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LECTURA CA ETICĂ 

NICOLAE BUSUIOC 

1. Etica scrisului şi etica lecturii 

Ajungem la întrebarea lui Hillis Miller: dacă lectura unui text poate fi şi un 

act etic, ca parte din conduita noastră în viaţă, cu propriile ei efecte măsurabile 

şi cu răspunderile aferente? Înţelegem că actul lecturii prin el însuşi este o reac-

ţie la o necesitate etică şi prin care cititorul este influenţat, acceptând urmările 

textului care încorporează elementele etice. Se susţine că tocmai etica premerge 

estetica şi epistemologia, dar şi alte criterii ale scrisului, scrisul care este o re-

flectare a ceea ce este moral sau mai puţin moral în comportamentul autorului, 

în propria-i viaţă supusă uneori avatarurilor şi ispitelor. Discursul literar răsună 

sau nu ecoul complexităţii vieţii narate sub toate formele şi genurile ştiute, func-

ţie de care se „arată” autenticitatea eticului, care, la rându-i, desăvârşeşte arta 

cuvântului, strălucind ca o arhitectură bine gândită şi realizată. „O forţă latentă 

şi concentrată: supunerea în faţa acestei puteri, ca în faţa unei legi implacabile, 

este cea care determină şi etica scrierii şi, după aceea, etica lecturii acelei scrieri. 

Lectura nu este una a textului ca atare, ci a lucrului care este latent şi concentrat 

în el ca forţă de a termina în mine o re-vedere a ceea ce a fost legea latentă a tex-

tului citit. Re-vederea este şi o re-scriere, acea formă de scriere pe care o numim 

critică sau predare. Această rescriere nu este însă citire greşită, în sensul unei 

devieri nestăpânite de la text, deviere liber impusă de subiectivitatea mea, de 

ideologia mea privată sau de ideologia comunităţii de cititori căreia îi aparţin. 

Subiectivitatea mea sau acele ideologii sunt mai degrabă funcţii ale textului, deja 

inscripţionate în el. Critica, precum o rescriere, este cu adevărat etică şi afirma-

                                              
 Nicolae Busuioc este scriitor şi publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România; a fost director 

al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi, în perioada 1990-2001. 



LECTURA CA ETICĂ 

8 

tivă, dătătoare de viaţă productivă, deschizătoare de drumuri. Ea este un răs-

puns la un imperativ categoric, o cerinţă care croieşte noi făgaşuri, făgaşuri mai 

adecvate, în scrisul meu, pentru forţa latentă şi concentrată căreia îi răspund 

prin lucrarea pe care o citesc. Scrierea mea ca rescriere este la rându-i producti-

vă, performativă”, ne explică Hillis Miller. 

Citim exemplele date de el. Între altele, cititorul unor capitole din Kant es-

te abandonat, este lăsat să se mişte în nesiguranţă pentru că textul nu i-a oferit 

ce a părut că-i oferă, adică o înţelegere limpede a eticii lecturii. Preluând o meta-

foră a lui Miller, cititorul a fost plătit cu o monedă contrafăcută şi a fost obligat 

să plătească răul tratament, în sensul trădării textului, la care a fost supus cu 

aceeaşi monedă, prin eşecul de a găsi un temei sigur pentru etica lecturii în teo-

ria etică a lui Kant. Este posibil însă ca tonul filosofului să fi fost atât de tranşant 

afirmativ şi apodictic, încât cititorului să-i fi scăpat miezul teoriei sale etice. Mil-

ler nuanţează înţelegerea sau neînţelegerea textului kantian, venind cu analogii 

pentru a sublinia respectul nu pentru textul în sine, cât pentru vigoarea textului 

exemplificat. Ipoteza lui e că lectura pe textele lui Kant până la urmă va ajuta în-

ţelegerea etică a acestei lecturi, că efectul textului asupra receptorului ar fi pre-

cum efectul legii morale asupra lui, îl va face să-şi impună, deliberat, etica nece-

sară existentă în acel text. Apar şi alte aspecte, cum ar fi cel al relaţiei textului cu 

contextul în care a fost scris. Contextul istoric şi cultural în care se produce ope-

ra este inerent structurii subtile a acelei opere, contextul explică de cele mai 

multe ori textul, de aici importanţa cuprinderii studiului retoric al literaturii şi 

tot de aici analiza lingvistică şi stilistică asupra căreia se apleacă teoreticienii.  

Revenind la etica lecturii, ca act-consecinţă a eticii scrisului, trebuie să 

amintim de abilitatea, arta şi ştiinţa scriitorului care ştie să supună cuvintele, să 

le facă să joace după muzica fredonată, pentru ca în ultimă instanţă ele să expri-

me ceea ce s-a dorit. Desigur, scrisul are efecte palpabile prin „lectură”, altfel 

cartea rămâne cu înrâuriri total nesemnificative, e ca şi cum nu ar exista decât 

ca un simplu obiect aşezat în raft şi la care ochii îl privesc din întâmplare. Citită 

şi recitită, cartea îşi reintră în rolul primordial, începe să prindă viaţă, influen-

ţează sau se „răzbună” prin efecte imprevizibile, independent de intenţiile auto-

rului ei. Formularea supremă a eticii scrisului ca etică a lecturii (şi a re-lecturii) 

este reflecţia morală la care ajunge cititorul şi prin care se exprimă el însuşi în 

raport cu sine, dar şi cu semenii lui. Putem conchide, asemeni specialiştilor în 

materie, că lectura nu se supune textului ca lege a ei, ci legii căreia i se supune 
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textul. Tocmai această tendinţă sau certitudine de la un punct încolo îl pune pe 

cititor în situaţia trădării textului, fie şi în numele unei cerinţe sau dorinţe arză‐

toare, împlinite însă numai prin lectura acelui text. Întrebarea rămâne: după o 

re-lectură cititorul re-scrie, ajungând la un text doar în viziunea lui? 

 

2. Se doreşte o „minima moralia” 

Dacă unii scriitori au revelaţia că opera lor trece drept una confuză, indefi-

nită şi imprecisă prin însuşi faptul că adoptă exprimări neadecvate subiectului, 

alţii mizează pe înţelegerea şi îngăduinţa cititorilor atunci când abuzează de for-

mulări lejere şi fără de răspundere. Se poate vorbi aici de o moralitate a textu-

lui? Nu este suficientă maniera de a pluti în fluxul familiar al vorbirii doar de 

dragul că doreşte aşa ceva cel ce ţine cartea în mână. Intenţia devine suspectă şi 

chiar perversă. Expresiile vagi permit receptorului (cititorului) să-şi imagineze 

cam ceea ce-i prieşte şi ceea ce-i este facil. Expresiile riguroase constrâng la o în-

ţelegere fără ambiguităţi, la o silinţă conceptuală de care lectura adevărată are 

nevoie şi la care oamenii devin implicaţi etic şi estetic, sensibil şi în acelaşi timp 

sever şi exigent. Se doreşte, cu alte cuvinte, o „minima moralia” cu care Th. 

Adorno încearcă să descătuşeze potenţialul comunicativ al textului într-o gno-

seologie cu efect durabil şi salutar. 

Când textul transpiră elemente de morală acesta află motive de inspiraţie 

în viaţa cotidiană, în realităţile naturale şi în chiar banalitatea existenţei omului. 

Cititorul recunoaşte puterea scrisului pretutindeni, dar mai ales în cel impreg-

nat de lumina răsărită în chip tainic prin harul şi etica scriitorului, care încălzeş‐

te sufletul şi transfigurează universul interior. În zorii erei creştine, atunci când 

apologeţii manifestau o simpatie critică faţă de cultura clasică, au fost încercări 

de convertire a filosofiei în viziunea unei vocaţii sacerdotale a culturilor. Iată un 

text al Sfântului Iustin Martirul cu o mare deschidere către cultura veche: „Am 

învăţat că Hristos este Primul-născut şi am explicat că El este Logosul, la care în-

tregul neam omenesc a fost chemat să participe. Cei care au trăit în armonie cu 

Logosul sunt creştini, deşi au fost consideraţi atei, precum la greci Socrate, Hera-

clit şi alţii, iar la barbari Avraam, Anania, Azaria, Misael, Ilie şi mulţi alţii” (în 

Charles Munier. Saint Justin. Apologie pour les chretiens; preluare din Nicolae 

Dascălu. Comunicare pentru comuniune, Trinitas, Iaşi, 2000). Este un exemplu 

demonstrativ, întrucât cultura unui neam conţine în ea însăşi „seminţele verbu-

lui divin”, iar morala şi filosofia textului nu numai că măresc bogăţia adunată de 
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raţiune, ci întăresc convingător şi tendinţa spre cele bune, spre fapte şi acţiuni 

demne, spre cultivarea iubirii semenilor. Acestor idei se alătură şi scrierile Sfân-

tului Vasile cel Mare care sunt considerate drept model creştin de raportare la 

literatura şi cultura lumii. Tradiţia logosului creştin nu poate fi detaşată de tra-

diţia dialogului cultural dezvoltat de-a lungul veacurilor. Cărţile de cult stau bine 

alături de cele de beletristică şi de ştiinţă, ca într-un spaţiu fericit de întâlnire şi 

interferenţă. În epoca modernă, scrierile s-au diversificat într-o întreagă încren-

gătură cu varii particularităţi ale discursului, în multe dintre ele însă se identifi-

că puncte comune izvorâte din pluralismul ideilor şi din însăşi existenţa eticii, 

neîmpiedicând, la rândul lor, o pluralitate de interpretări. Nu sunt puţini cititorii 

care se îndreaptă cu precădere spre scrierile cu responsabilitate morală, cu 

principii de ordin etic pentru a le fi de folos în viaţa cotidiană, pentru a le veni 

mai uşor să înfrunte stările de confuzie şi tulburare din realitatea imediată. 

Sunt trei importante priviri asupra lumii: apoliniană, cea a raţiunii, obiecti-

vării şi ştiinţei, dionisiacă, cea a pasiunii, fuziunii şi posesiunii, hristică, cu privi-

rea iluminată de comuniune şi spiritualizare, de empatie şi promovare a calităţi-

lor fiinţei umane (după Jean-Marc Chappuis). Poate rămâne fără ecou în suflet 

cititorul căruia îi cad sub priviri scrieri ale lui Vasile Voiculescu, Radu Gyr sau Ni-

chifor Crainic? Din conţinutul lor se desprinde clar starea hristică, acel duh al su-

ferinţei purificatoare. Legile şi taina creaţiei au ceva misterios şi inexplicabil 

chiar şi pentru cele mai pătrunzătoare spirite. Autorul „Poemelor cu îngeri” a în-

durat necazuri şi nedreptăţi, a fost etichetat drept „poet mistic” şi trecut la index 

alături de ceilalţi mari contemporani ai săi. Tăria de a rezista îi va fi venit din pu-

terea interioară şi din dorinţa de a-şi scrie opera. „Sonetele” sale rămân o strălu-

cită izbândă a poeziei româneşti şi odată cu ele un nume pentru eternitate. După 

lectură, cititorul încearcă complexitatea sentimentului indus, cu stări nuanţate în 

care se intersectează extazul mistic, voluptatea gândurilor, ajunse în pragul su-

premelor elucidări, aspiraţia spre arhetip şi demiurgie, dar şi ideea purificării 

suferinţei prin artă şi cultură. Nichifor Crainic şi Radu Gyr au destine asemănă-

toare, amândoi au crezut în justeţea divină a propriilor lor idealuri, în iubire şi 

adevăr. Scrierile lor se înfăţişează cititorilor ca nişte „ruguri aprinse”, înzestrate 

fiind cu puteri mistice capabile să răscolească adâncurile sufleteşti şi să le unifice 

în ideea ortodoxă naţională. Cititorul trecut de pragul iniţierii va reuşi să scoată 

din textele scrise cu „ţipăt dramatic şi sfâşietor” cuvântul care arde şi zideşte, 

care salvează transplantarea spiritului în trup şi şansa recuperării fiinţei umane. 
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ELABORAREA BIBLIOGRAFIEI LOCALE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 

„GH. ASACHI” (SEMICENTENAR: 1966-2016) 

CONSTANTIN ACOZMEI* 

Privită în ansamblu, activitatea bibliografică desfăşurată la Biblioteca „Gh. 

Asachi” de-a lungul ultimei jumătăţi de secol stă sub semnul continuităţii, al con-

solidării unei tradiţii. De la începutul anilor '60, de când datează primele lucrări 

de amploare din domeniul bibliografiei locale, şi până în prezent, în cadrul servi-

ciului/ biroului/ compartimentului de informare bibliografică (cum s-a numit 

de-a lungul timpului) a fost realizată fără sincope cercetarea analitică a volume-

lor şi a publicaţiilor periodice intrate în colecţiile bibliotecii, în scopul selectării 

informaţiilor bibliografice şi integrării acestora în structurile specifice diverse-

lor tipuri de lucrări de bibliografie locală. 

În acest interval de timp au avut loc schimbări majore în societatea româ‐

nească (prăbuşirea unui regim totalitar şi tranziţia la un sistem democratic), dar 

şi în practica muncii bibliografice (trecerea de la maniera de lucru tradiţională 

la una mai eficientă, care valorifică oportunităţile ce rezultă din utilizarea com-

puterului şi a softurilor de bibliotecă). Aceste schimbări au pus la încercare ca-

pacitatea compartimentului bibliografic de a se adapta noilor condiţii şi de a pu-

ne la dispoziţia utilizatorilor bibliotecii materiale documentare care să le satis-

facă exigenţele. Bibliografii care au activat de-a lungul timpului în cadrul com-

partimentului au dovedit profesionalism, atât în perioada comunistă, atunci 

când temele de cercetare bibliografică depindeau de comanda politică, cât şi în 

perioada care a urmat, caracterizată de o explozie informaţională la nivel global, 

cu atât mai puternic resimţită într-o ţară abia ieşită din austeritatea informaţio-

nală controlată de cenzura ideologică. 

                                              
* Constantin Acozmei este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași. 
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O prezentare succintă a principalelor tipuri de lucrări de bibliografie loca-

lă publicate de bibliotecă până în prezent, marea majoritate elaborate în cadrul 

compartimentului de informare bibliografică, se poate dovedi utilă şi justificată, 

ca argument pentru amploarea şi complexitatea acestei activităţi specifice bibli-

otecii judeţene. 

 

Bibliografia locală retrospectivă 

La nivel naţional, preocupările pentru definirea conceptului de bibliografie 

locală ca parte integrantă a bibliografiei naţionale1 datează de la jumătatea ani-

lor '60. Responsabilitatea realizării bibliografiei locale curente a fost încredinţa-

tă bibliotecilor regionale, ulterior judeţene. În această calitate, Biblioteca „Gh. 

Asachi” a iniţiat elaborarea Anuarului bibliografic al regiunii/ judeţului Iaşi, pri-

mul volum, pe anii 1966-1967, fiind finalizat în 1968. 

Pentru a suplini lipsa informaţiilor bibliografice referitoare la perioada 

postbelică, anterioare datei apariţiei primului anuar, între anii 1964-1972 au 

fost realizate, în domeniul bibliografiei locale, o serie de bibliografii retrospecti-

ve, cinci dintre acestea în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 

Eminescu”, publicate în colecţia intitulată Contribuţii la bibliografia regiunii/ 

judeţului Iaşi. 

Două dintre aceste lucrări sunt dedicate agriculturii (Dezvoltarea sectoru-

lui socialist al agriculturii în regiunea Iaşi, 1949-1959 şi Dezvoltarea agriculturii, 

1959-1965: în perioada respectivă regimul comunist raporta încheierea colecti-

vizării), iar o alta economiei locale, până în anii industrializării (Dezvoltarea 

economiei judeţului Iaşi, 1944-1969). Chiar dacă o parte dintre informaţiile con-

ţinute sunt tributare retoricii triumfaliste caracteristice epocii, aceste bibliogra-

fii pot fi încă utile istoricilor şi tuturor celor interesaţi de perioada în cauză. 

Cele mai importante dintre bibliografiile retrospective sunt însă cele care 

au ca temă viaţa ştiinţifică şi academică, viaţa cultural-artistică şi viaţa literară 

locală. Ele conţin informaţii valoroase despre evoluţia unor instituţii culturale 

de prestigiu sau despre numeroase personalităţi locale (oameni de ştiinţă, ar-

tişti, scriitori). 

                                              
1 Încă din 1952, Biblioteca Centrală de Stat elabora lucrarea Bibliografia R.P.R. [ulterior R.S.R.] Articole 

din publicaţii periodice şi seriale. După 1990, a fost înlocuită de Bibliografia naţională română. Arti-
cole din publicaţii periodice. Cultură, care se limitează la înregistrarea informaţiilor din domeniul 
cultural. 
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Viaţa literară în regiune (1944-1964) prezintă activitatea celor mai cunos-

cuţi scriitori ieşeni din perioada proletcultistă, săracă în opere de valoare pen-

tru literatura română. Pe lângă informaţiile privind viaţa literară în general sau 

despre singura revistă locală care apărea în acest interval, Iaşul literar, biblio-

grafia înregistrează apariţiile editoriale şi din presă ale unor poeţi, dramaturgi, 

prozatori, publicişti, traducători, teoreticieni, critici şi istorici literari ieşeni, pre-

cum şi studiile sau recenziile dedicate operei lor. Sunt consemnate şi opere lite-

rare sau de publicistică în care există referinţe la regiunea Iaşi. Un indice de 

nume facilitează consultarea bibliografiei, care îşi păstrează interesul şi utilita-

tea pentru istoricii literari. 

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi (1945-1966) este o bibliografie 

monografică dedicată uneia dintre instituţiile emblematice ale oraşului, cu prile-

jul aniversării a 150 de ani de la primul spectacol de teatru în limba română. Pe 

lângă informaţiile valoroase privind istoricul instituţiei, lucrarea prezintă reper-

toriul teatrului din această perioadă, reflectat de cronicile dramatice şi în special 

de programele de sală. Repertoriul cuprinde, alături de piese mediocre, realizate 

după şabloanele realismului socialist, şi opere clasice ale dramaturgiei româ‐

neşti şi universale. Sunt consemnate, de asemenea, informaţii care configurează 

profilul unor importanţi actori şi regizori care au activat pe scena ieşeană în 

această perioadă. 

Viaţa culturală şi artistică în regiunea Iaşi (1944-1967)2 este o lucrare com-

plexă, care oferă o imagine de ansamblu asupra unora dintre instituţiile cultu-

ral-artistice de prestigiu ale oraşului. Chiar dacă, în spiritul dogmatic al epocii, 

un spaţiu generos este acordat activităţii artiştilor amatori şi implicit caselor de 

cultură şi căminelor culturale, instituţiile profesioniste de spectacol sunt pre-

zentate consistent, în special în privinţa repertoriilor (Opera de Stat, Filarmoni-

ca „Moldova”, Teatrul Naţional „V. Alecsandri”, Teatrul Evreiesc de Stat „Avram 

Goldfaden”, Teatrul de Păpuşi). Tot din sfera vieţii artistice sunt înregistrate 

informaţii privind artele plastice (de la monumentele arhitectonice şi urbanisti-

ce ale oraşului la activitatea pictorilor, sculptorilor şi graficienilor ieşeni, oglin-

dită de cronicile de expoziţii sau de profilurile dedicate artiştilor). Alte instituţii 

de cultură prezentate amplu sunt bibliotecile (între care se remarcă, prin com-

                                              
2 O recenzie cu titlul O bibliografie despre viaţa culturală a Iaşului a apărut în Flacăra Iaşului, an. 24, nr. 

6702, 21 mart. 1968, p. 2. O alta, cu titlul Un nou volum al bibliografiei locale, a fost publicată de L. 
Moldoveanu în Revista bibliotecilor, an. 22, nr. 2, feb. 1969, p. 114-115. 
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plexitatea activităţii, inclusiv cea bibliografică, Biblioteca Centrală Universitară 

„Mihai Eminescu” şi Biblioteca Regională) şi muzeele. Pentru a completa acest 

tablou al vieţii culturale, sunt inserate informaţii privind publicaţiile periodice 

locale şi difuzarea cărţii, cinematografele şi studioul de radio. 

Dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului (1944-1968) prezintă viaţa ştiinţifică 

(filiala locală a Academiei, institutele academice de cercetare) şi sistemul educa-

ţional în ansamblul său, de la învăţământul preşcolar, general şi liceal la cel uni-

versitar, reprezentat de instituţii prestigioase (Universitatea „Al. I. Cuza”, Insti-

tutul Politehnic „Gh. Asachi”, Institutul de Medicină şi Farmacie, Institutul Agro-

nomic „Ion Ionescu de la Brad”, Conservatorul de Muzică „George Enescu” şi In-

stitutul de Arte Frumoase, Institutul Pedagogic). În capitolele dedicate universi-

tăţilor sunt inserate şi cursurile universitare, aparţinând unor prestigioşi profe-

sori ieşeni. 

Ghidul bibliografic Monumente din municipiul şi judeţul Iaşi3 reprezintă o 

încercare de a identifica cele mai cunoscute monumente locale, de toate tipurile 

(vestigii arheologice, monumente urbanistice şi arhitectonice, clădiri de care se 

leagă amintirea unor personalităţi sau a unor evenimente din trecut, monumen-

te statuare etc.), însoţite de o succintă prezentare şi de note bibliografice. 

Alcătuită în aceeaşi manieră, lucrarea File de calendar. Momente din istoria 

oraşului şi judeţului Iaşi4 prezintă cronologic o succesiune de evenimente impor-

tante pentru istoria locală (datând din epoca străveche şi veche, epoca medie, 

epoca modernă şi cea contemporană), însoţite de note bibliografice. În spiritul 

vremii, sunt evidenţiate în mod supradimensionat evenimentele ţinând de isto-

ria mişcării muncitoreşti şi a Partidului Comunist în ilegalitate. 

O singură cercetare bibliografică, dintre cele realizate, vizează perioada 

antebelică şi are ca temă Activitatea culturală în oraşul Iaşi în anii 1901-1940 

oglindită în presa vremii. 

Semnatari ai acestor lucrări sunt: Constantin Gîlea (directorul de atunci al 

bibliotecii, de cele mai multe ori având responsabilitatea de coordonator), Liviu 

Moscovici, Elidia Agrigoroaiei, Georgeta Huţanu, I. Kara, M. Bodinger. 

* 

                                              
3 Recenzat de Ion Stoica în Revista bibliotecilor, an. 23, nr. 2, feb. 1970, p. 113. 
4 Recenzată în Revista bibliotecilor, an. 26, nr. 11, nov. 1973, p. 690-691. 
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Preocupările pentru bibliografia locală retrospectivă au încetat la începu-

tul anilor '70, în mod justificat, deoarece obiectivul urmărit fusese în bună mă‐

sură atins: în acel moment se putea vorbi de existenţa bibliografiei locale a jude-

ţului pentru toată perioadă de după război, realizată ca bibliografie curentă din 

anul 1966 şi ca bibliografie retrospectivă pentru intervalul anterior. 

În anii '90, în afară de Ghidul bibliotecilor ieşene5, care sistematizează in-

formaţii istorice, statistice şi bibliografice despre toate tipurile de biblioteci 

existente în judeţul Iaşi în 1990, au mai fost realizate două lucrări de tip retro-

spectiv, cu caracter monografic şi aniversar: o bibliografie dedicată lui Gheorghe 

Asachi6, patronul spiritual al bibliotecii, în anul când se împlineau 205 ani de la 

naşterea cărturarului, şi alta dedicată activităţii Bibliotecii Judeţene „Gh. Asa-

chi”, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţare7. Acesteia i-au urmat, în de-

ceniul următor, alte două fascicole, sistematizând informaţiile apărute în presă 

referitoare la activitatea bibliotecii din intervalele 1995-2000 şi 2000-2005. 

