «puterii populare», la sfârșitul anilor ’40 şi
începutul anilor ’50 ai secolului trecut.” 1
Faimoasă cântăreață, supranumită încă din timpul vieții, de Nicolae Iorga,
„Pasărea Măiastră a muzicii româneşti”, de Ileana Constantinescu, „Regina
cântecului popular”, de Maria Roşca, „Priveghetoarea Bucureştiului” sau „Edith
Piaf a României”, de Gaby Michailescu, „Maria cea fără de moarte” etc., s‐a născut
în mahalaua Cărămidarilor azi, cartierul Tineretului din Bucureşti.
S‐a stins din viață la 22 iunie, 1963 anul acesta s‐au împlinit 50 de ani , la
Spitalul Fundeni din Bucureşti, fiind înmormântată la Cimitirul Bellu. În colecția
de stampe a Arhivei „Maria Tănase”, de la Muzeul Olteniei din Craiova, s‐a păstrat
o bucățică de hârtie pe care artista notase „Amintirea să se scrie, pentru țara mea
iubită şi pe piatra de mormânt părăsită.”
„Ea ştia – scria Tudor Arghezi – să calce cuvântul şi silaba, să arunce
zbenghiul accentului unui viers în punctul unde cade şi pasul ideii, şi dă, fără greş,
întotdeauna, ghirlanda în relief a cântecului de opincă.” 2 Arghezi mai spunea
despre artistă: „Dacă într‐un copac e toată pădurea, de ce n‐ar încăpea într‐un
cântec al Mariei Tănase durerea întregii omeniri?” 3
Maria Tănase „e la ea acasă în toată țara, ca orice artist adevărat”, constata
Octavian Goga 4 .
Folcloristul Harry Brauner 5 povesteşte împrejurările în care a cunoscut‐o
pe Maria Tănase: „I‐am ascultat înregistrările. Noile înregistrări. Am rămas

1 Ion Coja, „Centenar Maria Tănase”, http://ioncoja.ro/amestecate/centenar‐maria‐tanase/, publicat pe
14.04.2013.
2 George Sbârcea, Muza cu şi fără haz, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975, p. 198.
3 Idem, Viața romanțată a Mariei Tănase, Editura RomHelion, Bucureşti, 1991, p. 7.
4 G. Sbârcea, Muza cu şi fără haz, ed. cit., p. 198.
5 A fost elogiat pentru entuziasmul contagios pentru melosul popular, pentru descoperirea unor mari
talente Maria Tănase, Gheorghe Zamfir, Ionela Prodan, Alexandru Mica , pentru înregistrarea în premieră
a unor melodii cea a baladei „Meşterul Manole” , pentru popularizarea în țară şi în străinătate a comorilor
folclorului nostru, pentru iscusința cu care nota formele ritmico‐armonice ale unor melodii, pentru
emisiunile radiofonice dintre anii 1944 şi 1949, pentru filmele de televiziune, pentru înființarea, în 1949, a
Institutului de Folclor din Bucureşti, pentru activitatea sa didactică la Conservatorul din Bucureşti, nu în
ultimul rând, pentru calitățile sale umane, pentru inteligența şi sensibilitatea lui, pentru umorul său, pe care
nu şi l‐a pierdut nici în iadul închisorilor.
Calitățile eminentului specialist într‐ale folclorului şi farmecul aparte al omului l‐au făcut apreciat
printre mulți scriitori, care tipăresc despre el articole elogioase, îi iau interviuri, îi recenzează volumul Să