Experienţa elaborării acestor lucrări a demonstrat că editarea, la intervale 

mai mari, a unor bibliografii (secundare) monografice dedicate instituţiilor cul-

turale sau personalităţilor locale, chiar dacă nu face decât să reconfigureze, 

într-o structură mai coerentă şi mai unitară, informaţii bibliografice înregistrate 

anterior în anuare, le poate pune mai bine în valoare şi poate facilita regăsirea 

lor de către utilizatori. 

În anul 2001 au fost finalizate patru astfel de lucrări, dedicate celor mai 

importante instituţii artistice ale Iaşului: Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, 

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul”, Filarmonica „Moldova” şi Opera Ro-

mână. Bibliografiile structurează informaţiile apărute în presă, în deceniul 

1990-2000, privind organizarea internă a instituţiilor şi problemele cu care s-au 

confruntat în perioada de tranziţie, spectacolele din fiecare stagiune şi turneele 

efectuate, artiştii de marcă ce au activat în cadrul fiecărei instituţii. Ulterior, bi-

bliografia dedicată Filarmonicii a fost actualizată pentru perioada 1990-2006. 

În anii următori au fost realizate şi alte bibliografii retrospective cu carac-

ter monografic şi aniversar, dedicate unor personalităţi culturale locale (profe-

                                              
5 O recenzie a lucrării a fost publicată de Ioana Lupu în Biblioteca, an. 2, nr. 1-2-3, 1991, p. 61-62. O alta, 

nesemnată, a apărut în Monitorul, an. 1, nr. 123, 30 oct. 1991, p. 3. 
6 O recenzie a lucrării a fost publicată de Neonila Onofrei în Biblioteca, nr. 4, 1993, p. 57. O alta, nesem-

nată, a apărut în Opinia, an. 3, nr. 895, 16 iul. 1993, p. 3. 
7 O recenzie a lucrării, cu titlul Din activitatea editorială a Bibliotecii „Gh. Asachi” Iaşi, a fost publicată de 

Neonila Onofrei în Biblioteca, an. 7, nr. 1-2-3, 1996, p. 73-74. 
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sorii Alexandru Husar şi Dan Mănucă, scriitorul Nicolae Busuioc, fost director al 

bibliotecii) sau unor instituţii administrative locale (Consiliul Judeţean Iaşi: 

1999-2006). Două dintre aspectele importante ale realităţii locale în perioada de 

tranziţie, efervescenţa vieţii politice în contextul noului sistem pluripartit şi am-

plificarea relaţiilor de colaborare stabilite de municipiul şi judeţul Iaşi cu alte lo-

calităţi şi regiuni ale lumii, au constituit, de asemenea, obiectul unor bibliografii 

(Partidele politice din România. Filiale ieşene, 1990-2000 şi Iaşi. Relaţii internaţi-

onale, 1990-2000; 2001-2006). Legislaţia referitoare la judeţul Iaşi, de dată re-

centă, a fost sistematizată în lucrarea Legi, decrete, hotărâri privind judeţul Iaşi, 

1999-2006. 

Dacă majoritatea bibliografiilor enumerate anterior conţin exclusiv infor-

maţii din publicaţii periodice, au fost realizate şi lucrări referitoare la Iaşi în ge-

neral care cuprind volumele existente în colecţiile bibliotecii pe această temă: 

Iaşi. Efigii culturale sau Iaşi – Cernăuţi 600 (realizată cu prilejul aniversării a 600 

de ani de la prima atestare documentară a celor două localităţi). Lucrarea Aca-

demicieni ieşeni conţine portretele biobibliografice ale tuturor personalităţilor 

academice care, prin naştere, educaţie sau activitate, au avut legături cu Iaşul. 

Semnatari ai acestor lucrări sunt Liviu Moscovici, Nicolae Busuioc, Elena 

Chiriac, Angela Moraru, Rodica Ţaţomir, Constantin Acozmei, Simona Carp, 

Adriana Pastramagiu, Catinca Agache, Silvia Pascariuc, Ciprian Teodorescu. 

 

Bibliografia locală curentă 

Din anul 1966, Serviciul de informare bibliografică al Bibliotecii „Gh. Asa-

chi” s-a angajat în elaborarea, fără sincope temporale, a Anuarului bibliografic al 

judeţului Iaşi. Acesta reprezintă cea mai complexă şi mai cuprinzătoare lucrare 

de bibliografie locală, deoarece acumulează şi sistematizează informaţii din toa-

te domeniile referitoare la realitatea locală (administraţie publică, viaţa politică 

şi socială, viaţa economică, ecologie, învăţământ, viaţa ştiinţifică şi academică, 

viaţa culturală şi artistică – cu toate instituţiile reprezentative: biblioteci, muzee, 

presă şi mass-media, edituri, teatre, ansambluri muzicale, galerii de artă –, siste-

mul sanitar, viaţa sportivă, viaţa literară, istorie şi personalităţi). La aceste in-

formaţii, selectate din publicaţii periodice, în mod preponderent din presa coti-

diană şi culturală locală, se adaugă volumele intrate în colecţiile bibliotecii sem-

nate de autori ieşeni sau care conţin informaţii despre Iaşi în general, despre in-

stituţii şi personalităţi locale. Structura anuarelor bibliografice nu a suferit mo-
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dificări esenţiale, cu excepţia celor operate în anul 1990, determinate de schim-

barea istorică din societatea românească şi de necesitatea eliminării elemente-

lor ţinând de cultul personalităţii, de ideologia şi propaganda comunistă. Din 

1999, structura s-a păstrat neschimbată, iar acest fapt facilitează consultarea 

anuarelor de către utilizatorii interesaţi să urmărească un anumit segment in-

formaţional pe o perioadă mai mare de timp, dar şi realizarea unor bibliografii 

retrospective secundare de tip monografic. 

În activitatea de elaborare a anuarului bibliografic au existat două mo-

mente de cotitură, care au impus bibliografilor să se adapteze „din mers” noi-

lor circumstanţe. Unul dintre acestea a survenit imediat după momentul isto-

ric din 1989, când s-a înregistrat o autentică explozie informaţională în dome-

niul presei scrise. Proliferarea surselor de informaţie (austere în perioada co-

munistă, când în Iaşi nu apăreau decât un cotidian, un săptămânal de cultură şi 

o revistă literară lunară) a obligat bibliografii să cerceteze analitic un număr 

mult mai mare de publicaţii, având adesea puncte de vedere diferite asupra 

aceloraşi evenimente (fapt de neîntâlnit în epoca anterioară, a „consensului 

unanim”), ceea ce impunea o obiectivitate maximă în selecţia informaţiei, pen-

tru informarea corectă a utilizatorilor. Este meritul bibliografilor care activau 

în acei ani că au depăşit aceste dificultăţi şi au continuat elaborarea lucrării, 

reuşind să facă faţă avalanşei informaţionale, mai ales că în acel moment o 

parte dintre bibliotecile judeţene din ţară au abandonat această activitate. 

Al doilea moment decisiv a fost reprezentat de trecerea de la sistemul de 

lucru tradiţional (care consta în selectarea şi transcrierea informaţiilor biblio-

grafice pe fişe de catalog, organizarea acestor fişe în conformitate cu suma-

rul-cadru al anuarului şi, în final, dactilografierea lucrării, eventual redactarea 

indicilor de nume şi geografic) la un sistem de lucru computerizat (constând în 

selectarea, introducerea informaţiilor bibliografice în baza de date curentă – 

realizată la început în programul Tinlib – şi indexarea lor, apoi realizarea unui 

raport şi exportul acestuia, ordonat după lista de divizionare, într-un program 

de redactare, iar în final tehnoredactarea textului anuarului şi a indicilor). Pri-

mul anuar realizat în noul sistem corespunde anului 1999, însă a fost finalizat 

abia în anul 20038. În momentul în care, în cadrul compartimentului, a fost 

                                              
8 Apariţia anuarului a fost semnalată în presa locală de Gina Popa: Premieră absolută la Biblioteca Jude-

ţeană „Gh. Asachi”, în: Evenimentul, an. 12, nr. 3644, 9 iul. 2003, p. 12 şi de Oana Rusu: Anuarul Bibli-
ografic al judeţului Iaşi – în varianta electronică, în: 24:ore, an. 14, nr. 3978, 10 iul. 2003, p. 5. 
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iniţiată munca de alcătuire a bazei de date electronice pentru articole din peri-

odice, în vederea editării anuarului, nu exista niciun model concret, la nivel na-

ţional, cu excepţia lucrării Articole din publicaţii periodice. Cultură, elaborată 

de Biblioteca Naţională. La sugestia bibliografilor ieşeni, au fost aduse îmbună‐

tăţiri programului Tinlib, astfel încât fişele bibliografice, în urma exportului, să 

corespundă standardului ISBD-CP. În acest interval, în compartiment s-a dis-

cutat şi s-a experimentat în detaliu folosirea fiecărui câmp din macheta de ca-

talogare, precum şi modalitatea de indexare, astfel încât lucrarea să poată fi 

exportată în conformitate cu structura anuarului, iar indicii de nume, de subi-

ecte, de instituţii, geografic şi de surse să apară corect. Cu toate lipsurile ine-

rente în cazul unei lucrări de început, care ulterior au fost remediate, finaliza-

rea acestui anuar a însemnat practic trecerea cu succes la noul sistem de lucru 

informatizat. 

Comparativ cu maniera de lucru tradiţională, alimentarea curentă a bazei 

de date electronice pentru articole din periodice în vederea editării anuarului 

solicită bibliografilor un volum mai mare de muncă, în special în privinţa inde-

xării (pe lângă divizionara corespunzătoare structurii anuarului, sunt stabilite şi 

vedetele de subiect, de instituţie, de personalitate locală, de manifestare sau de 

nume geografic) şi a adnotării. Însă eficienţa noii maniere de lucru este incom-

parabil superioară: baza de date poate fi consultată instantaneu de orice uti-

lizator al bibliotecii, dar şi de orice persoană care accesează catalogul on-line al 

instituţiei; facilităţile de regăsire a informaţiei în anuare sunt mai mari, graţie 

celor cinci indici generaţi automat; conservarea anuarelor în formă finală ca 

documente electronice9 este facilă, spre deosebire de cea a anuarelor păstrate în 

copii dactilografiate, dintre care unele au devenit deja greu lizibile. 

Din anul 2014, baza de date se realizează în programul eBibliophil. Soluţia 

tehnică pentru editarea, în continuare, a anuarelor de după 2013 şi a altor lu-

crări de bibliografie locală folosind noul program este în curs de definitivare. 

Mai mult decât în cazul altor bibliografii, de mai mică amploare şi comple-

xitate, realizarea anuarului presupune un efort colectiv, al tuturor bibliografilor 

din compartiment. Unii dintre aceştia au publicat, de-a lungul timpului, studii şi 

articole referitoare la diverse probleme de bibliografie locală. Înainte de 1990, 

                                              
9 Anuarele din anii 1997-2013, precum şi majoritatea lucrărilor de bibliografie locală publicate după 

2000 sunt disponibile online pe pagina de internet a bibliotecii, în secţiunea Publicaţii proprii. 



ELABORAREA BIBLIOGRAFIEI LOCALE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI” 

19 

au lucrat la elaborarea anuarului Liviu Moscovici10, Elidia Agrigoroaiei11, 

Georgeta Huţanu. După 1990, lucrarea a fost coordonată de Angela Moraru12, 

iar din 2008 de Constantin Acozmei. La realizarea anuarelor au contribuit: 

Elena Chiriac13, Vicenţiu Donose, Rodica Ţaţomir, Simona Tudose, Adriana 

Crihan, Ciprian Teodorescu, Silvia Pascariuc, Diana Sălceanu, Mihaela Hriscu, 

Ina Prodan. 

Referinţele din publicaţii de specialitate sau din presă la această activita-

te, înainte14 şi după 199015, nu sunt foarte numeroase. Totuşi, cumulând con-

tribuţiile teoretice ale bibliografilor din compartiment (inclusiv o prezentare 

apărută într-o publicaţie a IFLA16), recenziile la unele dintre bibliografiile pu-

blicate şi articolele care prezintă diferite aspecte din evoluţia elaborării biblio-

grafiei locale, se poate afirma că această muncă de bibliotecă, mai puţin spec-

taculoasă şi desfăşurată sub semnul discreţiei, nu a rămas neobservată. 

* 

Din perioada anterioară informatizării datează două sinteze bibliografice 

lunare: Viaţa culturală a judeţului Iaşi (păstrată în arhiva compartimentului 

începând din anul 1979) şi Judeţul Iaşi în presa din ţară (păstrată începând din 

anul 1981). Scopul acestor lucrări era acela de a asigura o informare mai 

promptă a utilizatorilor decât era posibilă prin intermediul anuarului biblio-

grafic: dacă elaborarea acestuia dura aproximativ un an, sintezele ofereau in-

                                              
10 Contribuţii teoretice: Probleme ale bibliografiei locale şi întocmirea unui calendar al datelor semnifica-

tive şi memorabile al judeţului Iaşi (1973), Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” şi dezvoltarea activităţii 
bibliografice, în Biblioteca, nr. 4, 1985, p. 7-8. 

11 Contribuţii teoretice: Metodica întocmirii anuarului bibliografic local (1985). 
12 Contribuţii teoretice: Viaţa culturală a judeţului Iaşi oglindită în bibliografia locală, în Caiet metodic, 

nr. 18, 1993, p. 103-111; Bibliografia locală la răscruce, în Caiet metodic, nr. 21, fasc. 2, 1996, p. 
51-59; Bibliografia locală – parte integrantă a bibliografiei naţionale, în Caiet metodic, nr. 22, 1997, 
p. 61-71; Câteva aspecte privind adaptarea unui program de calculator la specificul bibliografiei loca-
le, în Caiet metodic, nr. 25, 1999, p. 31-38; Bibliografia locală – reper în procesul de integrare euro-
peană, în Biblioteca, an. 12, nr. 2, 2001, p. 49-51. 

13 Contribuţii teoretice: Valorizarea informaţiei bibliografice, în Forum cultural, an 4, nr. 3, mart. 
1996, p. 3. 

14 Mircea Ionescu, Bibliografia locală în bibliotecile municipale şi orăşeneşti, în Revista bibliotecilor, an. 
23, nr. 6, iun. 1970, p. 336-341; Manole Corcaci, Bibliografii editate de Biblioteca Judeţeană, în 
Scînteia, an. 51, nr. 12413, 21 iul 1982, p. 5. 

15 Bibliografia, între tradiţie şi explozia informaţională, în Opinia, an. 7, nr. 1838, 19 aug. 1996, p. 2; 
Roxana Strahotin, O muncă nobilă în anonimat, în Monitorul, nr. 25, 2 feb. 2006, p. 4; Oltiţa Cîntec, 
Lumea, în indici şi note, în Evenimentul, an. 16, nr. 4637, 19 aug. 2006, p. 11. 

16 Angela Moraru, Bibliographic Initiatives in Iasi, Romania, în IFLA Newsletter, Genealogy and Local 
History Section, nr. 6, iun. 2005, p. 8-9. 
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formaţii din presa de apariţie recentă, organizate după structura specifică fie-

căreia, cu doar o lună întârziere. Conţinutul sintezelor era încorporat ulterior 

în structura anuarului bibliografic pe anul respectiv. După 1999, când a fost 

iniţiată baza de date electronică pentru articole din periodice, realizarea sinte-

zelor a devenit inutilă, deoarece utilizatorii aveau acces instantaneu la toate 

articolele înregistrate, prin intermediul calculatorului. În ultimii ani de apari-

ţie, după 1995, Viaţa culturală a judeţului Iaşi a fost realizată de Angela Mora-

ru şi Constantin Acozmei17, iar Judeţul Iaşi în presa din ţară de Vicenţiu Donose 

şi Rodica Ţaţomir. 

* 

O altă bibliografie curentă, realizată în perioada 1993-2003, a fost Cata-

logul apariţiilor editoriale ieşene. Acesta reflecta activitatea editurilor locale în 

intervalul dintre două ediţii ale Salonului Internaţional de Carte Românească, 

organizat de bibliotecă în fiecare toamnă. A fost realizat, în diferiţi ani, de Ele-

na Chiriac, Angela Moraru, Luana Troia, Gabriela Pricope. Catalogul nu contura 

însă dimensiunea exactă a fenomenului editorial ieşean, deoarece cuprindea 

doar titlurile intrate în colecţiile bibliotecii, în circumstanţele în care fondurile 

pentru achiziţia de carte erau insuficiente, iar multe edituri locale nu onorau 

obligaţia de a trimite volumele apărute pentru Depozit legal. Pe de altă parte, 

unele dintre titlurile publicate de editurile ieşene nu erau relevante din punc-

tul de vedere al bibliografiei locale (nu erau volume semnate de autorii ieşeni 

sau care să conţină informaţii despre Iaşi). 

Buna colaborare dintre bibliotecari şi editorii ieşeni, cu ocazia saloanelor 

de carte, s-a materializat într-un Catalog al editurilor ieşene, cuprinzând infor-

maţii actualizate despre profilul şi activitatea unui număr de 45 de edituri lo-

cale, realizat de Angela Moraru în anul 2001. 

În 2014 au apărut două bibliografii dedicate apariţiilor editoriale ieşene 

din anii 2012 şi 2013, semnate de Constantin Acozmei şi Ciprian Teodorescu. 

Pentru prima dată, au fost incluse în lucrări toate volumele apărute la editurile 

locale în anii respectivi care au putut fi identificate, fie că existau sau nu în co-

lecţiile bibliotecii. 

 

                                              
17 Contribuţii teoretice: Importanţa elaborării sintezelor lunare în cadrul informării bibliografice, în 

Caiet metodic, nr. 25, 1999, p. 50-52. 
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Indici şi sumare de reviste ieşene 

Indicii şi sumarele de revistă reprezintă instrumente de lucru deosebit de 

utile, în special pentru cercetători. Când aceste bibliografii sunt dedicate unor 

publicaţii locale, ele se înscriu în perimetrul larg al bibliografiei locale, deoarece 

mulţi dintre colaboratori şi multe dintre subiectele abordate în paginile acestor 

publicaţii prezintă interes pentru bibliografia locală. Fireşte, o parte dintre arti-

colele reţinute, cele semnate de colaboratorii din ţară sau din străinătate ai re-

vistelor, nu se încadrează în domeniul bibliografiei locale. Realizarea unui indice 

de revistă presupune cercetarea retrospectivă a tuturor numerelor publicaţiei 

respective apărute într-un interval mare de timp şi organizarea tuturor articole-

lor publicate după o structură creată în funcţie de profilul revistei. La Biblioteca 

„Gh. Asachi” au fost elaborate, de-a lungul timpului, trei astfel de lucrări. 

În anul 1968, în colaborare cu B.C.U. „Mihai Eminescu”, a fost publicat in-

dicele pe materii al gazetei Albina românească, editată în secolul al XIX-lea de 

Gheorghe Asachi. 

Cea mai ambiţioasă bibliografie de acest tip este Bibliografia revistei Croni-

ca (1966-1996)18, proiectată să marcheze aniversarea a 30 de ani de apariţie a 

publicaţiei. Din cauza cantităţii mari de informaţii ce trebuiau organizate (revis-

ta a apărut săptămânal, înainte de 1990, şi ulterior lunar), din această lucrare nu 

au fost finalizate, în 1997, decât două fascicole: Limba şi literatura română şi 

Literatura universală, pentru aceasta din urmă fiind realizat şi un indice de nu-

me. Chiar şi incompletă, lucrarea rămâne până în prezent cea mai importantă 

contribuţie bibliografică dedicată revistei ieşene. La realizarea ei au contribuit 

bibliografii: Liviu Moscovici, Rodica Ţaţomir, Aurica Dvoracic, Elena Chiriac, 

Angela Moraru, Irina Buliche. 

O altă bibliografie, de mai mică amploare, dar completă şi având un indice 

de nume, este Sumarul revistei Dacia literară (1990-1999), realizat, cu ocazia 

aniversării a 10 ani de la apariţia noii serii a revistei, de Luana Troia, Angela Mo-

raru şi Constantin Acozmei. În anul 2010 a fost elaborată şi publicată în paginile 

revistei o continuare a sumarului, pentru deceniul 2000-2009. În 2015, cele do-

                                              
18 Recenzii la această lucrare au publicat: Mihaela Mocanu în Buletin ABIR, vol. 9, nr. 1, 1998, p. 40; 

Bogdan Mihai Mandache în Cronica, an. 33, nr. 6, iun. 1998, p. 25; Ilie Dan (cu titlul: O iniţiativă lău-
dabilă) în Cronica, an. 33, nr. 8, aug. 1998, p. 11; Rosana Heinisch (cu titlul: Premieră editorială) în 
Evenimentul, nr. 2137, 13 aug. 1998, p. 7. O recenzie nesemnată a apărut în Biblioteca, an. 9, nr. 3, 
1998, p. 81-82. 
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uă părţi ale lucrării au fost puse împreună, a fost uniformizată descrierea şi re-

făcută organizarea articolelor. De asemenea, a fost redactat un indice de nume 

în care figurează toţi colaboratorii publicaţiei din primii 20 de ani de apariţie. 

* 

Tipologic, sumarele anuale ale revistelor ieşene aparţin bibliografiei locale 

curente. Spre deosebire de indicii de revistă, care au un caracter exhaustiv, su-

marele operează o selecţie a celor mai importante articole apărute, pe care le 

ordonează după o structură unitară. 

Dintre aceste lucrări, cea mai importantă a fost Sumarul selectiv al revistei 

Cronica. Exemplarele păstrate în arhiva compartimentului datează din perioada 

1981-1997, dar există indicii că lucrarea a fost realizată încă din 1966, când a 

început să apară revista, fiind şi publicată de multe ori în paginile acesteia, în 

numerele de la începutul unui nou an. Sumarul a fost realizat de Liviu Moscovici 

şi Nicolae Busuioc, până în 1990, şi de Angela Moraru, până în 1997. 

Între anii 1986-1990 a fost realizat şi Sumarul revistei Convorbiri literare, 

ultimul apărut fiind semnat de Elena Chiriac şi Vasile Şuvăială. 

 

Această privire retrospectivă, oricât de sumară, asupra celui mai reprezen-

tativ segment al activităţii bibliografice desfăşurate la Biblioteca „Gh. Asachi” în 

ultima jumătate de secol, şi anume elaborarea bibliografiei locale, pune în evi-

denţă complexitatea şi varietatea muncii specifice compartimentului bibliogra-

fic. În prezent, se poate afirma că există o bibliografie locală, elaborată coerent şi 

fără lacune majore, pentru întreaga perioadă de după Al Doilea Război Mondial. 

Numărul beneficiarilor direcţi sau indirecţi este practic ilimitat, deoarece intere-

sul potenţial pentru informaţiile selectate şi sistematizate în lucrările bibliogra-

fice nu mai depinde de stricta lor actualitate, uşor perimabilă, într-o perspectivă 

sincronică, ci poate chiar să crească odată cu distanţa în timp, informaţiile acu-

mulate devenind parte a memoriei locale, într-o perspectivă diacronică. 

O discuţie despre perspectivele bibliografiei locale într-o epocă în care im-

pactul produselor tradiţionale ale „galaxiei Gutenberg” (cărţile şi presa scrisă) 

pare să înregistreze un sensibil regres, în faţa ofensivei comunicării globale prin 

intermediul internetului, nu-şi are locul aici. Cu doza de optimism admisă în-

tr-un moment aniversar, existenţa unei tradiţii bibliografice valoroase, la Biblio-

teca „Gh. Asachi”, ar trebui să justifice încrederea că, şi pe viitor, dificultăţile ine-

rente care se vor ivi nu vor fi insurmontabile. 
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BIBLIOTECI IEŞENE ÎN TIMP 

CARMEN BĂDURĂ* 

În acest proiect de studiu, ne-am propus să realizăm un excurs istoric al 

bibliotecilor ieşene de la începuturi până în secolului al XIX-lea, insistând asu-

pra perioadei medievale şi moderne. Cele două studii de caz asupra cărora ne 

vom opri într-o primă parte, cel privind Schola latina a lui Despot-Vodă, de-

scris în rândurile ce urmează, şi cel legat de biblioteca de la Miclăuşeni, despre 

care vom vorbi într-un articol ulterior, sunt începutul unei activităţi de cerce-

tare obiectivă care are drept finalitate dorinţa de a oferi o istorie a biblioteci-

lor medievale şi moderne româneşti din partea această a ţării.  

 

Biblioteca proiectului Schola latina a lui Despot-Vodă 

Proiectul romantic al unui personaj exotic, aventurier şi cărturar, vizio-

nar, traversând meteoric istoria Moldovei, a declanşat comentarii dintre cele 

mai variate: „proiect cultural” numit de P.P. Panaitescu, „şcoală cu totul ana-

cronică” (N. Iorga), „şcoală pentru saşii şi ungurii din Cotnari” (Gh. M. Iones-

cu). Pe de altă parte, Gh. Şincai, Gh. Asachi, V.A. Urechia, A.D. Xenopol sau Şte-

fan Bârsănescu o văd ca pe un proiect unic, modern. Oscilând între termenii 

„şcoală”, „colegiu”, „academie”, ceea ce a reuşit să construiască Despot-Vodă 

depăşeşte modelul epocii.  

Recursul la sursele documentare este absolut necesar, iar prima şi cea 

mai abundentă îi aparţine secretarului său, Johann Sommer, neamţ din Silezia 

ajuns în suita lui Despot, care va scrie după moartea lui, Vita Iacobi Moldavo-

rum Reguli precum şi cele zece elegii în limba latină, care au ca subiect Acade-

mia şi biblioteca despre care vorbim. A doua sursă aparţine lui Antonio Maria 

                                              
* Carmen Bădură este bibliograf la Biblioteca Centrală Universitară Iași. 
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Graziani şi este concretizată în lucrarea De Ioanne Heraclide Despoda Valacho-

rum1. 

Primele menţiuni ale proiectului Schola latina au fost însoţite de semna-

larea intenţiei de a constitui o bibliotecă. Trecut prin filtrul câtorva universi-

tăţi şi acceptat la curţile Europei, Despot-Vodă a avut prilejul de a cunoaşte câ-

teva biblioteci notabile ale epocii, pe cele ale lui Carol Quintul, Maximilian şi 

Francisc I2. 

Diferitele surse fac referire la o bibliotecă al cărei amplasament era lângă 

Cotnari. Se mai menţionează de către Sommer că domnul „se delecta mult cu 

studii, şi strângea opere de artă, cu mare preţ, de pretutindeni. Nu înlăturase 

nici planul de a construi o bibliotecă deoarece era foarte convins că aceasta 

aduce bărbaţilor princiari cea mai mare podoabă şi demnitate.” Accentul este 

pus pe bibliotecă, despre care se poate afirma că „a fost întemeiată, dar neter-

minată” şi că a fost concepută ca o adevărată „bibliotecă de curte”, domnească, 

de dimensiunile celor văzute în periplul său european3. 

Există ipoteza cum că ar fi fost două biblioteci în timpul lui Despot, una 

de curte, princiară, probabil la Suceava, şi cealaltă, uzuală, pusă la dispoziţia 

corpului didactic şi elevilor de la Cotnari. Pentru acest punct de vedere ple-

dează textele lui Sommer şi considerentele din cercetările ulterioare (vezi Bâr-

sănescu). 

Antonio Maria Graziani nu face nicio referire despre acest obiectiv cultu-

ral în scrierea sa. Probabil a lipsit concreteţea proiectului, motiv pentru care el 

nu a fost menţionat de Graziani pentru că acesta ar fi avut o relevanţă specială 

pe fondul unei lipse de civilizaţie şi cultură care străbate scrierea sa4.  

Miron Costin descria astfel evenimentul în Letopiseţul Ţării Moldovei: „Şi 

la Cotnari fiind Saşi mulţi pre atunci, le-au fost făurit biserică şi şcoală şi au 

adunat vivlioteki... Şi aduna dascăli din ţara nemţească şi din ţara leşească, 

                                              
1 Antonio Maria Graziani, Johann Sommer, Viaţa lui Despot Vodă. Proza latină din epoca Renaşterii 

despre români, ediţie bilingvă, Iaşi, Institutul European, 2000, p. 124.  
2 Adina Berciu-Drăghicescu, O domnie umanistă în Moldova: Despot-Vodă, Bucureşti, Editura Albatros, 

1980, p. 115. 
3 Ştefan Bârsănescu, Schola latina de la Cotnari. Biblioteca de curte şi proiectul de Academie ale lui Des-

pot-Vodă, Bucureşti, Litografia şi Tipografia Învăţămîntului, 1957, p. 124. 
4 Ştefan Bârsănescu, Schola latina de la Cotnari. Biblioteca de curte şi proiectul de Academie ale lui Des-

pot-Vodă, Bucureşti, Litografia şi Tipografia Învăţămîntului, 1957, p. 124. 
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Papistaşi. De atunci au rămas aicea în ţară la noi Ezuviţii şi alţi popi ai Bisericii 

Apusului, Papistaşi...”5. 

Biblioteca cuprindea „cărţi de tot felul”, spune Sommer în Elegia a X-a, 

ceea ce arată că Despot realizase deja o colecţie de cărţi care putea impresiona 

chiar şi pe secretarul său, care văzuse suficiente biblioteci la viaţa sa. „Aceasta 

era ceea de puteai s-adaugi începuturilor alese prin care ai fi cunoscut datorită 

unor consideraţiuni mai strălucite, o, prea învăţatule Principe, dacă noua bi-

bliotecă, care cuprinde tot felul de cărţi, ar fi fost construită, acoperişurile ei 

strălucitoare ar adăposti muzele fugare şi luminosul Apollo şi-ar arăta noua sa 

podoabă.” Textul elegiei este clar şi în privinţa clădirii. Exista deci o construc-

ţie specială destinată bibliotecii. Sau poate unei alte instituţii, pentru că expre-

sia: „muzele fugare” se putea referi la teatru, muzeu, nu neapărat la bibliotecă6. 

Este adevărat că atunci era foarte dificil să constitui o bibliotecă de di-

mensiunile uneia europene, cu un fond de carte reprezentativ, din cauza costu-

lui ridicat al unei cărţi – cât o moşie. Bibliotecile europene aveau 2.000-3.000 

de manuscrise şi tipărituri, bineînţeles că biblioteca lui Despot avea mult mai 

puţine, câteva sute probabil. Expresia „cărţi de tot felul” arată că biblioteca era 

enciclopedică, de tip renascentist, aşa cum erau cele din epocă7. 

Nu ştim care a fost structura bibliotecii, ce titluri sau autori au intrat în 

componenţa ei. Le putem aproxima însă, făcând un inventar al titlurilor şi au-

torilor care circulau în epocă, precum şi a ponderii pe care o aveau istoria, 

filosofia, geografia în componenţa fondului de carte8. 

Soarta bibliotecii a fost probabil aceeaşi cu cea a lui Despot, a fost distru-

să. Ştefan Tomşa, noul domn, a poruncit să fie distruse toate construcţiile, ope-

rele care purtaseră amprenta scurtei domnii a predecesorului. Dincolo de ipo-

teze, nu există nicio mărturie privind soarta bibliotecii de curte sau celei afe-

rente proiectului Schola latina de la Cotnari. În privinţa celei dintâi, înclinăm 

să credem că nu era decât un nucleu format din achiziţiile deja făcute de Des-

pot în periplul său european, nu a mai cumpărat decât puţin pentru că sumele 

                                              
5 Antonio Maria Graziani, Johann Sommer, op. cit., p. 158. 
6 Miron Costin, Letopiseţiul Ţării Moldovei. De neamul moldovenilor, Prefaţă de Elvira Sorohan, Iaşi, 

Junimea, 1984, p. 176. 
7 Ştefan Bârsănescu, op. cit., p. 126. 
8 Valentin Talpalaru, Biblioteci rurale centenare din judeţul Iaşi, Iaşi, Editura Vasiliana ’98, 2004, p. 10. 
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impresionante cheltuite în campania militară şi datoriile din urma acesteia nu-i 

permiteau o largheţe a achiziţiilor într-un interval atât de scurt9.  

 
Imagine preluată de pe site-ul: http://theo-phyl.blogspot.com 

 

Aceste două elemente ale ambiţiosului proiect cultural al domnului, gym-

nasium-ul (collegium) şi biblioteca de curte, anticipează orgolioasa finalitate a 

nucleului academic pe care şi-l dorea Despot-Vodă şi pentru realizarea căruia 

nu ezita să aloce sume impresionante. Dacă nu ar fi fost distrusă, această bibli-

otecă ar fi fost probabil prima mare bibliotecă a Moldovei10. 

                                              
9 Idem, Un proiect cultural european în Moldova secolului al XVI-lea: Academia de la Suceava şi Schola 

latina de la Cotnari: teză de doctorat, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2008, pp. 165-166. 
10 Adina Berciu-Drăghicescu. op. cit., p. 116. 
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ECOLOGIA BIBLIOLOGIEI 

ROXANA MIHAELA ANGHEL* 

OANA VIORICA CIOBANU** 

Motto: „Ce lucru uimitor este o carte! E un obiect plat făcut dintr-un co-

pac, cu părţi flexibile pe care sunt imprimate multe semne caraghioase. 

Dar odată ce arunci o privire în ea, ajungi în mintea altei persoane, poate 

cineva care a murit de mii de ani. Peste milenii, un autor vorbeşte clar şi 

tăcut în capul tău, direct către tine. Scrisul este probabil cea mai bună in-

venţie a omului, legând oameni care nu s-au cunoscut niciodată, cetăţeni 

din epoci distante. Cărţile rup lanţurile timpului.”  

Carl Sagan 

 

Pentru a lămuri de la început generarea unui astfel de concept cred că es-

te suficientă reamintirea definiţiei celor două noţiuni. 

BIBLIOLOGÍE (conform dexonline) Studiul cărţii ca fenomen al vieţii so-

ciale, care cuprinde istoria, producţia şi răspândirea cărţii. 

ECOLOGIE (conform dexonline) Ramură a biologiei care studiază rapor-

turile dintre organisme și mediul în care se dezvolta şi trăiesc. (In sociologie) 

ecologia umană = studiul relaţiilor dintre fenomenele sociale şi spaţiile în 

care sunt cuprinse. 

Educaţia pentru citit şi totodată cea pentru mediu are scopul de a îmbu-

nătăţi lumea înconjurătoare, poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, de-

prinderi, motivaţii şi valori de care au nevoie pentru a gospodări eficient re-

sursele înconjurătoare şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calită‐

ţii vieţii. 

                                              
* Roxana Mihaela Anghel este ing. dr. la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 

Ionescu de la Brad” din Iaşi, Facultatea de Horticultură. 
** Oana Viorica Ciobanu este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
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Mediul, indiferent că ne referim la natură sau societate, aşa cum ni se 

prezintă el astăzi, este în cea mai mare parte o creaţie a omului, dar el poate 

influenţa la rândul său evoluţia societăţii umane. 

Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii.  

Dacă am îngrijit o carte, am îngrijit un copac şi un suflet de om. Cartea 

este în viaţa noastră un element central al creării unui psihic sănătos, a unei 

culturi generale, ne face să fim mai buni, ne ajută să trecem mai uşor peste 

greutăţile vieţii, într-un cuvânt: ne întăreşte. Cartea este un mod de comunica-

re şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele lor cele mai expresive. 

Membrii societăţii trebuie învăţaţi să ocrotească natură şi societatea, să o 

respecte, să iubească mediul înconjurător şi să participe direct, în limita posi-

bilităţilor lor, la dezvoltarea lor. 

Astfel s-a ivit necesitatea creării ecologiei bibliologiei, adică a unor activi-

tăţi care să implice membrii societăţii în acţiuni care să-i pună în situaţia de a 

cunoaşte fiinţe şi fenomene din lumea înconjurătoare, caracteristicile acestora, 

favorizarea însuşirii unor cunoștințe ecologice şi sociale, de conştientizare a 

rezultatului acţiunilor pe care le întreprind, prin activităţi cu caracter experi-

mental şi demonstrativ, antrenarea tuturor în desfăşurarea acestora. 

De aceea am iniţiat proiectele Biblioteca arborilor şi Natura pentru 

sănătatea ta, care se desfăşoară în cadrul planului Intersecţii al Bibliotecii Ju-

deţene „Gh. Asachi” Iași, care valorifică suprapunerea dintre literatură şi dife-

ritele ramuri ale ştiinţei. 

Remarcând beneficiile acestei legături între zona educaţională, ştiinţifică 

şi de dezvoltare non-formală, demersul partenerial de faţă oferă posibilitatea 

atingerii unui nivel ridicat de comunicare, creând ocazia lărgirii orizonturilor 

elevilor şi studenţilor din instituţiile participante.  

În ultimii ani, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi a avut o preocupare 

deosebită pentru încurajarea dezvoltării educaţiei nonformale, a simţului prac-

tic şi tehnic prin dezvoltarea de ateliere în cadrul proiectului Intersecţii.  

Acesta va valorifica suprapunerea dintre literatură şi diferitele ramuri 

ale ştiinţei. Proiectul va consta în manifestări în care se vor îmbina expuneri 

pe teme actuale ale ştiinţei şi tehnologiei, cu prezentarea felului în care se re-

flectă ele în literatură.  

Parteneri în aceste proiecte sunt: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medi-

cină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 
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Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi, colegiile şi liceele 

ieşene prin elevii şi studenţii lor, voluntari ai bibliotecii.  

Se vor pune în evidenţă prin aceste activităţi punctele de convergenţă a 

caracterului ştiinţific şi tehnic al celor două instituţii. În mod natural, elevii şi 

studenţii din Iaşi au devenit motivaţi în a-şi valorifica deprinderile ştiinţifice 

în cadrul cercurilor de dezvoltare a abilităţilor creatoare. 

Scopul principal vizează dezvoltarea ecologiei umane prin organizarea 

de activităţi tematice periodice în care să fie implicaţi elevi, studenţi, cadre di-

dactice, cât şi alţi beneficiari ai comunităţii ieşene.  

Acţiunile desfăşurate se vor finaliza prin lucrări prezentate, dezbateri, 

deplasări în zonele prezentate, care să însumeze cunoştinţele participanţilor 

din cadrul proiectului.  

Se concretizează colaborarea între instituţii din domeniile literar-ştiinţi-

fic şi educaţional, având multiple valenţe culturale, educative şi profesionale, 

prin cunoaşterea şi prin crearea abilităţilor de lucru în echipă şi concretizării 

educaţiei nonformale oferite de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 

De asemenea, urmărim lărgirea orizontului ştiinţific şi cultural al elevilor 

şi studenţilor prin cunoaşterea şi aprofundarea informațiilor acumulate. 

În acest scop am conceput următoarele proiecte: 

Biblioteca arborilor – proiectul are ca finalitate catalogarea florei lem-

noase din Parcul dendrologic din Copou, aflat în custodia ApaVital. 

Proiectul vizează cunoaşterea diversităţii taxonomice şi ecologice, cât şi 

monitorizarea şi conservarea unor plante aflate în categorii speciale de vulne-

rabilitate. 

Astfel, se vor îmbina valorificarea cunoştinţelor teoretice ale viitorilor 

specialişti cu calitatea de membri ai comunităţii implicaţi în actul civic, ce are 

ca rezultat conservarea mediului în care trăim. 

Proiectul se desfăşoară în mai multe etape: 

În prima etapă, studenţii anului II de la Facultatea de Horticultură, speci-

alizarea Peisagistică, îndrumaţi de şef lucrări dr. Tatiana Sandu şi ing. dr. Ro-

xana Mihaela Anghel, au efectuat pe teren lucrarea de inventarierea spaţială şi 

calitativă a speciilor de arbori şi arbuşti din perimetrul parcului dendrologic.  

În a doua etapă s-au confecţionat plăcuţele identificatoare cu denumirea 

ştiinţifică, denumirea populară şi familia botanică din care fac parte plantele 

identificate în prima etapă. 
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Etapa a treia a constat în montarea acestora, împreună cu elevii de la Li-

ceul Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi. 

Au fost folosite 230 de plăcuţe, corespunzătoare celor 78 de specii arbo-

rifere ce au fost identificate în parcul dendrologic. 

Următoarea etapă a constat în proiectarea peisagistică a planului den-

drologic ApaVital, în Laboratorul de Arboricultură a Facultăţii de Horticultură, 

încercându-se un model de îmbunătăţire a aspectului parcului, prin valorifica-

rea unor specii noi. Aceasta se va concretiza prin întocmirea unei lucrări cu 

titlul: Valorizarea estetică a spaţiului verde aparţinând ApaVital Iaşi, exe-

cutată de studenta Marinela Bucătaru, anul IV, specializarea Peisagistică, vo-

luntară a bibliotecii. 

Etapele viitoare vizează publicarea unui Catalog al arborilor şi arbuştilor 

din parcul dendrologic ApaVital. 

De asemenea, va fi realizat un plan virtual al parcului, prin tehnici IT mo-

derne. 

Din cadrul proiectului Natura pentru sănătatea ta putem aminti despre 

importanţa ecologică a Rezervaţiei naturale de tip floristică Fânaţele secu-

lare „Valea lui David” – sit Natura 2000, gazdele noastre au fost, la acel mo-

ment, consilier Ramona Prisăcariu de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi 

şi Paul Cristian Dincă. 

Sit de importanţă comunitară şi rezervaţie floristică, Poiana cu Schit cu-

prinde păduri tipice Podişului Central Moldovenesc. 

Situl a fost propus pentru protecţia şi conservarea a 12 specii de faună 

de importanţă comunitară şi care necesită protecţie strictă, o specie de plan-

tă-monument al naturii (Cypripedium calceolus – papucul doamnei) şi două ha-

bitate de importanţă comunitară: Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum şi Pă-

duri dacice de stejar şi carpen, aflate în stare bună de conservare. 

Delta Iaşului – zonă declarată sit Natura 2000, situată în nord-estul 

Moldovei, pe teritoriul judeţului Iaşi (Vlădeni). Aici se află heleşteiele Jijiei şi 

Miletinului, care alcătuiesc o arie de protecţie specială avifaunistică. 

Despre acestea ne-au vorbit conf. dr. Carmen Gache (Universitatea „Ale-

xandru Ioan Cuza”) şi dr. Irina Petruc (Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi). 

La această activitate au fost invitaţi elevii din clasa a VI-a, însoţiţi de prof. Ioa-

na Rotaru, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi şi elevii din clasa a VII-a, 

însoţiţi de prof. Eugenia Cohal, de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi. 
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Alături de noi au mai fost: conf. dr. biochimist Bogdan Stoica şi dr. medic 

primar îngrijiri paleative Liliana Mihailov (Universitatea de Medicină şi Far-

macie „Gr. T. Popa”), conf. dr. Maria Harja (Facultatea de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”) şi ing. dr. Roxana An-

ghel (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 

la Brad”). 

A doua ediţie din cadrul proiectului Natura pentru sănătatea ta s-a des-

făşurat de-a lungul anului şcolar 2015-2016, iar în cuvântul de deschidere Dan 

Doboş a subliniat rolul formator al Bibliotecii publice nu doar în zona umanis-

tă a cunoaşterii ci şi în cea ştiinţifică, zonă în care Iaşul deţine un loc special, 

susţinut de o îndelungată tradiţie a cercetării. 

Invitatul, prof. univ. dr. dr.H.C. Constantin Milică, a vorbit tinerilor elevi 

despre istoria tratamentelor şi descoperirii substanţelor vindecătoare, sublini-

ind complexitatea terapeutică a lumii vegetalelor. România este una dintre ţă-

rile ce deţin o mare bogăţie şi varietate floralo-vegetală, multe din plantele 

prezente pe teritoriul ţării noastre având importante valenţe medicinale. 

Pentru exemplificare, domnul profesor a prezentat un Atlas de plante au-

tohtone, bogat ilustrat, rod al cercetării profesorului Milică şi a colaboratori-

lor. La finalul întâlnirii, Ramona Ciobanu de la Agenţia de Protecţie a mediului 

Iaşi a precizat condiţiile legale de recoltare a plantelor medicinale şi arealele 

în care se găsesc pe teritoriul judeţului Iaşi. 

În următoarele activităţi, la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi au avut 

loc prezentări ca „Istoria mirodeniilor”, „Bradul”, „Turmeric (Curcuma longa) – 

beneficii ascunse”, „Coloranţi alimentari naturali”, „Ocrotirea naturii va asigu-

ra vieţuirea pe Terra”, „Ziua Internaţională a Biodiversităţii”, „Parcuri şi Biodi-

versitate”, „Ziua Mondială a Mediului” – concurs de degustare a apei, „Staţii de 

epurare apă” din cadrul proiectului Natura pentru sănătatea ta. 

La manifestări au fost invitaţi elevi de la Colegiul Naţional „Emil Racovi-

ţă”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi Colegiul Naţional „Garabet Ibrăilea-

nu”. 

Partenerii proiectului au fost: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medici-

nă Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Gr.T. Popa” Iaşi şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi. 

În concluzie, educaţia ecologică umană şi bibliologică nu-şi atinge 

scopul decât dacă este diseminată în societate, dacă este receptivă la proble-
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mele de mediu comunitatea locală, înţelegând necesitatea adoptării unui com-

portament ecologic.  

Comunitatea locală trebuie să înţeleagă că de noi toţi depinde calitatea 

vieţii de azi, dar şi de mâine. De respectarea principiilor de dezvoltare durabi-

lă depinde viitorul omenirii. Bibliotecile judeţene, şcoala, comunitatea în ge-

neral, pot avea un rol important în implementarea acestui concept, în sensibi-

lizarea factorilor educaţionali, a opiniei publice cu privire la importanţa reali-

zării educaţiei ecologice încă de timpuriu.  

Cred că afirmaţia „educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, de 

cooperare şi civică” este de dorit să o avem în vedere în planificarea activităţi-

lor noastre viitoare. 

În condiţiile societăţii de astăzi, a desfăşura activităţi ecologice eficiente 

nu este posibil decât dacă acestea sunt realizate în parteneriat şi activităţile 

trebuie să depăşească graniţele oricărei instituţii a comunităţii noastre. 

Încheiem amintind cuvintele lui Aldous Huxley: „Fiecare om care ştie să 

citească are puterea să crească, să multiplice modurile în care există, să-şi umple 

viaţa, să şi-o facă semnificativă şi interesantă.” 
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PROIECTUL BIBLIOZEN – INIȚIERE ÎN SPIRITUALITATEA 

CONTEMPORANĂ 

LUMINIȚA DANA LEONTE* 

DANIEL ȘUVĂIALĂ** 

Unul din proiectele de succes al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iaşi este 

proiectul BiblioZen.  