auzi iarba cum creşte.
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înmărmurit. Oare nu‐mi şoptea însăşi Maria la ureche cântecele pe care le
deprinsese cu patru decenii în urmă pentru mine de la atâția, anonimi cântăreți ai
satelor noastre? Îi simțeam respirația, alături de căldura neîntâlnită a
fermecatului ei glas. Țineam la ea cât ținea la mine.” 6
Pe Mihail Sadoveanu l‐a impresionat personalitatea artistică a Mariei încă
de la prima întrevedere. Sinceritatea ei, replicile spontane, câteodată ironice,
judecata dreaptă şi mai cu seamă patosul cu care slujea folclorul îl încântă pe
acesta. „Când o aud pe Maria, glasul şi cântecele ei le intuiesc venind din
străfundul milenarei plămade tracice. Mă regăsesc cu tot ce‐i mai bun în mine, în
stihurile şi melodiile interpretate de ea…” 7 , spunea scriitorul.
„E bine să te bucuri de prețuirea semenilor tăi. Şi e o mare mulțumire să afli
că nu ți‐ai irosit zilele vieții. Pe mine cântecele m‐au împăcat cu viața, pe care au
înfrumusețat‐o fără încetare” 8 , spunea artista. Întrebată de autorul cântecelor pe
care le descoperea, bătătorind în lung şi în lat satele, când stagiunea la teatru era
închisă, conştiincioasă şi conştientă că numai găsirea grăuntelui de inedit în
cântecele bătrâneşti o poate face să fie la fel de îndrăgită de oameni, doritori de
lucruri noi , Maria răspundea cu modestie: „Nu voi pretinde drepturi de autor,
deoarece le consider de la lume adunate şi la lume iarăşi date. … Am trăit
închipuirea că smulg din pământ stejari bătrâni cu rădăcini adânci. Altădată,
mergând pe cântece, am plutit ca un aer cald pe crengile cele mai subțiri, pe
frunzele cele mai delicate, pe ace de brazi sau pe creste de munți. … ” 9
A format cântăreți de valoare, ansambluri folclorice îi solicitau prezența de
pe tot cuprinsul țării, pentru numărul mare de piese folclorice autentice, pentru
interpretarea unică ce îi îngăduie, sublinia compozitorul Marțian Negrea „să pară
olteancă atunci când cântă olteneşte, munteancă, maramureşeancă, bănățeancă

În fine, Marin Preda, în Cel mai iubit dintre pământeni II, pp. 178‐180 , îl are ca personaj pe acel „evreu
pasionat de folclorul românesc, un om de cultură rafinat, care se străduia aproape zilnic să ne convingă de
marile valori ale cântecelor noastre populare. Ştia bocete de o frumusețe care te înfiora, cântece tragice de
despărțire, de dor, de nuntă, unele sublime, altele brutale şi groteşti, cum nu auzise nimeni niciodată.”
6 Harry Brauner, Să auzi iarba cum creşte, Editura Eminescu, Bucureşti, 1979, pp. 7‐8.
7 Maria Roşca, Maria Tănase, Editura Muzicală, Bucureşti, 1988, p. 7.
8 G. Sbârcea, Muza cu şi fără haz, ed. cit., p. 47.
9 Tudor Nedelcea, Pasărea măiastră, ediția a II‐a, Editura Fundației „Scrisul Românesc”, Craiova, 1999,
p. 58.
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sau ardeleancă zicând cântece din regiunile respective, Maria Tănase fiind
revendicată ca aparținând oraşelor şi comunelor pe unde îşi plimba cântecele.” 10
„Maria cântecelor” a murit în plină glorie. Cântecele ei exprimă esența şi
veşnicia neamului românesc. Maria a încetat de a mai fi o ființă. Ea este o legendă
adevărată, născută din dragostea de oameni, din duioşia, sensibilitatea,
înțelegerea necazurilor şi nevoilor altora şi ale ei, jovialitatea şi marea prietenie
pe care ştie s‐o cultive ca pe o ARTĂ. Ea a făcut poezia să cânte, iar muzica să
vorbească.
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PROFESORUL PETRU URSACHE – BIBLIOGRAF LA BIBLIOTECA
JUDEȚEANĂ „GH. ASACHI”

CIPRIAN TEODORESCU ∗

Trecerea în eternitate a profesorului emerit al Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi – Petru Ursache, la 7 august a.c., a prilejuit inserarea în numeroase
publicații a Comunicatului Filialei ieşene a Uniunii Scriitorilor, al cărui membru a
fost. Cu acest prilej, prin CV‐ul inclus, cititorii au putut afla că reputatul specialist
în etnologie, estetică şi istorie literară şi‐a început cariera profesională – după
obținerea licenței la Facultatea de Filologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”
–, în anul 1956, ca bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, loc în care a
lucrat până în 1958, când devine asistent‐preparator la Universitatea ieşeană,
pentru a parcurge apoi, în cadrul Catedrelor de Literatură română şi de Literatură
comparată, toate treptele universitare: lector 1960‐1977 , conferențiar 1977‐
1992 , profesor 1992‐2001 .
Fiind vorba despre o perioadă destul de îndepărtată din istoria bibliotecii,
puține persoane au reținut acest aspect sau pot relata, ca martori oculari,
episoade legate de aceasta. Şansa de a mă afla în preajma Domnului Profesor, în
calitate de student şi mai târziu de doctorand, mă aduce acum în situația de a‐i
aduce un omagiu, evocând câteva secvențe din aceste amintiri pe care le‐am
primit, cu siguranță şi cu un scop formativ.
Relația apropiată cu biblioteca începuse încă din timpul cursurilor la Liceul
Național, prima vizită a fiului de țărani născut la 15 mai, 1931, în comuna Popeşti,
județul Iaşi, în impozanta bibliotecă a prestigiosului liceu, fiindu‐mi evocată cu
∗
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emoția întâlnirii cu aşa multe cărți care aşteptau să fie citite, dar şi cu nostalgia
profesorilor care puteau face ca aceste cărți să devină cu adevărat vii,
cuprinzându‐te în universul lor.