Ideea proiectului a plecat de la necesitatea de a diversifica oferta educa-

țională, informațională și de recreere a Bibliotecii Județene. În planul de ma-

nagement al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iaşi, în capitolul „Biblioteca și So-

cietatea” avem proiectul „Viață și spiritualitate”. Scopul acestuia este definit ca 

„oferirea unui cadru de întâlnire trimestrială pentru toți aceia care caută căi 

alternative de vindecare și de cunoaștere a universului, concomitent cu pre-

zentarea ofertei de carte a bibliotecii”.  

Alături de oferirea de conținut acestei direcții, împreună cu colegii de la 

Secția de Împrumut carte pentru adulți am urmărit pentru o perioadă de două 

luni fluxul de împrumut pentru cărțile ce aparțin domeniilor dezvoltării per-

sonale, terapiilor complementare, practicilor reiki, yoga, a psihologiei practice 

și aplicate, a filosofiilor inspirate de moduri de gândire orientale (taoism, bu-

dism etc.) Constatarea în urma acestui experiment de observație a fost că nu-

mărul de cărți rulate din aceste domenii era mai mare decât cel beletristic sau 

al literaturilor naționale. În plus, existau din partea cititorilor solicitări ale 

unor titluri din aceste domenii care nu se găseau la acel moment în oferta de 

carte a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”. Astfel a apărut ideea acestui proiect, 

prin care persoanele care doresc să cunoască mai multe despre acest tip de 

                                              
* Luminița Dana Leonte este vicepreședinte al Asociației Om Nou – Conștiință Nouă. 
** Daniel Șuvăială este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
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cunoaștere să beneficieze în cadrul Bibliotecii Județene de un cadru de întâlni-

re și contact cu informația, care să fie livrată de persoane cu pregătire în do-

meniu (psihologi, terapeuți, practicieni etc.) 

Implementarea proiectului s-a făcut în parteneriat cu Asociația 

„OMNOCON” – Om Nou, Conștiință Nouă, al cărei coordonator, psiholog Lumi-

nița Dana Leonte, a avut rolul de a cerceta oferta de pe piața specialiștilor care 

s-ar fi calificat pentru a participa la acest proiect. Alături de profesionalismul 

celor invitați să vorbească unui public interesat de aceste subiecte, una dintre 

condiții a fost disponibilitatea acestora de a oferi în mod gratuit informația, în-

trucât în mod curent multe dintre aceste seminarii și workshopuri se desfă‐

șoară contra cost. Biblioteca Județeană, în calitatea sa de instituție publică, tre-

buia și prin acest proiect să respecte principiile accesului liber și democratic la 

informații, în acord cu misiunea și viziunea sa, de entitate aflată în folosul cetă‐

țenilor, a comunității.  

Forma finală a proiectului, anume un format de workshopuri și conferin-

țe lunare, desfășurate într-o perioadă ce se suprapune în linii mari cu cea de 

activitate a instituțiilor de învățământ (lunile noiembrie – iunie) a fost definiti-

vată în lunile septembrie și octombrie ale anului 2013, împreună cu colegii de 

la Departamentul Programe și Proiecte culturale.  

 

Întâlnirile din primul an de activitate al proiectului au fost:  

1. „Atelier de transformare personală: Dezvoltă-ţi o minte extraordina-

ră” (invitat: Diana Laura Ciubotaru, psihoterapeut principal) – noiem-

brie 2013 

2. „Miracolul gândirii pozitive – bucurie, mit sau adevăr” (invitat: Lumi-

niţa Dana Leonte, psiholog, trainer, preşedintele Asociaţiei „Om Nou, 

Conştiinţă Nouă”) – decembrie 2013 

3. „Regăsirea puterii interioare” (invitat: Niculina Gheorghiţă, psiholog 

clinician principal, formator terapeut Bowen) – ianuarie 2014 

4. „Tu chiar poţi să-ţi creezi o zi magnifică!” (invitat: Alexandra Lupu, li-

cenţiată în psihopedagogie specială – februarie 2014 

5. „Etape ale însănătoșirii, trezirii și împlinirii sufletului” (invitat: Con-

stantin Cristian Ţurcanu, trainer, autorul cărţilor: Arta de a trăi, Auto-

controlul, Trezirea sufletului, Arta de a muri, Timp înflorit) – martie 

2014 
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6. „Vârstele încrederii” (invitat: psiholog Letiţia Lucescu) – aprilie 2014 

7. „Bucuria de a fi” (invitați: Marinela David şi Mihai Costache) – mai 

2014 
 

Proiectul a continuat cu încă 2 ediții, a căror calendar a fost următorul: 

Ediția nr. 2:  

1. „Ce este Inteligența Spirituală?” (invitați: Luminiţa Dana Leonte, psi-

holog, trainer, preşedintele Asociaţiei „Om Nou, Conştiinţă Nouă” și 

Dragoș Anghelina, terapeut) – noiembrie 2014 

2. „Lumina Magicului: de la Trăire la Sens” (invitat: profesorul și cerce-

tătorul Traian Dinorel Stănciulescu) – decembrie 2014 

3. „Alege conştient Bucuria vieţii” (invitat: psihologul şi consilierul psi-

hospiritual Niculina Gheorghiţă) – ianuarie 2015 

4. „Renașterea medicinei – calea integrativă” (invitat: Octavian Bivol, 

medic-homeopat, psihoterapeut, bioenergoterapeut, specialist în te-

rapii complementare şi formator) – martie 2015 

5. „Eliberarea de trecut – Teatrul virtuților” (invitat: Bianca Ioan, actriţă 

colaboratoare a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, co-owner 

la RECcreativ – producţie video / agenţie de publicitate, artist inde-

pendent, trainer la „tu TE joci” – cursuri de dezvoltare personală prin 

teatru, realizator programe la Radio Hit Iaşi 2010 – 2015, realizator 

programe la Radio Medeea (online), Iaşi 2009- 2010, animator loc de 

joacă pentru copii) – aprilie 2015 

6. „Geometria Iubirii: de ce Ea, de ce El?” (invitat: Georgiana Corcaci, psi-

holog de formaţie, universitar şi antreprenor al dezvoltării personale) 

– mai 2015 

7. „Jocul polarităţii masculin feminin” (invitat: Cristian Țurcanu, consi-

lier spiritual, autor) – iunie 2015 
 

Ediția nr. 3: 

1. „O minte nouă. O viață nouă” (invitat: Dana Galupa, psihoterapeut sis-

temic de cuplu şi familie, psiholog clinician, terapeut Bowen) – noiem-

brie 2015 

2. „Apă pentru viață” (invitat: Octavian Bivol, medic homeopat, psihote-

rapeut, bioenergoterapeut, specialist în terapii complementare şi for-

mator) – decembrie 2015 
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3. „Calea învingătorului obișnuit” (invitați: Luminiţa Dana Leonte, psiho-

log, trainer, preşedintele Asociaţiei „Om Nou, Conştiinţă Nouă” și Edu-

ard Calotă, terapeut) – ianuarie 2016 

4. „Atelier Time Travel – Vis sau Realitate? Distorsiuni temporale în spa-

țiul psihologic” (invitat: Diana Laura Ciubotaru, psihoterapeut princi-

pal) – februarie 2016 

5. „Excelența individuală prin programarea neurolingvistică” (invitat: 

Paula Drosescu, coach NLP) – martie 2016 

6. „Povestea preferată a vieții mele”/ Sinele. Anti-Sinele și Neo-Sinele” 

(invitați: psiholog Lăcrămioara Cojocaru și scriitor Ionuț Spiridon/ 

Atmaji.) – aprilie 2016 

7. „Ce urme lasă pașii cuvintelor tale?” (invitat: Oana Liliana Timofte, 

psiholog și consilier pentru dezvoltare personală) – mai 2016 
 

În prezent (septembrie 2016), ne pregătim pentru cea de-a IV-a ediție a 

proiectului, devenit o constantă în Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi. Moti-

vul pentru care proiectul a devenit permanent în Bibliotecă a fost succesul pe 

care l-a avut în rândul publicului, pe care l-am consultat cu ajutorul formulare-

lor de înscriere online – un document afișat în pagina de anunț a conferințelor 

în care cei dornici să participe se înscriau. Una dintre rubricile pe care le avea 

formularul era cea a localității; am avut astfel surpriza să constatăm că unii 

dintre participanții la conferințe veneau special pentru eveniment din orașe 

din județele învecinate: Neamț, Bacău, Botoșani, Suceava, Vaslui. O altă catego-

rie era formată din persoane din județul nostru, venind din Pașcani, Hârlău, 

Podu-Iloaiei și altele. Bineînțeles, cel mai numeros public provenea din muni-

cipiul Iași. Ca vârstă am avut participanți de la adolescenți și preadolescenți 

(12-16 ani), până la persoane de +70, grupul cel mai numeros fiind cel al adul-

ților cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani. Subiectele și temele abordate în 

cadrul fiecărui eveniment au ținut cont de sugestiile primite de la persoanele 

ce completau formularul online – având în formular o rubrică cu următoarea 

întrebare: Ce alte subiecte doriți să fie prezentate/dezbătute în cadrul viitoa-

relor întâlniri BiblioZen? 

O parte dintre invitații participanți în proiect, autori de cărți, au donat 

din producțiile lor câteva exemplare Bibliotecii Județene, îmbogățind oferta de 

carte din domeniul psihologiei aplicate și dezvoltării personale.  
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BIBLIOZEN – un dar spiritual pentru ieșenii interesați de 

dezvoltare și evoluție personală 

Întâlnirile „BiblioZen” s-au creat în cadrul proiectului „Viață și spirituali-

tate” al Bibliotecii Judeţene ”Gh. Asachi” din Iași în colaborare cu psihoterape-

utul Luminița Dana Leonte, vicepreședintele Asociației „Om nou, conștiință no-

uă – OMNOCON”. El se derulează începând cu luna noiembrie 2013 și anunțăm 

deschiderea celei de a patra ediții în data de 6 noiembrie 2016.  

Acest proiect se adresează tuturor persoanelor interesate de informare 

și evoluție personală sau socială și va conține 7 întâlniri anuale cu o ritmicitate 

lunară și vor fi moderate de specialiști cu experiență și cunoaștere autentică, 

personalități de valoare ale orașului nostru. 

Metodologia folosită în aceste evenimente este una inovatoare, folosind 

informații din zona medicală, a neuroștiințelor, a psihologiei evoluționiste, a 

inteligenței emoționale, fizică și mecanică cuantică, toate sub umbrela inițierii 

în spiritualitatea contemporană. La aceste întâlniri punem la dispoziție un set 

de tehnici și instrumente care să permită participanților înțelegerea concepte-

lor discutate și o serie de informații utile pentru a deveni persoane corect in-

formate, armonizate și bine adaptate la mediul aflat în continuă schimbare. 

Scopul pe termen lung al acestui proiect este prezentarea elementelor 

care pot îmbunătăți substanțial calitatea vieții, ascuțirea percepției față de me-

diul înconjurător, redobândirea încrederii personale și mai ales detensionarea 

psihică și emoțională creată de presiunile sociale în care conviețuim cu toții. 

Din punct de vedere psihologic, participarea la aceste întâlniri aduce 

multe beneficii, cei prezenți având posibilitatea de a-și lărgi modul de înțele-

gere și interpretare al evenimentelor din viața cotidiană. Astfel ei se vor putea 

repoziționa față de anumite evenimente semnificative din viața lor și vor avea 

motivația necesară de a lăsa în urmă evenimente care nu mai au beneficii și 

utilitate autentică pentru individ. 

Din punct de vedere social, participarea la proiectul „BiblioZen” dă opor-

tunitatea participanților de a socializa și a cunoaște persoane care au aceleași 

preocupări de dezvoltare și evoluție personală și, mai ales, întâlnirile fiind in-

teractive, fiecare din cei prezenți poate primi răspunsuri la întrebări personale 

sau colective. 

Trăim într-o lume în care reușita sau nereușita noastră este strâns core-

lată cu ceea ce credem: dacă credem că vom reuși, ne vom mobiliza și vom face 
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tot ce este posibil pentru a ajunge la un rezultat de succes; dacă nu credem că 

suntem capabili de ceva, nu vom reuși să ne implicăm așa cum trebuie iar re-

zultatul dorit va părea de neatins. Dorința, puterea și resursele sunt în noi și ar 

fi pozitiv dacă le-am putea folosi ca și combustibilul necesar pentru atingerea 

performanțelor noastre. 

Este deosebit de important să ne cunoaștem credințele pentru că ele ne 

conduc viața. O dezvoltare socială, psihologică și spirituală continuă poate up-

grada individul și îl poate ajuta să-și redobândească o personalitate unitară și 

integrată, care să-i aducă beneficiile necesare.  

Mulțumim conferențiarilor care au avut generozitatea de a ne ghida și 

motiva în dezvoltarea și evoluția noastră. Mulțumim distinșilor: Diana Ciubo-

taru, Niculina Gheorghiță, Daniela Galupa, Georgiana Corcaci, Letiția Lucescu, 

Paula Drosescu, Alexandra Lupu, Lăcrămioara Cojocaru, Bianca Ioan, Maria 

David, Traian D. Stănciulescu, Eduard Calotă, Octavian Bivol, Cristian C. Țurca-

nu, Dragoș Anghelina, Ionică Spiridon. 



 

 

MISCELLANEA
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ACŢIUNILE VOLUNTARE. PAŞI SPRE MODERNIZAREA ACTULUI 

EDUCAŢIONAL ÎN LUMEA PREŞCOLARILOR ŞI A ŞCOLARILOR 

– PENTRU O ALTFEL DE GÂNDIRE – 

MANUELA TEODORA BALAŞCA‐MIHOCI 

Motto: „Miracolul creşterii şi educării unui copil este că nu ştim niciodată 

cum se va schimba şi cine va deveni”.  

Eileen Kennedy-Moore 

 

Acţiunile voluntare despre care dorim să tratăm în prezenta lucrare nu 

pot fi separate de psihologia socială, de intervenţia socială, de economia socia-

lă, deoarece toate aceste variabile se regăsesc implicate în procesul de volun-

tariat, inclusiv statutul social. Acţiunea voluntară este o „activitate realizată 

din proprie iniţiativă, fără constrângeri exterioare, formalizată în cadrul unei 

organizaţii şi care nu aduce beneficii materiale imediate sau directe celui ce o 

performează, ci altora sau comunităţii”1. În completarea acestei definiţii este şi 

următoarea: „Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, 

prin care o persoană fizică oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora 

fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile re-

alizate în sprijinul proiectului în care este implicată”2. 

Motivaţia intrinsecă a unui act de voluntariat este mult mai profundă şi 

mai bine ancorată în verbul a face pentru alţii, decât orice alt argument de na-

tură raţională, socială sau de statut social. Promovarea unui astfel de compor-

                                              
 Manuela Teodora Balaşca-Mihoci este doctor în filosofie; bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. 

Asachi” din Iaşi; profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
1 Voicu B. 2010, Capital social în România începutului de Mileniu: drumeţ în ţara celor fără de prieteni?, 

Editura Lumen, Iaşi, pp. 91-110. 
2 www.provobis.ro [accesat în ianuarie 2014]. 
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tament etic şi practic în sprijinul semenilor de lângă noi, mai ales de la o vârstă 

fragedă, aduce cu sine o altă viziune despre viaţă, conturează o altă importanţă 

gestului făcut în spirit caritabil, nu este o laicizare a carităţii creştine, ci o pre-

lungire a ei în forme dintre cele mai variate şi sănătoase pentru minte şi spirit. 

Profesorul sau educatorul este implicat în predarea – învăţarea – evalua-

rea preşcolarilor şi a şcolarilor, el planifică munca la clasă, organizează şi co-

munică informaţiile, conduce activitatea didactică, realizează obiectivele pro-

puse, previne influenţele negative, motivează elevii, îi sancţionează acolo unde 

este necesar, îi consiliază pe problemele specifice vârstei lor, le controlează 

evoluţia, apreciază, evaluează atingerea performanţelor, formulează judecăţi 

de valoare, într-un cuvânt este adultul care formează viitori oameni. Calitatea 

şi eficienţa actului didactic de care este responsabil direct îl face să fie profe-

sor-manager, acoperind şi activităţi din plan psihologic, social, operaţional, 

normativ, inovator. Interacţiunea dinamică a tuturor acestor planuri ar putea 

fi uşor suplinită prin actele de voluntariat menite să susţină direcţiile propuse, 

fără a sufoca creativitatea actorilor sociali ce se implică liber. 

Marketingul educaţional are ca obiectiv elaborarea prin aplicarea strate-

giilor şi programelor de instrucţie şi educaţie prin evaluarea corectă şi repro-

iectarea în permanenţă în vederea unei corelări a formării tinerei generaţii cu 

interesele generale ale societăţii, cu dezvoltarea personalităţii umane.  

Pe acest fond considerăm că voluntariatul ca activitate este o muncă şi ar 

trebuie integrat în marketingul educaţional, mai exact ca parte din marketin-

gul operaţional (care aplică în detaliu strategia de marketing a organizaţiei 

pentru fiecare categorie de servicii şi oferte adresate potenţialilor beneficiari – 

în cazul nostru preşcolarii şi şcolarii, cu particularităţile cerute vârstei şi pre-

gătirii lor). Riguros organizat şi cu o resursă umană bine definită şi temeinic 

pregătită, voluntariatul la clasa preşcolarilor şi a şcolarilor ar avea roluri bene-

fice multiple, de ambele părţi: 

- de a susţine actul educaţional venind în sprijinul activităţilor impuse de 

programă cu noi completări armonios prezentate; 

- de a crea modele comportamentale şi atitudinale; 

- de a dezvolta relaţii interumane între grupe de vârste diferite; 

- de a responsabiliza şi încuraja participanţii la proiecte; 

- de a maturiza controlat procesul de dezvoltare emoţională a copiilor; 
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- de a dezvolta spiritul de echipă şi cel de lider acolo unde îşi desfăşoară 

activitatea; 

- de a dinamiza procesul de învăţare şi a stimula creativitatea liberă, gân-

direa critico-constructivă;  

- de a susţine metodic procesul de asimilare a cât mai multor cunoştinţe, 

tehnici, în funcţie de domeniul de activitate. 

Beneficiile acţiunilor voluntare sunt multiple: noi relaţii sociale, dezvol-

tarea în plan personal a diferite calificări, recunoaştere socială, implicare în 

viaţa societăţii şi, de ce nu, un mai bun CV pentru viitor. Nu putem contura un 

profil al voluntarului, dar se pot puncta câteva disponibilităţi subiective (per-

sonalitate, motive, valori, norme şi atitudini) dar şi venit, capital social, educa-

ţie, vârstă, mediu urban sau rural, influenţe culturale; valori asociate volunta-

riatului ar fi religia şi principiile de viaţă, evident o morală sănătoasă şi o cul-

tură civică dezvoltată, bazată pe valori reale. Funcţie de toţi aceşti factori se 

pot face studii sociologice şi se pot contura profiluri umane predispuse nativ 

spre voluntariat sau educate spre acest tip de manifestare şi muncă umană, 

conştienţi că „omul ce munceşte în adevăr nu mai are nevoie de nici o filosofie 

a muncii, ci de îndrumarea luminoasă a raţiunii”3. 

În România activitatea de voluntariat este încă puţin înţeleasă şi practi-

cată, iar direcţiile de interes sunt dezvoltarea personală sau rezolvarea pro-

blemelor sociale; la nivelul oraşului Iaşi, există un studiu realizat în luna mai 

2011, pe un lot de 533 de studenţi de la UAIC implicaţi în diverse activităţi de 

voluntariat care, procentual, se prezintă astfel: „78% dintre studenţi declară că 

nu sunt/nu au fost implicaţi în organizaţii voluntare, iar 12% sunt implicaţi în 

organizaţii cu caracter studenţesc-universitar (în Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi sunt 26 de organizaţii studenţeşti active şi două fundaţii)”4. 

Respondenţii au ca preferinţe domeniile: educaţie 43%, drepturile omului 

46,5%, protecţia mediului 41,1%, domeniul social 40,3%, ONG studenţeşti 

49,5%, alte domenii ar fi sănătate, sport, cultură şi protecţia animalelor. Între 

preferinţele studenţilor şi nevoile reale ale societăţii sunt mari diferenţe care 

                                              
3 Mircea Florian, Îndrumare în filosofie, Editura Fundaţiunei I.V. Socec, Bucureşti, 1923, p. 466. 
4 Revista de Economie Socială, nr.3/2012, vol. II, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, art. Acţiunile 

voluntare. Câteva observaţii privind reprezentările sociale şi opiniile studenţilor despre voluntariat, 
autori Netedu Adrian şi Blaj Andreea, pp. 145-146. 
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nu pot fi acoperite decât printr-o informare corectă şi o adevărată şcoală mo-

tivaţională a voluntariatului cu adresabilitate încă de la grupa preşcolară.  

Dacă un preşcolar de 4 ani va vedea în fratele sau sora mai mare o încli-

nare spre ajutorarea dezinteresată a celor mai puţin favorizaţi şi va creşte în 

acest spirit, omul generaţiei de mâine va putea transmite aceleaşi valori, la 

rândul său, copiilor pe care îi va avea, lanţul uman dezvoltându-se şi în această 

direcţie socială care, din păcate, e mai mult de ordin teoretic decât practic. 

Suntem în faţa unei dileme a educaţiei, a teoriei versus aplicaţie şi aici e 

piatra de poticnire a neînţelegerii rolului voluntariatului şi a neimplicării fac-

torilor umani responsabili. Un lucru trebuie clar înţeles, voluntarul nu ia locul 

profesorului sau al educatorului; el este chemat să înveţe alături de la ei şi prin 

ei să crească împreună cu ceilalţi actori implicaţi. Gradul de complexitate a 

acestui proces este înalt, temporalitatea implicării şi aplicării lor la clase de 

preşcolari şi şcolari va avea o cronologie îndelungată, însă roadele ar putea fi 

imense de ambele părţi. Pentru a implementa sistemul voluntariatului în edu-

caţie nu este nevoie doar de resursa umană, ci şi de teorie bine înţeleasă, de 

bune intenţii şi de o legislaţie permisivă spre acest pas.  

Proiectul Şcoala Altfel ar putea fi o punte spre acest demers ce îl propu-

nem aici şi încercăm să îl argumentăm nu ca o formă de manipulare a ceva de-

ja existent, ci ca o deschidere spre nou, spre alţii, spre un cadru de învăţare 

mai flexibil, mai adaptabil la cerinţele reale ale pieţei în continuă dezvoltare şi 

schimbare.  

Voluntariatul în act trebuie văzut ca un instrument de lucru venit în spri-

jinul celor mici, ca o ofertă educaţională ca toate celelalte opţionale existente, 

în care, într-un cadru organizaţional bine structurat, dar liber totodată creati-

vităţii şi libertăţii umane, un segment al populaţiei, în cazul nostru copiii, să 

poată creşte responsabili de ceea ce au în mediul lor natural şi de ceea ce li se 

oferă de către ceilalţi în societate.  

Pentru a exemplifica mai clar cele susţinute anterior, ne vom opri asupra 

unui joc conceptual dintre noţiunile de motivaţie – ludic – voluntariat – abili-

tăţi de concentrare – aptitudini – interactiv – lume. La prima înţelegere sunt 

simple concepte; aplicate însă practic ele deschid drumul spre voluntariat, 

spre socializare şi spre firesc. Motivaţia intrinsecă a fiecărui participant, acti-

varea abilităţilor şi aptitudinilor şi redarea lor prin forme ludice adaptate vâr-

stelor preşcolare şi şcolare nu pot duce decât spre scopuri şi finaluri benefice 



ACŢIUNILE VOLUNTARE. PAŞI SPRE MODERNIZAREA ACTULUI EDUCAŢIONAL ÎN LUMEA PREŞCOLARILOR 

ŞI A ŞCOLARILOR 

45 

de ambele părţi. Un proverb care circulă în mediul voluntarilor este: „nu poţi 

lăsa urme în nisip atâta timp cât stai jos” (Nelson Rockefeller). 

Federaţia VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea 

Voluntariatului în România şi care cuprinde 54 de organizaţii neguvernamen-

tale din toată ţara şi care antrenează anual peste 17.000 de voluntari a propus 

trei modificări legislative importante, şi anume: 

- reglementarea obligatorie a relaţiei dintre voluntar şi organizaţia gaz-

dă printr-un contract cadru în formă scrisă, înregistrat în evidenţa or-

ganizaţiei gazdă; 

- recunoaşterea voluntariatului ca experienţă profesională; 

- acordarea de către organizaţia-gazdă a unui certificat de competenţe 

dobândite prin voluntariat5. 

În orice domeniu ar alege să activeze, „voluntarii sunt şi reprezintă IUBI-

REA în mişcare”, afirma un autor anonim, posibil şi el voluntar în tinereţea sa... 
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INTERVIU CU PROFESORUL, SCRIITORUL, ISTORICUL LITERAR 

ȘI OMUL DE BIBLIOTECĂ SĂLUC HORVAT 

CIPRIAN TEODORESCU* 

Întâlnirea cu autorul celei mai importante dintre cărțile care au figurat în 

prima bibliografie de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar1 nu poa-

te fi decât memorabilă, iar dacă se produce „după douăzeci de ani” de la acel 

moment, aceasta se poate constitui nu doar într-o coincidență cu romanul lui 

Alexandre Dumas, ci și în șansa unui dialog special, oferit cu generozitate și 

deschidere, la capătul căruia am avut ocazia de a descoperi nu numai unul din-

tre cei mai respectați autori de cărți de specialitate din sfera biblioteconomiei, 

ci și un personaj cu vocația sintezei, care, surâzând de la „înălțimea” a 81 de 

ani de viață, aniversați pe 23 iunie, la momentul dialogului, prilejuit de desfă‐

șurarea, la Timișoara, a Conferinței Naționale a A.B.R.2, se afla concomitent în 

multiple și onorante ipostaze: participant activ din proaspăta postură de 

„membru de onoare” al Asociației, autor care își lansează cel mai recent volum 

al său3, recezor al proaspăt apărutului volum al doilea din „Tratat de bibliote-

conomie” coordonat de profesorul Mircea Regneală4, și aceea de director exe-

cutiv al revistei de cultură „Nord Literar”, editată de Asociaţia Scriitorilor Baia 

Mare și semnatar în paginile acesteia. 

Pentru cei care nu-l cunosc punctăm câteva date din bio-bibliografia sa: 

                                              
* Ciprian Teodorescu este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
1  Horvat, Săluc. Introducere în biblioteconomie. Bucureşti, Grafoart, 1996. (Biblioteca ABIR). 
2  Conferința Națională a ABR, Asociația Bibliotecarilor din România: „Biblioteca fără bariere”, ediția a 

XXVII-a, 7-9 septembrie 2016, Timișoara. 
3  Horvat, Săluc. Cartea de-a lungul anilor, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015. 
4  Regneală Mircea (coord.). Tratat de biblioteconomie, vol. 2, partea a 2-a, București, Editura ABR, 

2016. 
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Săluc Horvat (23 iunie 1935, 

Șigău/Cluj) este absolvent al Fa-

cultății de Filologie a Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, li-

cențiat în specialitatea limba și li-

teratura română. Membru fonda-

tor al Asociației Scriitorilor din 

Baia Mare și președinte al aceste-

ia, inițiatorul și fondatorul revistei 

„Nord Literar”, director executiv 

al revistei. Director al Bibliotecii 

Universităţii Baia Mare, lector al Universității 

din Baia, director al Editurii Universităţii de 

Nord. A colaborat cu studii, articole și cronici 

literare la mai multe reviste: „Tribuna”, „Viața 

Românească”, „Contemporanul”, „Familia”, 

„Luceafărul”, „Poesis”, „Nord Literar” etc. Este 

membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Printre publicațiile sale amintim: Mihai Emi-

nescu. Dicționar cronologic (1994); Introduce-

re în biblioteconomie (1996); Însemnări bibli-

ografice (1997); Însemnări despre Mihai Emi-

nescu. Studii și articole (2000); Însemnări pe 

margini de cărți (2005); Liviu Rebreanu. Ion – 

universul uman (2002); De la Titu Maiorescu 

la Petru Creția (2010); Cartea de-a lungul 

anilor (2015). 

 

Despre plagiat  

Reporter (Ciprian Teodorescu): – Dați-mi, vă rog voie să încep, apelând la 

un truc din presă, acela de a câștiga atenția cititorilor prin plasarea într-o zonă de 

interes maxim, și să vă întreb: cum vedeți invocarea repetată, nu numai pe holuri, 

în discuții particulare, ci chiar de la prezidiul Conferinței A.B.R., din aceste zile, a 

situației cazurilor de plagiat în cazul unor înalți demnitari români?  
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Săluc Horvat: – Personal aș fi dorit ca situația în sine să nu fi existat, pentru 

că aduce prejudicii foarte mari țării în general și foarte multor români, în prezent 

și din păcate, foarte probabil, pentru o lungă perioadă de timp. Dar odată faptele 

produse și dovedite, invocarea lor în cadrul reuniunii științifice prezente este 

corectă, pentru că, așa cum a arătat dl. prof. Mircea Regneală, documentul de bi-

bliotecă este un mijloc de probă în astfel de cazuri, iar problema respectării exac-

te a proprietății intelectuale, mai ales acum în condițiile multiplicării fără prece-

dent a mediilor și formelor de stocare și de accesare a acestora, este una nu foar-

te clar legiferată. De aceea cred că este foarte important apelul făcut de la tribuna 

Congresului, pentru ca specialiștii în drept să-și facă cunoscute pozițiile înteme-

iate în acest domeniu, care cunoaște cazuri concrete foarte diverse. Nu pot să nu 

remarc și încărcătura emoțională a acestor subiecte și faptul că abordările pe ca-

re le-am văzut din belșug în media, s-au centrat de cele mai multe ori pe anumite 

persoane, este adevărat publice și de înalt nivel, dar abordările nu au mai lăsat 

loc și gândirii sistemice a situației generale, practic pedepsim niște fapte repro-

babile, la anumite persoane, dar nu încercând să găsească rezolvări adecvate la 

problema în sine, așa că abordarea în acest cadru, cu mai multă rațiune și mai pu-

țină emoție este una binevenită. Trebuie pornit de la general la particular, înțele-

gând exigențele unei lucrări de doctorat, care trebuie să răspundă concomitent 

atât unor exigențe de originalitate, dar și de parcurgere a unei tradiții a speciali-

tății și a subiectului, tocmai pentru a demonstra fără echivoc plusul de valoare 

adus cunoașterii.  

– Nu cerem prea mult unor tineri doctoranzi? 

– Nu, pentru că doctoratul nu este numai un titlu, ci și un proces de certifi-

care, de examene, dovadă că acum legea prevede Școli doctorale, iar răspunderea 

vizează în egală măsură atât doctorandul, cât și profesorul conducător al tezei 

acestuia și pe toți referenții și specialiștii din comisiile evaluatoare, perspectivă, 

după părerea mea, prea puțin analizată în cazurile invocate. 

– În schimb s-au invocat des, fără a se putea trage o concluzie exactă, chesti-

uni legate de procedurile de citare a surselor.  

– Și acestea sunt foarte importante, dar trebuie analizată atent nu numai ci-

tarea, ci și relevanța citării în susținerea propriei teze, care este miza principală a 

lucrării, mărimea și forma. Pentru cei avizați, simpla privire a modului în care 

este redactată bibliografia unei lucrări spune multe lucruri cu privire la pregăti-

rea autorului, la orizontul de interes al acestuia, dar, bineînțeles, nu totul despre 
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valoarea muncii lui, lucru care poate fi realizat doar de o persoană competentă în 

domeniu, după o lectură critică, atentă și completă. 

– În felul acesta am ajuns în această chestiune la problema surselor și poate a 

importanței bibliotecilor, ca deținătoare a acestora. 

– Fără un lucru îndelung și specializat este greu de conceput succesul unei 

teze, iar biblioteca trebuie să ofere cadrul propice acestei munci intelectuale, cer-

cetarea bibliografică fiind esențială, cu ea practic începând întreaga activitate, 

susținând întreg procesul de cercetare și continuând și după finalizarea tezei, 

pentru că mereu ești atent ce s-a mai scris despre subiectul respectiv sau chiar 

despre lucrarea ta. Îmi aduc aminte și acum cu emoție momentul când mi-am vă-

zut numele pe prima mea carte și pot spune acum, la această vârstă, că a fost lu-

crarea la care am adus cele mai multe amendamente, asta pentru că, așa cum și 

este normal, Mihai Eminescu cunoaște noi și noi exegeze, a căror indexare se 

constituie în tot atâtea adăugiri la lucrarea mea. 

– Cum vedeți ieșirea din această problemă, a plagiatului? 

– Pentru că nu am o rezolvare miraculoasă, am să vă propun o soluție în ca-

re eu personal cred, lucru cu plăcere și cu convingerea că buna întemeiere a aces-

tuia îți va aduce cu siguranță foloase toată viața, așa cum îmi spuneau și profeso-

rii mei, adică așa, un lucru făcut cu adevărat ardelenește, fără grabă și cu conștiin-

ță. Și aș mai propune ceva, începerea acestei munci încă din primele clase ale 

școlii, pentru că atunci se pune temelia deprinderilor muncii intelectuale, lucru 

pentru care e nevoie de profesori valoroși și exigenți, dar cu dragoste pentru ele-

vii lor, începând cu învățătorul/învățătoarea, așa cum eu am avut șansa să am, și 

acum simt nevoia să depun mărturie în a spune cât de mult le datorez. 

 

Despre cărți 

– De mai multe ori vorbitorii v-au salutat evocând cartea dvs. Introducere în 

biblioteconomie5. 

– Mi se întâmplă des acest lucru pentru că respectivul volum a figurat mult 

timp în tematicile de concurs, dar cred că trebuie să înțelegem acest „succes” și în 

contextul momentului de atunci, se manifesta o lipsă de astfel de titluri și, pe de 

altă parte, se dădeau multe concursuri pentru postul de bibliotecar debutant, as-

tăzi, așa cum am și spus cu ocazia lansării Tratatului de biblioteconomie, coordo-

                                              
5 Horvat, Săluc. Introducere în biblioteconomie. Bucureşti, Grafoart, 1996. (Biblioteca ABIR). 
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nat de profesorul Mircea Regneală6, lucrurile s-au schimbat mult, am evocat, con-

vins că vom zâmbi împreună, momentul când, în tinerețea mea, prima probă, eli-

minatorie, pentru a fi bibliotecar, era aceea de caligrafie, astăzi este cea pe calcu-

lator. 

– Și totuși cartea dumneavoastră mai e prezentă și astăzi în bibliografii de 

concurs. 

– Dar nu obligatoriu, cred că am avut șansa să scriu un manual cu definiții, 

proceduri și lucruri clare, pentru că s-a bazat pe reelaborarea unui manual de bi-

blioteconomie scris de mine pentru elevii de liceu și a cursurilor de bibliotecono-

mie predate studenților, fiind astfel obligat să fiu clar, concis și funcțional, lucrul 

direct cu aceștia, în bibliotecă și de la catedră, ajutându-mă să dau forma finală a 

cărții.  

– Tot astăzi, de la prezidiul Congresului, s-a făcut observație că lipsește un 

manual de biblioteconomie, foarte necesar liceenilor. 

– Urez mult succes tinerilor care îl vor face și sunt convins de capacitatea 

acestora, probată și de cel mai recent volum al Tratatului de biblioteconomie, pro-

fesorul Mircea Regneală, având, printre altele, și meritul de a-l fi realizat cu o 

echipă de tineri specialiști, care reușește prin această apariție să dea un nou 

prestigiu întregului corp profesional din biblioteci, oferind un nivel academic, de-

monstrat prin raportarea la un tratat al disciplinei. 

– Și dvs. ați avut o lansare de carte, un volum dedicat istoriei cărții7. 

– M-am bucurat mult să o pot face în acest context, pentru că am gândit 

sensul acestui volum, care însumează o serie de studii și chiar simple note pri-

vind istoria cărții, ca o predare de ștafetă; sper că acestea să folosească, așa cum 

mi-au folosit și mie, în elaborarea unor lucrări mai vaste, ca punct de plecare în 

noi cercetări de istorie a cărții, gândind că locul propice unor astfel de întreprin-

deri este biblioteca, de către oameni ai cărții. 

– De la „înălțimea” istoriei cărții, cum vedeți prea des vehiculata controversă 

carte electronică versus carte tipărită? 

– Ceea ce vreau să demonstrez în primul rând și cu această carte este faptul 

că dincolo de orice speculație privind viitorul cărții, este sigur faptul că aceasta 

are un trecut glorios, care a marcat istoria omenirii, poate mai mult decât oricare 

                                              
6 Regneală Mircea (coord.). Tratat de biblioteconomie, vol. 2., partea a 2-a, București, Editura ABR, 

2016. 
7  Horvat, Săluc. Cartea de-a lungul anilor, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015. 
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altă invenție a minții omenești, iar de câte ori vom căuta mersul ideilor care au 

marcat acțiunea oamenilor vom găsi, cu siguranță, acolo și un rol important al 

cărților, multe dintre aceste „povești” fiind poate uitate sau chiar necunoscute. În 

ceea ce privește cartea tipărită, nu pot să nu mă raportez și emoțional la aceasta, 

adunând mai mulți ani, îmi amintesc perioada formării mele, ani marcați de gre-

utățile de după război, context în care cartea, ca obiect material, căpăta o valoare 

mult mai mare ca acum și prin aceasta te și obliga să te raportezi cu mai mult 

respect la ea și, subiectiv, amintindu-mi momentul, pentru mine unic, când 

mi-am văzut pentru prima dată numele scris pe o carte, nu pot să nu mă întreb 

dacă este la fel pentru cei care debutează astăzi cu o carte electronică. 

 

Despre revista „Nord Literar” 

– Ați oferit participanților la Congres numere din revista „Nord Literar”, care 

apare lunar la Baia Mare, paginile acesteia arătând că sunteți director executiv și 

semnatar regulat. 

– Și această revistă, ca de altfel orice publicație în general, iar cele literare 

în special, pentru că presupun dialogul ideatic, este realizarea unei întregi echipe, 

rolul meu de director executiv fiind mai mult de a gira eforturile colegilor mai ti-

neri. Din partea lor a și venit această inițiativă, pe care vă invit să o privim, așa 

cum m-au învățat și pe mine cei mai tineri, ca pe o acțiune de marketing, dar și 

mai important ca aceasta, ca o invitație adresată scriitorilor valoroși și sunt sigur 

că se găsesc destui printre bibliotecari, de a publica la noi, pentru că așa am privit 

de la început revista, în 2003, ca un cadru deschis, care își propune să promoveze 

cultura din zonă pentru toată România și să aducă în paginile sale autori valoroși 

din celelalte regiuni ale țării, pentru a demonstra că Baia Mare are capacitatea de 

a fi un centru literar și cultural în general, cu rezonanță regională, națională și de 

ce nu, internațională. Am ținut să-i mulțumesc pentru colaborarea sa valoroasă și 

constantă d-nei prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, prorector al Universității de Vest 

din Timișoara, cu ocazia salutului său adresat Congresului, mulțumiri nedisimu-

late, pentru că sunt un cititor pasionat al articolelor sale. 

– Și totuși poziția de director executiv este una cu greutate în echipa redacți-

onală. 

– Importanța sa este dată de realizările întregii echipe, la începuturile re-

vistei mai multe voci s-au îndoit de capacitatea de a rezista în timp, principalele 

argumente fiind cele legate de mai multe proiecte literare anterioare, care nu au 
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avut forța de a rezista în timp, răspunsul nostru fiind acum colecția de apariții 

regulate, de la început și până în prezent. 

– Să trag concluzia că aveți „rețeta secretă a succesului” unei reviste literare? 

– Atuul meu a fost poate experiența mea, oamenii pe care îi cunoșteam, o 

anumită răbdare administrativă; am pornit de la o realitate certă, anume că Baia 

Mare, Maramureşul în general, dispune de un potenţial creator valoros, Asociaţia 

Scriitorilor Baia Mare şi-a propus, încă de la înfiinţarea sa (februarie 2002, când 

a dobândit statutul de instituţie cu personalitate juridică), editarea unei reviste 

de cultură. De la intenţie la realizare drumul a fost lung. Pasul cel mai greu a fost 

acela de a alcătui un colectiv redacţional apt şi credibil. Unii dintre cei chemaţi au 

refuzat ori s-au lăsat greu convinşi. A urmat etapa proiectului şi a căutării resur-

selor financiare. Răspunsul a venit din partea Consiliului Judeţean Maramureş, 

care, în baza proiectului promovat de Asociaţia Scriitorilor, prin Hotărârea nr. 35 

din 22 aprilie 2003, a dispus înfiinţarea „Revistei de cultură Nord Literar" ca in-

stituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, având 

ca obiect redactarea şi difuzarea revistei „Nord Literar”, publicaţie editată de 

Asociaţia Scriitorilor Baia Mare, în continuare văzând rolul meu mai mult în a 

preda o ștafetă celor mai tineri. 

– Sunteți prezent regulat în paginile acesteia cu studii și articole, precum re-

centa recenzie a Jurnalului literar al lui Nae Antonescu, din perioada 1974-19898. 

– Este în logica de bază a oricărei reviste literare care se respectă, de a fi 

prezentă la cald, cu recenzii ale cărților nou apărute, dar în același timp selecția 

se face și prin propriul filtru al criticului, propriile sale afinități, în cazul de față, 

un jurnal al anilor 1974-1989, fiindu-mi apropiat, motiv pentru care m-am și de-

clarat extrem de încântat de această apariție, care înțeleg că este riscantă din 

punctul de vedere al editorului, venind într-un moment în care bibliotecile pot da 

mărturie de numărul mare de jurnale apărute după 1989, dar care poate oferi 

clarificări importante, pentru că perioada acoperită de jurnal nu e una foarte bi-

ne documentată, și vine, încă o dată, să infirme teza falsă conform căreia în ulti-

mii ani ai comunismului nu a existat literatură de sertar, demonstrând cât de 

benefică este această disciplină intelectuală pentru cei care reușesc să o îndepli-

nească, indiferent de perioada istorică pe care o traversează.  

                                              
8  Antonescu, Nae, Jurnal literar (1974-1989), ediție și studiu introductiv de Florina Ilis, Editura Argo-

naut, Cluj-Napoca, 2015, 480 p. 
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GÂNDEȘTE DIFERIT MARKETINGUL DE BIBLIOTECĂ! 

ELENA ZANET* 

Orice cuvânt este o tentativă de influențare a celuilalt. 

Alex Mucchielli, epistomolog și specialist în științele comunicării 

 

O bibliotecă este o ușă spre numeroase vieți. 

 Sharon Creech, scriitor      

 

Orientări, practici, perspective 

Marketingul bibliotecilor a apărut ca urmare a specializării marketingu-

lui în general, în relație directă cu marketingul nonprofit, marketingul servicii-

lor și marketingul cultural, având o serie de elemente comune cu acestea. Apli-

cabilitatea marketingului în bibliotecă este firească pentru că și cultura se vin-

de și, implicit, serviciile bibliotecii trebuie să fie rentabile, valorificând orice 

oportunitate de a pune în lumină oferta.  

Factorii care au condus la aplicarea marketingului în bibliotecă sunt: 

schimbările atitudinii clienților, care au devenit din ce în ce mai complexe, 

gusturile tot mai diverse determinate de creșterea nivelului cultural și a nive-

lului de trai; creșterea concurențială; organizații din ce în ce mai sofisticate; 

schimbările rapide ale mediului; creșterea autonomiei; acces variat la informa-

ție. De aceea, planificarea activității într-o bibliotecă nu e întotdeauna un pro-

ces lin; planul va avea multe iterații și vor fi nenumărate discuții. Dificultățile 

de a oferi o prognoză și de a anticipa reacția concurenței arată că nu există o 

planificare perfectă; s-a dovedit că firmele care planifică eficient au mai mult 

succes decât celelalte.  

Iată câteva puncte de luat în calcul:  

                                              
* Elena Zanet este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
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1. este mai greu să faci marketing decât să nu faci – dar dă rezultate mai 

bune; 

2. auditul de marketing ne spune unde ne aflăm; trebuie să știm asta, ca 

să ne planificăm traseul spre destinația dorită; 

3. harta traseului include obiectivele propuse spre locul unde vrem să 

ajungă biblioteca; 

4. când iei în considerare tacticile, fii creativ. Succesul în marketing rezi-

dă în a face ceva ce concurența nu face; 

5. feedback-ul este esențial pentru menținerea planului pe traseul dorit; 

6. planurile trebuie să fie suficient de flexibile, încât să permită unele 

evenimente neașteptate. 

Pentru ca marketingul să fie durabil în bibliotecă trebuie ca:  

2.1.1. marketingul relațional să sugereze că producătorii (adică specialiş‐

tii în marketing) ar trebui să încerce o apropiere de client (utiliza-

tori) adică să ajungă să se ocupe cu afacerile (oferta culturală) pe 

termen lung; 

2.1.2. este mai ieftin să păstrezi clienţii (utilizatorii) existenţi decât să 

cauţi alţii noi; 

2.1.3. relaţia dintre aşteptări şi rezultate să conducă la calitate; 

2.1.4. standardele de referinţă pot face ca firma (în cazul de faţă, biblio-

teca) să devină cea mai bună dintre cele mai bune, deşi pot condu-

ce şi la suprimarea inovaţiei. Soluţia este ca permanent să se adop-

te cele mai bune practici de la fiecare din firmele (bibliotecile) 

existente pentru departamente omoloage; 

2.1.5. bibliotecile care nu reuşesc să stabilească o relaţie bună cu utiliza-

torii lor vor pierde în faţa altor biblioteci care fac acest lucru; 

2.1.6. abordările etice responsabile au toate şansele să fie direct benefice 

pentru bibliotecă iar abordările lipsite de etică pot aduce avantaje 

pe termen scurt, dar afectează perspectivele de supravieţuire pe 

termen lung; 

2.1.7. strategiile proactive1 sunt mai sigure decât strategiile reactive2. 

                                              
1  Strategia proactivă = căutarea părţilor interesate şi schimbarea punctelor de vedere înainte de a 

trece la acţiune. 
2  Strategia reactivă = să aştepţi până când forţele de presiune exterioare se schimbă. 
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Abordarea marketingului de bibliotecă impune cercetarea pieței, studie-

rea permanentă a nevoilor consumatorului, anticiparea lor și chiar crearea 

unor nevoi la nivelul unor segmente de piață alături de adoptarea continuă a 

politicilor de marketing la cerințele mediului și dimensionarea serviciilor de 

bibliotecă în raport cu nevoile, motivațiile, preferințele și așteptările calitative 

ale consumatorilor de cultură, dar și cu dezideratele politicii bibliotecare și a 

celei culturale, în general.  

Diferența calitativă a marketingului aplicat în bibliotecă presupune ar-

monizarea calității și a dimensiunii ofertei cu nevoile utilizatorilor actuali și po-

tențiali, investigarea motivației, a comportamentelor de achiziție și consum și a 

gradului de satisfacție a acestora.  