Venirea la Biblioteca Județeană s‐a produs într‐un moment în care aceasta
trecea printr‐un amplu proces de reorganizare, aflându‐se la mai puțin de un an
de la mutarea în sediul de la parterul Palatului Culturii, după ce devenise, cu
câțiva ani mai înainte, Bibliotecă Regională. Una din principalele direcții de
activitate consta în organizarea unei rețele de biblioteci comunale. Putem astfel
înțelege de ce conducerea instituției era în căutare de tineri, care trebuiau să
meargă în județ, în condițiile de atunci şi începând de cele mai multe ori de la
zero, aducând cu ei rafturi şi cărți, să lase în urma lor biblioteci funcționale.
Am înțeles importanța acestei baze bine puse, când, peste ani, într‐un
schimb de experiență cu bibliotecarii din Baia Mare, aceştia, după o vizită în județ,
nu şi‐au ascuns uimirea privind buna organizare a bibliotecilor comunale, cu
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volume aşezate după regulile generale ale biblioteconomiei, cu cataloage
alfabetice şi sistematice la zi. Răspunsul a venit în mod direct de la o tânără
bibliotecară, care a spus că aşa a descoperit biblioteca de când venea în calitate de
foarte tânără cititoare şi înțelegea de la sine să păstreze aceleaşi standarde.
Un alt episod evocat m‐a ajutat să‐mi explic şi modul în care Biblioteca
Județeană de azi se află în posesia unui număr important de cărți din perioada
interbelică şi chiar mult mai vechi. Aflat în acei ani cu o echipă de colegi într‐o
deplasare în zona Paşcani şi întâlnindu‐ne cu profesorul unui liceu cu tradiție în
zonă, acesta, după ce s‐a convins că are în față nişte iubitori ai cărții, i‐a condus
într‐un beci, unde erau ascunse grămezi de cărți, rugându‐i să le ia la Iaşi,
povestindu‐le că‐şi riscase libertatea neexecutând ani la rând ordinul de a le
distruge.
Raportându‐ne la timpurile actuale, poate cea mai importantă moştenire
lăsată, în afară de conținutul cărților sale este exemplu de muncă intelectuală care
a stat la baza realizării acestora, timp petrecut în cea mai mare parte în biblioteci,
unde Domnul Profesor a fost o prezență constantă, aproape pe ceas, fapt
demonstrat şi de relația specială pe care acesta a avut‐o cu bibliotecarii, pe care i‐
a considerat întotdeauna prietenii săi, onorându‐i cu considerația sa şi
bucurându‐se de respectul acestora.
O probă cât se poate de elocventă în ceea ce priveşte această relație ne este
relevată şi de decizia de a dona importanta sa bibliotecă personală, constând în
sute de volume atent alese din diverse domenii. Volumele se vor regăsi în rafturile
Bibliotecii Județene „G. T. Kirileanu” din Piatra Neamț, într‐un fond unitar, unde
nu vor lipsi, cu siguranță, cărțile sale, dintre care amintim: Şezătoarea, în
contextul folcloristicii 1972 ; Poetică folclorică 1976 ; Prolegomene la o
estetică a folclorului 1986 ; Eseuri etnologice 1986 ; Titu Maiorescu.
Esteticianul 1987 ; Camera Sambô. Introducere în opera lui Mircea Eliade
1993 ; Etnoestetica 1998 ; Mic tratat de estetică teologică 1999 ; Cazul Mărie.
Sau despre frumos în folclor 2001 ; Sadovenizând, sadovenizând. Studiu estetic
şi stilistic 2005 ; Miorița – dosar mitologic al unei Capodopere 2013 ş. a.
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[...]Şi cine va duce vite cornute la tătari, la vama principală, în
Suceava, de vită cornută patru groşi, iar în Iaşi doi groşi, iar la
Tighina doi groşi. Iar pentru o sută de oi, în Suceava, şasezeci de
groşi, iar în Iaşi treizeci de groşi, iar în Tighina treizeci de groşi.
Aceasta este vama acestora ce se duc la tătari.[...]
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