 

Marketing şi tehnologia informației 

Bibliotecile sunt supuse în acest secol XXI fenomenului economic pentru 

profit care conduce întreaga lume. Ca atare, căutăm răspunsul la întrebarea: ce 

posibilitate are biblioteca, în special cea publică, să-și armonizeze misiunea de 

serviciu public și noțiunea de gratuitate cu ideea de profit?  

Experiența statelor occidentale ne arată că informația ca bun public are 

susținători puternici, bibliotecile neputând fi înlocuite cu structuri ce au ca ba-

ză ideea de profit. Robert Coravu3 consideră că prin accesarea diverselor surse 

de finanţare, biblioteca va implementa cu succes principiile marketingului și 

se va alinia evoluţiei rapide a mediului tehnologic. Prin urmare, tehnologia – 

instrument important pentru biblioteci (privind stocarea, accesul, căutarea, 

regăsirea și relaționarea datelor) – a condus la automatizarea acestora și a 

constituit mijlocul aferent ce permite stocarea unui număr mare de date bibli-

ografice. Cu sprijinul telecomunicațiilor, biblioteca are acces și la bazele de da-

te externe. Cum tehnologia modernă costă, se evidențiază discrepanța dintre 

necesitățile bibliotecii și resursele financiare de care dispune. Noile tehnologii 

de informare și telecomunicații modifică investițiile bibliotecii, iar pe măsura 

ce se investește mai mult numărul informațiilor crește și serviciile devin mai 

rapide. De aici, rezultă nevoia bibliotecii publice de a-și întări finanțarea prin 

                                              
3 Robert Coravu, Imaginea bibliotecii în mediul universitar: Strategiile de optimizare în Buletin ABR, 

vol. 15, nr. 4/2004, p. 13-19 [http://www.academia.edu/2522898/Imaginea_bibliotecii_in_mediul_ 
universitar_strategii_de_optimizare] accesat 30 iulie 2015. 
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intermediul unei mentalități diferite de a aplica marketingul de bibliotecă prin 

metode și strategii conforme timpului pe care-l trăim. 

Bibliotecile româneşti nu percep (în totalitate) încă informația ca marfă, 

deși utilizatorul este pregătit să plătească mai mulți bani pentru o informație 

unică. În condițiile economiei de piață devine necesară culegerea și crearea in-

formațiilor care pot deveni marfă, puține biblioteci din societatea noastră dis-

punând de asemenea informații. Biblioteca trebuie să-și sporească resursele 

proprii prin metode moderne de marketing ce vizează extinderea ariei preocu-

părilor culturale ca veniturile rezultate să reprezinte resurse suplimentare 

pentru îmbunătățirea activității bibliotecilor. Se poate interveni și în ceea ce 

privește oferta de produse și servicii prin informatizare și automatizare, asoci-

ere la servicii naționale și internaționale, dar și utilizarea informației pe gru-

puri de utilizatori. O altă metodă de marketing o poate constitui implementa-

rea unei comunicații adecvate pentru a face cunoscute resursele bibliotecii în 

vederea atragerii de noi categorii de utilizatori.  

 

De ce marketing? 

De ce avem nevoie de marketing în bibliotecă? Un răspuns ar putea fi re-

feritor la marketingul comunicațional: o comunicare adecvată în cadrul institu-

ției este un factor de succes critic în managementul așteptărilor utilizatorilor 

noștri.  

Conceptul de marketing pentru fiecare bibliotecă trebuie elaborat ținând 

cont de condițiile locale și particularitățile zonei regionale unde îşi desfăşoară 

activitatea. Astfel, gândirea în marketing în cazul bibliotecii publice impune gă-

sirea clienților, a utilizatorilor ce vor să folosească informația stocată în colec-

țiile sale, și nu doar aranjarea bibliografică la raft a colecțiilor, iar viziunea 

unui viitor determină bibliotecile să considere orice soluție referitoare la mo-

delul în care trebuie să funcționeze cu eficiență maximă.  

Procesul de management dă posibilitatea instituției bibliotecare de a-și 

atinge obiectivele prin obținerea satisfacției utilizatorilor prin intermediul 

marketingului conform strategiei și planului de marketing aplicat. 

Astfel, marketingul își propune ca țintă esențială realizarea sarcinii-cheie 

a bibliotecii, aceea de a determina nevoile și dorințele pieței culturale, de a 

adapta instituția pentru ca aceasta să poată livra satisfacția dorită într-un mod 
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eficient și mai eficace decât competitorii săi și să optimizeze imaginea bibliote-

cii în comunitatea locală, națională și internațională. 

Bibliotecarul-animator îl conectează pe vizitatorul – participant – cititor 

– utilizator la pulsul bibliotecii. Astfel, în conexiune bibliograficul desfăşoară o 

activitate de studiu, în umbra marketing-ului adică, a bibliotecarului-animator 

care este „obligat” să se găsească permanent în contact cu publicul, să joace ro-

lul de gazdă neobosită, amabilă şi cuceritoare.  

Identitatea reprezintă felul în care biblioteca se vede pe sine, iar imagi-

nea reprezintă felul în care e privită din exterior, de către public.  

Imaginea bibliotecii e un fenomen complex ce cuprinde imaginea dome-

niului, a serviciilor oferite, a managerului, cât şi imaginea şi autoimaginea per-

sonalului din bibliotecă. Deci, elementul principal în formare unei imagini este 

BIBLIOTECARUL. 

 

Plan eficient de marketing (PEM)  

Un plan eficient de marketing (PEM) conduce la:  

1. rezultate îmbunătățite ale serviciilor publice, centrate pe nevoile și 

motivațiile grupurilor țintă deservite de bibliotecă; 

2. eficiență în realizarea misiunii bibliotecii prin revizuirea ciclică a pro-

gramului de marketing, contracarând PIM-ul (Planul Ineficient de 

Marketing). 

Un program de marketing coerent reprezintă adoptarea ideii de tarif 

pentru acces, împrumut interbibliotecar, împrumut de publicații, multiplicare 

xerox etc. Deși opțiunea bibliotecii este gratuitatea, principiile marketingului 

pot fi implementate favorabil pe baza unui program de marketing metodic, 

perseverent și integrat. 

Toate elementele mixului de marketing {4P – produs (servicii), preț, pla-

sament (distribuție) și promovare} au, din necesitate, o funcție de comunicare.  

Marketingul – filosofia afacerilor culturale – vede în satisfacerea clienților 

cheia succesului în afaceri și recomandă utilizarea practicilor manageriale care 

ajută la identificarea și rezolvarea cerințelor acestora.  

Încă suntem la primii paşi ca să vorbim de marketing în structurile info-

documentare de la noi, bibliotecile publice trebuie să-şi valorifice și să conști-

entizeze importanța marketingului ca mod de abordare și să fie implementat 

efectiv. Știm sloganul – do more with less – dar ceea ce constituie mentalitatea 



ELENA ZANET  

58 

diferită a marketingului la scară locală este să găsim oportunități tocmai în 

aceste situații de criză, schimbându-ne viitorul, ca instituție bibliotecară.  

Monique Jucquois-Delpierre4 că „Accesul la informaţie nu mai este doar 

un instrument de lucru, dar şi o nouă formă de cultură5”. 

Marketingul aplicat şi practicat sistematic devine punct de interes şi for-

ţă pentru orice organizaţie de succes, fie de profit sau nonprofit. 

Succesul instituţiei bibliotecare depinde de capacitatea de a identifica 

nevoile şi dorinţele utilizatorilor şi, conform acestora, iniţierea şi dezvoltarea 

de programe, proiecte şi activităţi culturale specifice. Bibliotecarii încearcă să 

influenţeze comportamentul acestora şi să dezvolte relaţii de fidelitate pe ter-

men lung în ceea ce priveşte atât oferta documentară a bibliotecii, cât şi pe cea 

privitoare la serviciile de care dispune. De aceea, spuneam la începutul lucră‐

rii, că furnizarea de servicii şi produse culturale satisfăcătoare pentru utiliza-

torii bibliotecii este, în sine, o ARTĂ.  

Bibliotecile de succes sunt influenţate în mod favorabil de aplicarea mar-

ketingului:  

- oferă beneficii atât utilizatorilor cât şi personalului bibliotecii; 

- reduce barierele în calea accesului şi utilizării; 

- informează utilizatorii şi răspunde orizontului de aşteptare al acestora.  

Deci, în biblioteci e ideal să utilizăm marketingul pentru a promova schim-

barea de comportament, atât a utilizatorilor, dar mai ales a bibliotecarilor. 

Marketingul este o componentă esenţială a oricărui plan strategic al unei 

organizaţii. Marketingul fiind bumerangul care trimite valoare clienţilor (utili-

zatorilor) şi readuce valoare firmei (bibliotecii respective) prin acţiunile sale.  

 

Feedback-ul marketingului 

Calitatea, accesibilitatea, diversificare, modernizarea, raționalizarea, 

adaptabilitatea, adresabilitatea sunt efectele implementării marketingului în 

biblioteca publică, ce va îmbunătăți relația dintre oferta de produse și servicii 

de bibliotecă, precum și solicitările utilizatorilor.  

Marketingul societal va conferi angajarea publică a bibliotecii respective 

dacă odată cu calitatea ofertei de servicii de bibliotecă este îndreptată, orien-

                                              
4 Lucrează la Departamentul Media și Studii Culturale din cadrul Heinrich-Heine-Universität Düssel-

dorf, Germania [https://www.uni-duesseldorf.de/home/en/home.html] accesat 3 august 2015. 
5  Lev Manovich, The language of new media, London, Cambridge: MIT Press, 2001. 
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tată spre binele utilizatorilor, al comunității și al societății, în general. Cu alte 

cuvinte, este importantă fundamentarea principiilor și instrumentelor de mar-

keting în direcția calității ofertei, în sensul garantării satisfacției utilizatorului 

și, astfel, a realizării unei relații durabile cu acesta. 

În octombrie 2014, IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor de Bi-

blioteci şi Instituţii6) a elaborat un instrument util bibliotecilor: „Toolkit: Li-

braries and the UN post-2015 Development Agenda7” în care se precizează că 

bibliotecile sunt o contribuție uriașă pentru dezvoltarea societăților. Se consi-

deră că, în viitorul apropiat, bibliotecile vor fi pregătite pentru a sprijini imple-

mentarea noii agende de dezvoltare și că guvernele (occidentale) vor fi în cău-

tare pentru a implica instituțiile bibliotecare în procesul de dezvoltare a vii-

toarei societăți informaționale la nivel internațional. Folosind ca instrument 

de lucru Declarația Lyon cu accent pe Acces către Informare și Dezvoltare8 pu-

tem emite ideea că se diversifică profilul bibliotecilor în brodajul planului de 

dezvoltare a unei societăți cu acces la informare. Bibliotecile sunt instituțiile 

din societatea actuală care asistă cetățenii să-și exercite dreptul la informare, 

la siguranța datelor și promovează accesul la moștenirea culturală.  

Imaginea bibliotecilor, vizibilitatea acestora în evoluția mediului infor-

mațional și cultural este esențială, ca și personajele cheie – stakeholderii9 – ce 

promovează accesul la informație, educație, participare socială și la cercetarea 

științifică.  

Noi abordări de definire în oferta documentară de servicii în lumea bi-

bliotecilor la nivel mondial sunt constituite de raţionalizarea colecţiilor şi cali-

tatea serviciilor, reprezentând noi tendinţe în domeniul biblioteconomiei şi şti-

inţa informării. 

Specialiştii şi-au pus problema adaptării bibliotecii tradiţionale la schim-

bările mediului tehnologic, la nevoile utilizatorilor în continuă dinamică încă 

din anii `80 anume, biblioteca organizată sub forma unei colecţii de materiale 

                                              
6 IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions cu sediul în Haga, Olanda 

[www.ifla.org] accesat 30 iulie 2015. 
7  [http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/ifla-post-2015-

a2i-libraries-toolkit.pdf] accesat 3 august 2015. 
8 Lyon Declaration on Access to Information and Development [http://www.lyondeclaration.org/ ] 

accesat 30 iulie 2015. 
9 Acționari și persoane cu interese în companie (persoane, grupuri, organizații ce pot afecta sau pot fi 

afectate de realizarea obiectivelor respectivei societăți). 
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electronice pentru care se vor plăti anumite drepturi de acces sau toate biblio-

tecile publice să aibă acces la toate materialele electronice în baza unei taxe10. 

Astfel, biblioteca este în măsură să ofere servicii, în calitate de intermediar; în 

societăţile contemporane, integrarea marketingului în cadrul acestei structuri 

are drept efect pe termen lung adresabilitatea largă a colecţiilor şi serviciilor 

către toate categoriile socio-demografice ale colectivităţii, vizând satisfacerea 

cerinţelor de lectură ale acestora. 

Astăzi, biblioteca se remarcă prin: 

1. latura educaţională, prin valoarea sa formativă şi informativă, prin co-

lecţii şi servicii pentru utilizatori; 

2. preocuparea majoră în scopul echilibrării cererii informaţionale a uti-

lizatorilor cu oferta bibliotecii (cultură, educaţie, dezvoltare persona-

lă, instruire, divertisment etc.) reprezentată de colecţiile sale de do-

cumente şi patrimoniu cultural.  

 

În loc de concluzie 

Cu toate acestea, biblioteca îşi păstrează funcţionalitatea, utilitatea în so-

cietatea actuală prin încercările de diversificare şi modernizare a demersului 

său informaţional şi comunicaţional. Alături de celelalte componente instituţi-

onale ale sistemului cultural este BIBLIOTECA, ce polarizează o multitudine de 

interese intelectuale din rândul comunităţii, datorită colecţiilor sale şi a carac-

terului enciclopedic al acesteia. Accesul diversificat devine un complement de 

neînlocuit al acestor instituţii şi organizaţii cu rol în educaţia permanentă. 

În Occident există organizaţia ASIST (American Association for Informa-

tion Science and Technology11) în care este un singur român membru12, ceea 

ce constituie o onoare, dar şi o responsabilizare pentru România. Cum acade-

micienii, inginerii, bibliotecarii, jurnaliştii utilizează în comun INFORMAŢIA ar 

trebui să existe şi în România o organizaţie similară a profesioniştilor informa-

ţiei prin care să se promoveze o politică naţională a informaţiei şi astfel să 

pregătim ţara noastră pentru viitoarea Societate Informaţională – având, în 

centrul ei, ştiinţa şi tehnologia informaţiei. 

                                              
10  Unul din exemple îl constituie Proiectul Europeana [www.europeana.eu] accesat 3 august 2015. 
11  ASIST [https://www.asist.org/] accesat 3 august 2015. 
12  prof. univ. dr. ing. Nicolae George DRĂGULĂNESCU [http://www.ndragulanescu.ro/] [http://www. 

asis.org/Chapters/europe/?page_id=18] accesat 3 august 2015. 
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La nivelul cerinţelor actuale, marketingul de bibliotecă – ca structură 

nonprofit – impune complementaritatea cu colecţiile altor biblioteci, precum şi 

cu surse apropiate ca structură cu informaţii de interes pentru utilizatori. Da-

torită contextului social-cultural, a cerinţelor în continuă schimbare, ale utili-

zatorilor şi a schimbărilor multiple, biblioteca se vede nevoită să apeleze la alţi 

parteneri din cadrul sistemului de informare şi documentare, la alţi creatori de 

baze de date, din dorinţa de a răspunde eficient la cerinţele de lectură şi edu-

caţie ale publicului-cititor.  

Proiectul este complex şi de durată, întrucât convertirea şi transferul de 

la nivelul bibliotecilor la depozitarea computerizată se va face lent şi vor fi 

costisitoare, impunându-se o cooperare şi o utilizare în comun a resurselor şi 

a parteneriatelor potrivite. Bibliotecile publice pot fi catalizatori pentru trans-

formarea comunităţilor în regiunea unde activează.  

În acest mileniu, succesul unei biblioteci (publice) constă în eficientiza-

rea informaţiilor oferite utilizatorilor săi. Ea trebuie să răspundă prompt unor 

comandamente ca: saltul de la instrucţie la educaţie; conştientizarea utilizato-

rilor despre necesitatea cunoaşterii; utilizarea informaţiei cât mai creativ pen-

tru a face faţă provocărilor societăţii, într-o permanentă dezvoltare şi schim-

bare. Astfel, biblioteca îşi va îndeplini funcţia socială, culturală, definindu-şi un 

loc propriu şi bine structurat în cadrul instituţionalizat al comunităţii în ca-

re-şi desfăşoară activitatea, cât şi în ansamblul cultural, educaţional, informa-

ţional la nivel local, naţional şi internaţional.  
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EVOLUȚIA ȘI ORGANIZAREA STUDIILOR DE ISTORIE 

LA UNIVERSITATEA DIN IAȘI 

MIHAI CARP 

Istoria ca disciplină universitară. Două modele: 

mediul universitar german şi cel francez 

 

2.1. Peregrinatio academica 

Din cauza lipsurilor învățământului superior românesc și prestigiului 

cultural inegalabil pe care Occidentul îl avea în societatea românească, univer-

sitățile străine au deținut, pentru multă vreme, un cvasimonopol al instruirii 

elitelor intelectuale autohtone. În intervalul 1860-1948, majoritatea covârși-

toare a miniștrilor, profesorilor universitari și a altor înalți funcționari au ur-

mat filiera studiilor în străinătate. 

Pe la 1900, Gr. Hurmuzescu, într-un text ce analiza situația învățământu-

lui superior de la noi, constata rolul major al culturii apusene, care „ne-a for-

mat profesorii noștri universitari”, dar și că „am fost și suntem tributari apusu-

lui pentru importarea științei”1. Această realitate explică sursele transformării 

societății românești și modificarea spiritului și culturii naționale sub influența 

modelelor occidentale. 

La noi, studiile făcute în străinătate, în vederea obținerii unei diplome de 

licență sau de doctorat, au devenit obiectul esențial al tinerilor capabili și am-

bițioși, care vedeau în ele un instrument al carierei și un garant al reușitei so-

ciale. C. Rădulescu-Motru scria în Mărturisirile sale că „oricine avea un titlu 

                                              
 Mihai Carp este profesor de istorie la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași. 
1  Gr. Hurmuzescu, Chestiuni de învăţământ. Universităţile noastre, în „Noua revistă română”, I, 1900, 

vol. II, nr. 24, p. 441. 
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universitar, mai ales luat în străinătate, găsea înaintea sa cariera deschisă ga-

ta”2. A studia în Occident era pentru mulți dintre tinerii români nu numai un 

mijloc de a se instrui, cât mai ales o cale de a dobândi atuurile principale nece-

sare ascensiunii la pozițiile sociale înalte, deoarece universitățile apusene do-

bândiseră cu timpul un „capital simbolic asociat noțiunilor de autoritate și 

prestigiu care se răsfrângea implicit și asupra posesorului unei diplome de la 

Paris, Berlin, Heidelberg sau Viena”3. 

Anii de studiu în străinătate constituiau, fără îndoială, o perioadă de îm-

bogățire culturală pentru că sistemul universitar occidental era întemeiat pe 

ideea emancipării, promițând libertatea conștiinței, autonomia morală și inte-

lectuală a indivizilor, beneficiind în același timp de dotările materiale și presta-

ții erudite ce nu suportau comparație cu spațiul românesc. Un astfel de stagiu 

avea și o puternică funcție de legitimare a statutului de om cultivat, membru al 

elitei. Astfel, plecarea studioșilor români spre Apus se datora în principal dife-

rențelor în ceea ce privește oferta universitară dar și efectului de dominație pe 

care îl exercita Occidentul asupra unei societăți insuficient modernizate. 

Fără îndoială că rolul cel mai important în formarea intelectualilor ro-

mâni din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele patru decenii ale 

veacului următor le-au avut universitățile din Franța și Germania care au re-

prezentat principalele pepiniere de licențiați și doctori români nu doar în isto-

rie ci și în literatură, filosofie, drept, medicină sau științe exacte. 

În spațiul universitar francez, Parisul îndeosebi, datorită concentrării 

unice de ofertă universitară și academică, prin calitatea învățământului supe-

rior (bazat pe principiile izvorâte din Revoluția franceză și organizarea napo-

leoniană, întemeiată pe meritocrație, fără prejudecăți privind religia și origi-

nea socială), prin numeroasele sale monumente publicații, prin manifestările 

artistice și literare de avangardă, prin numărul și diversitatea geografică a 

studenților etc., a reprezentat o incontestabilă atracție asupra tinerilor români 

care formau unul din cele mai numeroase contingente de studenți aflați în ca-

pitala Franței4. Pentru cei aflați aici urmând studii „literare”, Sorbona a consti-

                                              
2  C. Rădulescu – Motru, Mărturisiri, ed. Valeriu şi Sanda Râpeanu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1990, p. 69. 
3  L. Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spaţiul românesc la studii în străinătate 

(1864-1944), Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006, p. 73. 
4  L. Nastasă, „Suveranii” universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelec-

tuale. I Profesorii facultăţilor de Filosofie şi Litere (1864-1848), p. 179. 
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tuit punctul central deoarece aceasta deținuse, alături de École Normale Supé-

rieure, monopolul studiilor umaniste, aici predând profesori celebri, precum E. 

Lavisse sau G. Monod. De asemenea, un rol important l-au avut instituțiile spe-

cializate pentru dezvoltarea cercetării, frecventate cu asiduitate de studioșii 

români: École Pratique des Hautes Études, College de France, École des Langues 

Orientales, École Chartes etc. 

Creată în 1868, École Pratiques des Hautes Etudes iniția studenții în me-

todele diverselor discipline științifice, promovând, asemeni seminariilor uni-

versitare germane, legătura directă dintre profesor și discipol într-o manieră 

activă și foarte profitabilă pentru cel din urmă5. 

O altă instituție prestigioasă era College de France, pe la care au trecut 

mai toți românii aflați la Paris. Aici, un rol semnificativ în formarea tinerelor 

spirite l-a avut Henri Bergson, profesor din 1904 și adversar al filosofiei pozi-

tiviste. Tot între instituțiile prestigioase de învățământ superior se cuvine a fi 

menționată și École de Chartes, creată din 1821, având ca scop pregătirea unui 

personal înalt calificat pentru conservarea patrimoniului bibliotecilor, arhive-

lor, muzeelor, al monumentelor și colecțiilor arheologice. Prin diversitatea 

disciplinelor predate aici, instituția oferea instrumentarul cel mai adecvat pen-

tru studierea tuturor surselor care serveau la reconstrucția trecutului. 

În 1922, din inițiativa statului român, era creată în capitala Franței o 

Școală (o alta fiind creată la Roma) care să găzduiască pe tinerii români meri-

tuoși, absolvenți de facultate, în vederea specializării și pregătirii disertațiilor 

doctorale, care urmau însă să fie susținute în țară. Stabilimentul avea trei sec-

ții: una pentru studiile de istorie și filologie a popoarelor romanice; o alta pen-

tru continuarea pregătirii universitare de specialitate la acele discipline inexis-

tente în țară; o secție era destinată artelor. Stagiul era de un an și putea fi pre-

lungit până la doi, iar beneficiarii burselor trebuiau recomandați de instituțiile 

menționate de învățământ superior. 

La conducerea acestei școli s-a aflat de la înfiinţare Nicolae Iorga. Înce-

pând cu 1923, rezultatele cercetărilor vor fi publicate într-o revistă proprie 

„Mélanges de l’École Roumaine en France”6. O. Tafrali, A. Oțetea, Gh.I. Brătianu, 

                                              
5  Idem, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spaţiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), 

Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006, p. 163. 
6  Ibidem, p. 196. 
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N. Corivan, D. Berlescu sau E. Condurachi sunt istorici ieșeni ce și-au desăvâr-

șit studiile în mediul universitar parizian. 

Orest Tafrali, absolvent al Universităţii din Bucureşti, a urmat timp de 

şase ani, în capitala Franţei, cursurile de la Sorbona, de la École Pratique des 

Hautes Études, cele ale École de Belle – Arte şi ale Collège de France, privitoare 

la arheologie. A fost remarcat de bizantinologul Ch. Diehl, devenind colabora-

tor al acestuia. În 1912, şi-a susţinut doctoratul sub îndrumarea acestuia, cu 

lucrarea Théssalonique au quatorzième siècle, lucrarea fiind elogios apreciată 

de Louis Bréhier, care afirma că Tafrali „a adus un mare serviciu ştiinţei cu 

această monografie”7. 

Andrei Oţetea, absolvind cursurile Institutului Teologic din Sibiu este tri-

mis ca bursier al statului la Paris la sfârşitul Primului Război Mondial. Obţine 

licenţa la Sorbona după trei ani, în paralel urmând cursurile de la École des 

Sciences Politiques. În anii petrecuţi acolo, printre cei care i-au modelat orien-

tările metodologice, au fost nume mari, precum Ch. Diehl, Ed. Jordan, Henri 

Hauser şi alţii. Datorită profesorului său de istorie a literaturii italiene, Henri 

Hauvette, ce preda Renaşterea italiană, a reuşit să aibă acces la arhiva familiei 

Guicciardini. Cercetările făcute aici au stat la baza disertaţiei sale doctorale 

susţinute la Sorbona pe 23 decembrie 1926. Oţetea a susţinut un „grand doc-

torat” care era mai „respectabil” dar şi mai dificil, în raport cu celălalt tip de 

doctorat existent în sistemul francez, doctoratul de Universitate. Mai târziu, 

subiectul disertaţiei îl va dezvolta în cursurile universitare predate la Iaşi, ca 

profesor de istorie universală, modernă şi contemporană şi chiar într-o lucra-

re intitulată Renaşterea şi Reforma (1941)8. 

Tot la sfârşitul războiului îşi va continua studiile la Paris şi Gh.I. Brătianu. 

Aici va urma cursurile celebrei „citadele a erudiţiei” École Pratique des Hautes 

Études (secţie filologie şi istorie) dar şi la Sorbona sau École de Chartes, în di-

recţia studiilor istorice. Brătianu ajungea în capitala Franţei într-un moment 

când ştiinţa istorică suferea profunde modificări metodologice, iar împotriva 

dominaţiei „şcolii pozitiviste” se exprima tot mai pregnant o nouă tendinţă a 

istoriografiei prin intermediul „Revue de Synthèse”, editată de Henri Berr, în-

                                              
7  L. Nastasă, „Suveranii” universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelec-

tuale. I Profesorii facultăţilor de Filosofie şi Litere (1864-1848), p. 519. 
8  Idem, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spaţiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), 

Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006, p. 199. 
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cepând cu 1900. Noul curent, în care se înrolaseră nume celebre, precum M. 

Bloch, F. Durkheim, L. Febvre, H. Hauser, P. Renouvin, F. Simiand, H. Pirenne, P. 

Vidal de la Blache ş.a., neglija evenimentul, deplasându-şi atenţia de la viaţa 

politică spre activitatea economică, organizarea socială şi psihologie colecti-

vă9. În acest nou cadru urmează cursurile unuia dintre cei mai buni cunoscă‐

tori ai istoriei medievale, Ferdinand Lot, profesor la École Pratique des Hautes 

Études, cursuri care abordau complicatele probleme ale tranziţiei de la civili-

zaţia romană la cea medievală. Legat de acestea, Brătianu recunoştea într-o 

scrisoare către N. Iorga că ele „alcătuiesc o pregătire serioasă pentru cunoaşte-

rea instituţiilor medievale”10. Tot în această şcoală urmează cursul de paleo-

grafie latină al lui E. Berger, cel de arheologie medievală ţinut de Lefevrè Por-

talis şi prelegerile despre arta bizantină ale lui Gabriel Millet. Înscris ca auditor 

la École de Chartes, urmează cursurile de istoria Bizanţului ale lui Ch. Diehl, 

dar şi pe cele de istoria evului mediu german şi italian, ţinute de Ed. Jordan. La 

Sorbona a audiat pe Henri Hauser, cunoscut specialist în istoria economică, 

care ţinea un curs general intitulat Des foires à la bourse. A fost interesat şi de 

lecţiile lui Henri Hauvette, istoric al literaturii italiene, ale lui Charles de la 

Roncière, eminent istoric al marinei franceze sau ale lui Mario Roques. În 1921 

îşi va trece examenele de licenţă pentru ca în anul următor să se înscrie pentru 

susţinerea doctoratului la Sorbona. Va obţine aici un „grand doctorat” abia în 

1929, cu o teză despre comerţul italian în zona Mării Negre, cercetare făcută 

pe baza documentelor din arhivele genoveze, foarte bine primită de critici. 

Stagiul parizian a lăsat urme adânci în scrisul profesat de Brătianu, prin con-

tactul cu spiritul de la „Annales”, iniţiat de Lucien Febvre şi Marc Bloch. Afir-

marea raportului geografiei cu istoria, rolul experienţei contemporane în scru-

tarea trecutului, comparatismul sunt tot atâtea influenţe şi interferenţe cu 

spiritul novator de la celebra revistă11. 

                                              
9  Idem, G.I. Brătianu – Drumul spre împlinirea unei vocaţii, în Confluenţe istoriografice româneşti şi 

europene. 90 de ani de la naşterea istoricului Gheorghe I. Brătianu, coordonator Victor Spinei, Iaşi, 
Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988, p. 201. 

10  Şt. S. Gorovei, Lucian Nastasă, Petre Ţurlea, „Şcoala nouă” de istorie. Mărturii documentare, I, în 
„Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A.D. Xenopol”, Iaşi, XXII/1, 1985, p. 342. 

11  Pompiliu Teodor, Gheorghe I. Brătianu şi spiritual „Annalelor”. Analogii, sincronisme şi convergenţe 
în Confluenţe istoriografice româneşti şi europene. 90 de ani de la naşterea istoricului Gheorghe I. Bră-
tianu, coordonator Victor Spinei, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988, p. 44. 
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O influență nu mai puțin importantă în formarea intelectualilor români a 

exercitat-o spațiul cultural german. Titu Maiorescu, liderul incontestabil al Ju-

nimii și o personalitate care a jucat un rol decisiv în orientarea culturii române 

avea o formație strict germană. Ca ministru al educației ori ca rector al Univer-

sității din București, a contribuit la orientarea diverselor direcții de studii spre 

modelul german, considerat prin disciplină, rigoare, conservatorism, drept 

modelul ce s-ar potrivi societății românești. De aceea, unul dintre protejații 

săi, I. Bogdan, viitor profesor universitar, a fost însărcinat să studieze la fața 

locului principiile și modul de organizare ale școlilor germane, demers din ca-

re a rezultat un raport voluminos. Ulterior, în 1898, același I. Bogdan din pos-

tura de decan va reorganiza Facultatea de Filosofie și Litere din București, in-

spirându-se din practicile mediului universitar german. 

Universitățile din Germania constituiau un model pedagogic și organiza-

toric de referință pentru întreaga Europă, exemplară în acest sens fiind Uni-

versitatea din Berlin, rod al concepțiilor lui Wilhelm von Humboldt, în ceea ce 

privește unitatea dintre învățământ și cercetare, libertatea cunoașterii și auto-

nomia corpului profesoral. În mediul universitar german exista o puternică 

concurență între diferitele instituții de învățământ superior, iar seminariile și 

lucrările practice ofereau șansa multiplicării disciplinelor și unei mai stricte 

specializări12. 

Dintre profesorii de istorie ai Universității din Iași, A.D. Xenopol, Teohari 

Antonescu, Ilie Minea și Ion Andrieșescu s-au format în universități germane. 

În toamna anului 1867, A.D. Xenopol pleca la Universitatea din Berlin cu o bur-

să acordată de „Junimea”, la care avea să se adauge și un ajutor din partea pri-

măriei orașului. Aici, își va trece doctoratul în drept cu o teză despre publicanii 

romani (De publiconarum societatum historia ac natura iuridiciali, Berlin, 

1871) sub conducerea faimosului romanist A. Rudorff. 

Dintre istorici, i-a audiat pe Ranke, Mommsen, Curtious, Droysen, nume 

sonore ale istoriografiei germane aflate în plină glorie, care i-au alimentat ori-

zontul teoretic al disciplinei. La Universitatea din Giessen va obține și un doc-

torat în filosofie, cu o teză al cărei miez era critica teoriei lui Buckle, întreprin-

să în plan comparatist, din care avea să se dezvolte ulterior o întreagă serie de 

                                              
12  Walter, Ruegg, A History of the University in Europe, Universities in the Nineteenth and Early 

Twentieth Centuries (1800–1945), vol.III, Cambridge University Press, 2004, p. 49. 
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preocupări teoretice. Pe lângă drept și filosofie, Xenopol s-a arătat interesat de 

sociologie, economie politică, etnografie, cu gândul de a face din aceste disci-

pline instrumente ale comprehensiunii istorice. „Timpul cel scurt ce voi fi aici”, 

îi scria lui C. Negruzzi, „îl voi întrebuința nu atâta pentru studiul propriu al is-

toriei, aceasta este peste putință, ci numai pentru a-mi deschide cu încetul ca-

lea pe toate ramurile necesare pentru cunoștința ei, a căpăta o știință solidă 

despre izvoarele de unde curge și mijloacele de a le cerceta, apoi întorcân-

du-mă în țară, voi căuta să aplic ceea ce voi fi adunat la istoria scumpei noastre 

țări.”13  

Teohari Antonescu, după terminarea studiilor universitare la Bucureşti, 

arătându-se pasionat de istoria lumii antice şi de arheologie, obţine o bursă 

pentru specializare în apusul Europei, graţie intervenţiei lui Titu Maiorescu, 

printre ai cărui „protejaţi” se afla. După un scurt stagiu în Franţa (noiembrie 

1889 – februarie 1890), unde audiază cursurile de epigrafie latină ale lui H. de 

Villefosse şi Cagniat, pe cele de epigrafie greacă ale lui Th. Homolle, cursurile 

de paleografie ale lui M. Chatelain, precum şi diverse alte prelegeri despre an-

tichitatea greco-romană, din cadrul École Pratique des Hautes Études, Teohari 

Antonescu s-a îndreptat spre universităţile germane. La Heidelberg a audiat, 

mai ales, cursurile lui von Duhn asupra antichităţilor etrusce, iar la Berlin, pe 

cele ale lui Furtwängler şi Kekule. S-a arătat îndeosebi atras de studiul compa-

rativ al limbilor indo-europene şi al diferitelor religii, de textele sanscrite, do-

menii care vor constitui punctul de plecare al multora dintre studiile sale ulte-

rioare. Perioada şederii sale a coincis cu ascensiunea interesului faţă de pro-

blematica idiomurilor şi filiaţiilor indo-europene, punându-se bazele unei 

adevărate „şcoli în domeniu”. După o scurtă şedere la Universitatea din Mün-

chen, participă apoi, la activităţile Institutului Arheologic German din Grecia, 

condus de W. Dörpfeld14. 

În cazul lui Ion Adrieşescu, contactul cu mediul universitar german a fost 

esențial. Studiind la Berlin și lucrând pe șantiere arheologice împreună cu 

Gustav Kossinna, unul dintre primii care au introdus preistoria ca disciplină 

științifică, Andrieșescu s-a specializat într-un domeniu în care, la noi, până la 

el, activaseră doar neprofesioniști. Or, tocmai această specializare a fost și 

                                              
13  Al. Zub, Istoriografia română la vârsta sintezei: A.D. Xenopol, Iaşi, Institutul European, p. 33. 
14  L. Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spaţiul românesc la studii în străinătate 

(1864-1944), Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006, p. 215. 
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principalul argument pentru care Vasile Pârvan l-a susținut în ocuparea unei 

catedre universitare la București15. 

Având în vedere copleșitoarea influență a metodelor culturale occidenta-

le asupra spațiului românesc și importanța incontestabilă a universităților 

apusene în formarea elitei noastre intelectuale, implicit a celor care au ilustrat 

studiile istorice în instituțiile de învățământ superior de la Iași, București sau 

Cluj, o prezentare, fie ea şi succintă, a modului în care istoria s-a constituit și 

evoluat ca disciplină academică în Occident (mediul universitar german și 

francez) vine să aducă un plus de înțelegere asupra fenomenului similar de la 

noi. 

Dezvoltarea istoriografiei ca disciplină academică este un fenomen al Eu-

ropei secolului al XIX-lea. Profesionalizarea studiilor istorice și redefinirea 

fundamentelor metodologice au fost circumscrise de fenomenul modernizării 

și naționalizării Europei. Istoricii nu doar că au început să creeze propriile in-

stituții dar au dat la iveală noi concepte epistemologice capabile să confere o 

bază „științifică” validă profesiei lor. Această dezvoltare a fost caracterizată 

prin dezbateri intense asupra modului în care istoria putea fi transformată și 

practicată ca o disciplină „științifică”. Pentru mulți istorici ai secolului al 

XIX-lea această noțiune a fost de controverse majore. Dezbaterile asupra fun-

damentelor epistemologice ale scrisului istoric au variat ca intensitate și rezul-

tate, în funcție de timp și de țară, dar toate au avut ca element central găsirea 

unor răspunsuri la întrebarea cum ar putea fi scrisă istoria academică inde-

pendentă de alte ramuri ale cunoașterii. 

Studiul istoriei în secolul al XIX-lea era caracterizat de un conflict între o 

abordare hermeneutică și una cauzală. Astfel, pot fi distinse două tipuri de ști-

ință istorică în secolul al XIX-lea: istorismul (Historismus), ca o concepție care 

își va avea rădăcinile în filologia și filosofia idealistă germană, era legat de doc-

trina metafizică a ideilor (Ideenlehre), o metodă hermeneutică centrată spre o 

istorie evenimențială a politicului și a „marilor oameni”16. Reprezentanții aces-

tei „științe a istoriei” (Geschichtswissenschaft) erau în majoritate istorici aca-

demici. 

                                              
15  Idem, Itinerarii…, p. 220. 
16  Georg G. Iggers, Historicism: The History and Meaning of the Term, în “Journal of the History of 

Ideas”, 56, 1995, p. 132. 
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 Cea de-a doua concepție era pozitivismul nomotetic. Acesta împrumută 

masiv din metodologia și cunoașterea științelor naturale, fiind preocupată de 

cauzalitate în istorie, căutând să descopere legi istorice. Principalele subiecte 

tratate erau de istorie economică și socială. Concepția a fost numită de cei care 

o practicau „istorie științifică” și erau în cea mai mare parte istorici amatori ori 

savanți care aparțineau altor discipline17. 

 

2.2. Istorismul ca model al studiilor istorice  

La începutul secolului al XIX-lea o schimbare radicală a avut loc în Occi-

dent în ceea ce privește cercetarea și scrierea istoriei, pe măsură ce aceasta se 

transforma într-o profesie. Noua disciplină istorică apărută în universitățile 

germane a fost marcată de la început de existența unei tensiuni între ethosul 

științific al profesiei, care cerea o implicare eliberată de prejudecăți și judecăți 

de valoare și funcția politică a profesiei, care considera de la sine înțeleasă o 

anumită ordine socială. Această tensiune s-a oglindit în misiunea educativă pe 

care universitatea și-a asumat-o în secolul al XIX-lea. Prototipul acestei uni-

versități a fost Universitatea din Berlin, fondată în 1810 ca parte a reorganiză‐

rii învățământului secundar și superior întreprinse de către Wilhelm von 

Humboldt în Prusia în epoca de reforme, care a urmat înfrângerii dezastruoase 

a Prusiei de către Napoleon în 1806. 

Humboldt a căutat să reformeze universitatea cu scopul ca aceasta să ofe-

re o educație intelectuală și estetică consistentă și extinsă (Bildung), care să stea 

la baza unei societăți formate din cetățeni informați și dedicați. În contrast cu 

vechile universități, care aveau ca funcție principală să instruiască, Universita-

tea din Berlin avea să devină un centru în care predarea era strâns legată de 

cercetare. La această universitate sosea ca profesor, în 1825, Leopold von Ran-

ke. Țelul său aici a fost acela de a transforma istoria într-o știință riguroasă, 

practicată de istorici profesioniști. În același timp, istoria trebuia scrisă de spe-

cialiști, dar nu numai sau nu în primul rând pentru ei, ci pentru un public educat, 

mai larg. Istoria avea să fie atât o disciplină științifică, cât și o sursă de cultură18. 

                                              
17  Eckhardt Fuchs, Conception of Scientific History in the Nineteenth – Century West, în Turning Points 

in Historiography: A Cross-Cultural Perspectiv, edited by Q. Edward Wang and Georg G. Iggers, The 
University of Rochester Press, 2002, p. 148. 

18  Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieh Century From Scientific Objectivity to the Postmodern 
Challenge, Wesleyen University Press, 1997, p. 25. 
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Concepția lui Ranke despre istorie ca o știință riguroasă este caracteriza-

tă de o tensiune între cerința explicită a unei cercetări obiective, care respinge 

strict judecățile de valoare și speculațiile metafizice pe de o parte, și presupo-

zițiile filosofice și politice care, în realitate, îi determinau cercetarea. Pentru 

Ranke, cercetarea savantă era intim legată de metoda critică. O cunoaștere te-

meinică a metodelor criticii filologice era o precondiție necesară. Ranke a cre-

at seminarii în care viitorii istorici erau antrenați în examinarea critică a do-

cumentelor medievale. Seminarul nu era ceva în totalitate nou. Johann Chris-

toph Gratterer introdusese ceva similar la Universitatea din Göttingen pe la 

1770, dar numai Ranke a făcut din el o componentă integrală a pregătirii isto-

ricilor. Pe la 1848, toate universitățile de limbă germană îl adoptaseră. Înțele-

gerea rankiană a unei cercetări riguroase excludea judecățile de valoare, apre-

ciind că istoricul trebuie să se abțină de la a judeca trecutul și să se limiteze la 

prezentarea adevărului așa cum a fost (wie es eigentlich gewesen). În același 

timp, el respingea orice soi de pozitivism care, ar fi văzut în stabilirea faptelor 

sarcina esențială a muncii istoricului. Pentru Ranke, o abordare istorică rigu-

roasă punea în evidență o lume a sensului și a valorilor, istoria urmând să în-

locuiască filosofia ca știință, ce permitea accesul la sensurile umanului. Abor-

darea imparțială a trecutului, căutând să arăți doar ceea ce s-a întâmplat cu 

adevărat, îi releva lui Ranke existența unei ordini așa cum Dumnezeu a dorit-o. 

Astfel, Ranke ajungea la o concepție asemănătoare cu cea a lui Edmund Burke, 

argumentând că orice tentativă de a modifica pe cale revoluționară ori a unor 

reforme extinse, instituțiile politice și sociale consacrate ar reprezenta o încăl-

care a acestei ordini divine. La Ranke, ca și la Hegel, istoria lumii moderne re-

leva trăinicia instituțiilor sociale și politice din Prusia restaurației, în care li-

bertățile civice și proprietatea privată existau și prosperau sub conducerea 

unui monarh puternic. De aici centralitatea statului în concepția istorică ran-

kiană. Nu s-ar putea înțelege noua știință istorică așa cum fusese ea înțeleasă 

de Ranke fără a lua în considerare contextul religios și politic în care ea a luat 

naștere. Ceea ce inițial părea a fi un paradox, profesionalizarea disciplinei și 

cerința unei obiectivități depline pe de o parte, și rolul cultural și politic al is-

toricului pe de alta, s-a dovedit a nu fi deloc un paradox19. 

                                              
19  Ibidem, p. 26. 
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În cele din urmă, Ranke a devenit modelul profesionalizării studiilor is-

torice. Puternicul interes față de istorie existent în Europa a provocat inițierea 

unor eforturi impresionante de a edita și publica sursele istoriei naționale. 

Deja din secolul al XVIII-lea, Muratori lansase o astfel de întreprindere în Ita-

lia, Rerum italicarum scriptores. În Germania, Monumenta Germaniae Historica, 

începută pe la 1820, era o vastă colecție de surse ale istoriei medievale germa-

ne în timp ce, în Franța, o întreprindere similară era Collection de documents 

inédits sur l’histoire de France. La 1821 era fondată la Paris École de Chartes 

pentru a forma istorici și arhiviști antrenați în examinarea critică a izvoare-

lor20. 

Dacă luăm în considerare rolul istoricilor în viața publică, istoria era pro-

babil mai prețuită în Franța decât în Germania. Astfel, François Guizot, Jules 

Michelet, Louis Blane, Alphonse de Lamartine, Alexis de Tocqueville, Hippolyte 

Taine și Adolphe Thiers au ocupat toți poziții importante în politica franceză, 

fără echivalent în spațiul german. 

O posibilă explicație a acestei situații are în vedere o profesionalizare 

mai scăzută a studiilor istorice în Franța, în timp ce, în Germania, istoricii sunt 

din ce în ce mai mult localizați în universități și supuși unor sarcini academice 

care împiedică să poată participa activ în politică. Diferențele de cultură politi-

că dintre cele două țări pot explica în parte deschiderea istoricilor francezi, 

precum Guizot, Thierry, Blanc și Tocqueville, către problematica socială, în 

contrast cu atenția mult mai mare acordată istoriei politice și diplomatice în 

Germania21. 

După 1848, în Germania, și după 1870, în majoritatea țărilor din Europa 

s-a manifestat un proces de profesionalizare, urmărindu-se modelul german, 

iar în Franța, încă din 1868, odată cu fondarea École Pratique des Hautes 

Études la Paris, unde accentul cădea pe cercetare și unde seminarul a început 

să înlocuiască sau, cel puțin, să completeze prelegerea. Au fost înființate jurna-

le care au răspândit noile metode ale studiului științific, precum Historische 

Zeitschrift (1859) sau Revue Historique (1876), Revista Storica Italiana (1884), 

English Historical Review (1886). În general, adoptarea modelului german a 

însemnat renunțarea la o istorie culturală mai vastă în favoarea uneia îngust 

                                              
20  Ibidem, p. 27. 
21  Ibidem, p. 28. 
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concentrată spre politic. De fapt, spectaculoasa proliferare a studiilor istorice 

în secolul al XIX-lea a fost strâns legată de contextul politic și social. Atât în 

Germania cât și în Franța, studiile istorice erau găzduite de universități și in-

stitute finanțate de stat și, în ciuda libertății academice de care profesorii se 

bucurau, procesul de recrutare, în care statul juca un rol, garanta un mare grad 

de conformitate22. În ambele țări, istoriografia a afirmat pozițiile burgheziei 

liberale. În Franța, acest liberalism s-a identificat, mai ales după 1871, cu tra-

diția republicană. Era anticlerical și antimonarhist. În Germania, după înfrân-

gerea revoluției de la 1848, s-a căutat îndeplinirea dezideratelor liberale so-

ciale și economice în cadrul semiautocratic al monarhiei de Hohenzollern. Ast-

fel au rezultat versiuni diferite ale mitului trecutului național în istoriile scrise 

de Michelet ori Lavisse în Franța sau de Sybel și Treitschke, în Germania. Ceea 

ce frapează este cum procesul de profesionalizare, însoțit de o dezvoltare a 

ethosului și practicilor științifice a condus peste tot la o ideologizare tot mai 

accentuată a scrisului istoric. Istoricii au mers în arhive pentru a găsi probe ce 

să sprijine prejudecăţile naționaliste și de clasă și astfel, să le confere aura au-

torității științifice23. 

În general, noua concepție istorică, mai târziu numită istorism (Historis-

mus), a fost salutată ca un câștig intelectual. Istorismul era mai mult decât o 

teorie a istoriei. Presupunea o combinație unică între o concepție despre știin-

țele umaniste și o concepție a ordinii sociale și politice. Totodată, istorismul 

exprima convingerea fermă că istoria dezvăluie sensul și că sensul se dezvălu-

ie numai în istorie. Înțeleasă în acest mod, istoria devenea unica modalitate de 

investigare ale manifestărilor umanului. Istorici și filosofi sociali, precum 

Ernst Troeltsch și Friedrich Meinecke au folosit termenul de istorism pentru a 

deveni cadrul conceptual dominant în lumea academică germană a secolului al 

XIX-lea. Friedrich Meinecke, în 1936 spunea despre istorism că reprezintă „cel 

mai înalt punct în înțelegerea lucrurilor din perspectivă umană”24. 

Modelul german de știință istorică a fost preluat și în alte spații culturale, 

sensibil diferite în ceea ce privește condițiile politice și intelectuale. Astfel, 

istoricii din afara Germaniei au adoptat importante elemente ale practicii sa-

                                              
22  Ibidem, p. 29. 
23  Ibidem, p. 30. 
24  Georg G. Iggers, Historicism: The History and Meaning of the Term, în “Journal of the History of 

Ideas”, 56, 1995, p. 131. 
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vante germane, fără să înțeleagă pe deplin convingerile filosofice și politice le-

gate de acestea. În acest sens, Ranke este adeseori greșit înțeles ca un poziti-

vist hotărât să se rezume strict la fapte, să nu împodobească nicio poveste și să 

spună doar adevărul istoric25. 

Dacă Ranke avea încă o perspectivă europeană asupra evoluțiilor istori-

ce, după el, atenția istoricilor s-a restrâns tot mai mult la națiuni și la viața 

politică a națiunilor. Istoricii s-au simțit obligați să meargă în arhive, care con-

țineau nu numai documentele oficiale ale statului, dar și multă informație de 

natură administrativă, economică și socială pe care, în cea mai mare parte, au 

ignorat-o26. 

Către sfârșitul secolului al XIX-lea, Ernst Troeltsch vorbea despre o „criză 

a istorismului”. Dădea astfel glas unei opinii tot mai des întâlnite că studiile 

istorice au demonstrat relativitatea tuturor valorilor și au dezvăluit lipsa de 

sens a existenței. Tot mai mult, studiile istorice atât de importante în formarea 

identității sociale și naționale în secolul al XIX-lea își vor pierde relevanța pen-

tru viața publică. Progresiva instituționalizare a învățământului și cercetării și 

presiunea în direcția specializării care a însoțit-o a dus treptat la dizolvarea 

legăturii strânse dintre Wiessenschaft și Bildung, care a caracterizat marea 

istoriografie politică a secolului al XIX-lea27. 

 

2.2.1. Criza istorismului clasic 

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, în aproape întreaga Europă are loc o 

examinare critică a presupozițiilor pe care se rezuma istoriografia oficială din 

universități. Există convingerea că istoria trebuie să-și extindă orizontul de 

cercetare și să acorde o mai mare atenție socialului, economiei și culturii. Mai 

mult, preferința pentru o istorie preeminent politică, centrată pe evenimențial 

și mari personalități era pusă în discuție, cerându-se ca istoria să fie mai 

strâns legată de științele sociale. 

În Germania, această discuție a câștigat în intensitate odată cu apariția 

lucrării lui Karl Lamprecht Deutsche Geschichte, al cărui prim volum vedea lu-

mina tiparului în 1891. Lamprecht examina critic două principii fundamentale 

                                              
25  Idem, Historiography in the Twentieh Century From Scientific Objectivity to the Postmodern 

Challenge, Wesleyen University Press, 1997, p. 30 
26  Ibidem, p. 31. 
27  Ibidem, p. 32. 
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ale istoriografiei tradiționale: rolul central atribuit statului și atenția acordată 

personalităților și evenimențialului. Susținând că în științele naturale metoda 

descrierii unor fenomene izolate fusese deja abandonată, el cerea ca și istoria 

să înlocuiască metoda descriptivă cu una genetică. Larga deschidere a operei 

sale care îngloba cultura, societatea și politica, stilul plăcut în care era scrisă 

i-au asigurat o mare popularitate. În același timp a primit critici vehemente 

din partea istoricilor de profesie. I s-a reproșat existența multor greșeli sau 

imprecizii care creau impresia unei lucrări făcute în grabă și cu neglijență. De 

asemenea, era criticată concepția unei istorii germane care ar fi urmat din an-

tichitate o evoluție în virtutea unor legi ale devenirii istorice. Conceptul de 

lege era central pentru modul în care Lamprecht înțelegea știința. În scrierile 

sale programatice, el distingea între „vechea” tendință din știința istorică ce 

urmărea stabilirea faptelor prin intermediul unei critici riguroase a surselor 

dar fără a avea nicio metodă „științifică” pentru a explica trecutul și „noua” 

abordare a cercetării istorice întemeiată pe principii metodologice preluate 

din științele naturii. Potrivit lui Lamprecht, vechea metodă de cercetare istori-

că se baza pe presupunerea metafizică conform căreia în spatele aparențelor 

observate de istoric acționau marile forțe istorice sau „idei” oferind istoriei 

coerența sa. Noua „știință istorică” urmărea alinierea istoriei la standardele 

științelor sociale mult mai sistematice în abordare. Totuși, conceptul cheie a 

lui Lamprecht din Deutsche Geschichte, acela al unui spirit național (Volksseele) 

ce ar rămâne constant de-a lungul epocilor își avea rădăcinile mai curând în 

filosofia romantică germană decât în științele sociale28. 

Considerentele politice au avut un rol important în opoziția față de opera 

lui Lamprecht. Pentru reprezentanții de frunte ai profesiei, studiile istorice, 

așa cum se dezvoltaseră ele în universitățile germane în secolul al XIX-lea, pre-

cum și concepția despre istorie și știință, care stătea la baza lor, erau strâns 

legate de ordinea politică ivită în urma unificării Germaniei de către Bismarck. 

Statul era elementul focal al istoriei și fără a plasa statul în centrul evenimen-

telor nu era posibilă o reconstrucție coerentă a trecutului. Din acest punct de 

vedere, criticii lui Lamprecht îi reproșau că opera conține elemente apropiate 

de o concepție materialistă ce punea sub semnul întrebării rolul central al sta-

tului și astfel, a ordinii politice și sociale din Germania. Respingerea aproape 

                                              
28  Ibidem, p. 33. 
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totală a lui Lamprecht și a istoriei sociale și culturale are o mare legătură cu 

omogenitatea profesiei istorice în Germania. Mecanismele ei de recrutare care 

implicau o lungă și dificilă disertație secundară (habilitation), ce putea fi res-

pinsă de un singur vot secret negativ din partea profesorilor titulari, au făcut 

imposibilă obținerea unor posturi universitare de către nonconformiștii poli-

tici și ideologici. Rezultatul a fost că Lamprecht a rămas izolat ca istoric iar is-

toria socială mult timp ignorată29. Faimoasa și influenta controversă lam-

prechtiană de la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost apogeul dar și capătul aces-

tor discuții printre istorici. În cele din urmă, ele au condus la respingerea po-

tențialului inovativ al altor discipline asupra demersului istoriografic. Prefe-

rința pentru istoria politică, accentul pus pe individuație în procesul istoric, 

ridicarea hermeneuticii la nivelul unei valori absolute și limitarea auto-impusă 

la munca editorială bazată pe criticismul textual, au favorizat în cele din urmă 

un pozitivism al faptelor30. 

Către sfârșitul secolului al XIX-lea lipsa de reflecție a istorismului asupra 

presupozițiilor metodologice și teoretice pe care își baza cercetarea conside-

rând că o sursă istorică își conține propria explicație, atrage nemulțumirea 

unui număr tot mai mare de istorici ai socialului. Astfel, câțiva dintre cei mai 

importanți filosofi neokantieni, printre care Wilhelm Dilthey, Wilhelm 

Windelband și Heinrich Rickert au căutat să conceapă o metodologie mai coe-

rentă pentru ceea ce ei numeau științe umaniste sau culturale (Geisteswissen-

schaften, Kulturwissenschaften) prin contrast cu științele naturii. Dacă ultimele 

urmăreau să ajungă la formularea unor legi care să „explice” modul în care 

funcționează natura, primele căutau să „înțeleagă” sensul acțiunilor umane în 

domeniul economic, social sau cultural. 

Pentru a obține această „înțelegere”, filosofii neokantieni urmau pre-

scripțiile anterior formulate de Ranke și Droysen: imersiunea cercetătorului în 

subiectul studiat, proces numit de Ranke Einfühlung (empatie), iar de Dilthey 

Erlebnis (experiență). Această abordare intuitivă, care constituia elementul 

central al concepției istoriste despre știință a fost contestată de un număr de 

gânditori care considerau că până și științele umaniste aveau nevoie de o me-

todă mai riguroasă. Între ei, Max Weber, care propunea ideea unei sociologii ce 

                                              
29  Ibidem, p. 34. 
30  Eckhardt Fuchs, op. cit., loc. cit., p. 151. 
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urmărea „înțelegerea” societății și culturii pe care o studia (verstehende Sozio-

logie). Totuși, pentru Weber a înțelege nu însemna același lucru ca la Ranke, 

Droysen și Dilthey adică în primul rând un act intuitiv de empatie sau de expe-

riență directă, ci un proces pe deplin rațional. „Înțelegerea” (Verstenhen) nu 

excludea deloc „explicarea” (Erklärung) cauzală sau analiza. Pentru Weber 

diferența dintre sociologie și istorie nu era atât de mare cât fusese pentru isto-

rismul clasic. La începuturile sale, în Franța, sociologia opera adesea cu tipolo-

gii atemporale, în timp ce istoria prefera o formă narativă a discursului refrac-

tară abstracțiunilor. Weber concepea sociologia mult influențată de perspecti-

va istorică în raport cu Durkheim și în același timp gândea istoria într-o mani-

eră mult mai sociologică față de majoritatea istoricilor. Weber a respins apo-

teoza statului și a insistat asupra ideii de știință eliberată de judecăți de valoa-

re. Valorile și practicile unei societăți puteau fi analizate științific dar nu se 

putea stabili validitatea acestor valori31. 

 

2.3. Școala Analelor 

La începutul secolului al XX-lea, în Franța, dominantă era școala istorică 

pozitivistă bazată pe erudiție și aplicarea metodei critice surselor utilizate dar 

al cărei obiectiv era scrierea unei istorii patriotice care să inspire recucerirea 

Alsaciei și Lorenei (l’histoire – batailles)32. 

Discuțiile despre metodă, care, începând cu 1900, au avut loc în revista 

înființată de Henri Berr, Revue de synthèse historique, fac parte din preistoria 

Analelor. Cartea lui Lucien Febvre despre Franche Comté, (Philippe II et 

Franche Comté – 1911) este punctul de plecare pentru un nou mod de a con-

cepe istoria. În această lucrare, entități care până atunci jucaseră un rol atât de 

important precum statul, dar și economia, religia, dreptul, literatura și artele 

își pierd autonomia fiind integrate în conceptul global de cultură. Cultura nu 

mai era înțeleasă ca un domeniu intelectual și estetic aparținând unei elite, ci 

mai curând, ca un mod specific în care o întreagă comunitate își percepe și 

organizează realitatea33. 

                                              
31  Ibidem, p. 39. 
32  François Dosse, L’école des Annales: Histoire d’une conquête, în L’histoire aujourd’hui, coordoné par 

Jean Claude Ruano-Borbalan, Editions Sciences Humaines, 1999, p. 279. 
33  Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieh Century From Scientific Objectivity to the Postmodern 

Challenge, Wesleyen University Press, 1997, p. 52. 
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Lucien Febvre și mai ales, Marc Bloch, care a studiat între 1908 și 1909 la 

Leipzig și Berlin, s-au inspirat din demersurile întreprinse pe tărâmul istoriei 

economice și sociale în spațiul german, cu deosebire de către Karl Lamprecht. 

Atât Lamprecht cât și Febvre erau preocupați de legăturile strânse dintre 

structurile sociale, economice și politice pe de o parte, și modelele comporta-

mentale și de gândire într-o anumită regiune geografică și culturală. Preocu-

pările lui Febvre reflectau o pregătire academică diferită față de cea a majori-

tății istoricilor germani. În Germania, la 1900 majoritatea covârșitoare a titu-

larilor catedrelor de istorie din universități aveau ca a doua specializare filolo-

gia sau filosofia și doar o minoritate, economia sau geografia. În Franța însă, 

economia sau geografia era parte integrantă a examenului de agregație (agré-

gasion) cerut pentru a avea o carieră universitară34. Mai mult, aici geografia, ca 

disciplină academică cristalizată spre sfârșitul secolului al XIX-lea, avea o ori-

entare istorică și culturală. Geografia umană (géographie humaine) a lui Paul 

Vidal de la Blache, care evita determinismul geografic a lui Friedrich Ratzel, 

contemporanul său din spațiul german, a avut o influență profundă asupra 

școlii istorice a Analelor. O altă influență a venit din partea abordării sociologi-

ce a lui Durkheim și a discipolului acestuia, François Simiand. Pentru Durk-

heim, conștiința colectivă era subiectul central al preocupărilor sociologiei 

pentru care normele, obiceiurile, religia constituiau componente importante. 

În ceea ce-l privește pe Simiand, el îi invita pe istorici, într-un articol din 1903, 

intitulat Méthode historique et sciences sociales, să renunțe la cei trei idoli ai 

lor: politicul, individualul și cronologia. Le propunea în schimb, să studieze 

fenomenele regulate pentru a degaja adevărate legi și sisteme de cauzalități35. 

Asimilarea acestor abordări venite din alte discipline explică marea importan-

ță pe care Febvre și Bloch au atribuit-o structurilor anonime ca și atenția 

acordată aspectelor comportamentale și de sensibilitate conținute de mentali-

tățile colective care formau obiectul de studiu al antropologiei istorice36. 

Bazele intelectuale ale Analelor au fost puse de Febvre și Bloch cu mult 

înainte de fondarea revistei, în 1929 (primul publicase în 1911 Philippe II et la 

Franche – Comté, iar Bloch, în 1924, Les rois thaumatuges). Pentru ei, istoria 

ocupa un loc central între științele care studiau omul, dar concepeau această 

                                              
34  Ibidem, p. 53. 
35  François Dosse, op. cit, loc. cit., p. 280. 
36  Georg G. Iggers, op. cit., p. 54. 



MIHAI CARP  

80 

întâietate într-un mod diferit față de istorismul clasic. Dacă istorismul făcuse 

din stat instituția cheie căreia celelalte aspecte ale societății și culturii îi erau 

subordonate, istoricii de la Annales au eliminat granițele dintre disciplinele 

tradiționale în scopul de a le integra în „științele omului” (sciences de l’homme). 

Țelul revistei Annales a fost în intenția celor doi fondatori, acela de a oferi un 

spațiu de manifestare a unor noi direcții și abordări din diferite arii disciplina-

re37. 

Analele au propus o amplă deschidere a câmpului istoric deplasând inte-

resul istoricului dinspre politic spre alte orizonturi: natura, demografia, co-

merțul, moravurile etc. Discursul istoric a fost radical renovat, oferindu-i-se, 

așa cum arată chiar titlul revistei (Annales d’histoire économique et sociale), 

economicul ca teren privilegiat de investigație. Această schimbare a presupus 

o extindere a noțiunii de izvor istoric care nu mai putea fi restrâns doar la sur-

sele scrise. Seriile statistice, fluxurile monetare, marile tendințe demografice 

au devenit obiectivele de studii ale acestei noi istorii38. 

Importanța Analelor în mediul academic francez a fost oarecum secundară 

atât timp cât Febvre și Bloch au fost profesori la Universitatea din Strassbourg, 

de unde și-au dus lupta cu Seignobos și istoricii tradiționaliști de la Sorbona. 

Lucrurile se vor schimba după ce Febvre a devenit profesor la Collegé de France 

(1933) iar Bloch la Sorbona ca succesor a lui Henri Hauser (1936). Mai mult, 

după război, când un nou val de interes față de istoria socială și culturală își 

face apariția, școala de la Annales va deveni curentul istoriografic dominant în 

istoriografia franceză39. 

La mijlocul secolului al XIX-lea, în Universităţile germane, istoriografia 

academică îşi fixase deja canonul „ştiinţific”. Ştiinţa istorică, al cărei ideal era 

obiectivitatea şi a cărei scop era să deţină o metodologie riguros definită, îm-

brăca forma istorismului. Bazându-se pe instrumentele metodologice ale filo-

logiei şi pe o abordare hermeneutică a istoriei, istoricii germani au făcut din 

critica surselor (Quellenkritik) temeiul cercetării lor şi astfel au emancipat 

scrierea istoriei, de filosofie a istoriei practicată de Kant şi Hegel. În acelaşi 

timp, istorismul a însemnat o preferinţă pentru istoria politică, accentul pus pe 

individuaţie în procesul istoric şi limitarea autoimpusă la munca editorială, 

                                              
37  Ibidem, p. 55. 
38  François Dosse, op. cit, loc. cit., p. 281. 
39  Ibidem, p. 282. 
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bazată pe criticismul textual ce a favorizat în cele din urmă un pozitivism al 

faptelor. 

Şcoala critică de la noi, ai cărei reprezentanţi s-au format la Universităţi-

le din Occident, va impune şi în spaţiul românesc acest model al ştiinţei istori-

ce, care va rămâne unul dominant. În Occident, criza provocată de primul răz-

boi mondial a generat o reacţie de scepticism faţă de pozitivismul istoric. Mul-

tora, istoria le apărea lipsită de sens, iar istoriografia doar o disciplină menită 

ai atribui unul. În acest context, istorismul, care exaltase rolul statului şi al na-

ţinnii, va fi privit ca sursă de degradare a istoriografiei, de vreme ce se lasă 

manipulat de putere în numele aşa-zisei raţiuni de stat. Pe de altă parte, în 

spaţiul românesc, războiul, prin realizarea întregirii naţionale, era departe de 

a fi declanşat o atmosferă similară cu cea din Occident, care să provoace inte-

rogaţii asupra temeiurilor disciplinei. Între istoricii de vârf, cei atenţi la noile 

deschideri constituiau o minoritate (Iorga, Pârvan, Brătianu). „Masa istorici-

lor” ancorată în evenimenţial rămânea fidelă vechiului orizont de preocupări, 

manifestând o tacită rezistenţă în raport cu noile oferte. Artizanal în compor-

tament, ea continua linia cuminte a explorărilor arhivistice, a restituţiilor 

fragmentare şi a monografiilor restrânse, validând fapte şi recuperând câte 

puţin din trecutul patriotic40. 

Studiile în Occident au avut ca efect transplantarea în ţară a unor idei, 

practici şi chiar instituţii care ţin de profesionalizarea disciplinei. Documente-

le de arhivă conţin numeroase mărturii ale unor iniţiative de a crea catedre 

noi, reviste de specialitate, muzee, institute sau biblioteci inspirate şi legitima-

te prin referinţa la modelul occidental, în care se formaseră. Nu în ultimul 

rând, cei care au studiat în universităţile apusene au revenit cu o nouă atitudi-

ne faţă de muncă şi cu o nouă perspectivă asupra excelenţei în educaţie care, e 

drept, nu era menită a rezista uşor în spaţiul autohton41. 

                                              
40  Al. Zub, Istorie şi istorici în România interbelică, Iaşi, Ed. Junimea, 2003, p. 22. 
41  Leonidas Rados, Studenţi şi profesori ai Universităţii din Iaşi la studii în străinătate, în „Historia 

Universitasis Iassiensis”, II/2011, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 54. 
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EROSUL, CREATOR DE TEXT 

CONSTANTIN DRAM*  

Plecată de la o legendă din fondul celtic medieval, naraţiunea despre Tris-

tan şi Isolda (în fond, un corpus de redactări, inclusiv una pusă pe seama lui 

Chrétien de Troyes) deşi vine din imaginarul consacrat al Evului Mediu, a avut 

forţa de a traversa secolele, intrând într-un larg mental colectiv ca povestea iu-

birii imposibile, obligatoriu cu final tragic, precum şi ca un text ce a acumulat, 

subliminal, imagini ce privesc nevoia omului de schimbare şi de nerespectare a 

unor constrângeri inechivoce (una dintre căile ce conduc spre modernitate); 

totodată, în acest text identificăm, pentru prima oară, un aparent curaj al inten-

ţiilor textuale, în dorinţa sa de a-şi manifesta o anume independență faţă de au-

tor (marcă a modernităţii explicite).  

„Boieri dumneavoastră, placu-vă să auziţi o poveste frumoasă de dragoste 

şi de moarte. Este despre Tristan şi Iseut regina. Ascultaţi cum cu bucurie şi cu 

mare durere se iubiră şi dintr-aceasta în aceeaşi muriră, el prin ea şi ea prin el”.1 

(s.n. C.D.) 

Este fascinant debutul istorisirii despre iubirea neobişnuită trăită de Tris-

tan şi Isolda, sub semnul magiei provocate de eros (sau sub semnul erosului 

care provoacă magie?!). Întreaga literatură occidentală de dragoste a romanului 

(o spune Denis de Rougemont şi nu numai) este plasată sub semnul acestui inci-

pit. Acelaşi interes faţă de acest text şi-l va declara şi un alt mare cărturar al se-

colului XX, care vede în începutul romanului tristanian un „model ideal de frază 

începătoare a romanului”, deoarece aici se reuşeşte, mai mult decât în alte ocazii 

textuale, crearea acelei iluzii specifice romanului şi care e atât de necesară deru-

lării naraţiunii fără apelul la multe alte viitoare artificii: 

                                              
* Constantin Dram este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza” 

Iaşi. 
1 Romanul lui Tristan şi Iseut, reînnoire de Joseph Bédier, în traducerea lui Alexandru Rally, Bucureşti, 

Editura Eminescu, p. 15. 
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„Iată trăsătura caracteristică a unei arte desăvârşite care ne transpune 

chiar de la începutul poveştii în starea de aşteptare pătimaşă, din care se naşte 

iluzia romanescă. De unde vine acest farmec? Şi ce coardă sensibilă a sufletului 

nostru ştie să atingă acest artificiu de «retorică profundă»? 

Faptul că emoţiile cele mai adânci le trezeşte în noi tocmai asocierea din-

tre iubire şi moarte este o certitudine atestată la prima vedere de succesul ex-

traordinar al romanului. Există şi alte motive, mai ascunse, de a vedea în acestea 

aproape o definiţie a conştiinţei occidentale… 

Iubire şi moarte, iubire fatală: dacă aici nu e cuprinsă toată poezia, se află 

cel puţin tot ceea ce este popular, tot ceea ce este universal emoţionant în litera-

turile noastre; ca şi în cele mai vechi legende, ca şi în cele mai frumoase cântece. 

Iubirea fericită a intrat în istorie. Nu s-au scris romane decât despre iubirea fata-

lă, adică despre iubirea ameninţată şi condamnată chiar de viaţă”2. 

De la iubire se ajunge la viaţă şi, implicit, la erou. Orice discuţie despre 

această poveste de iubire pune în evidenţă acele resorturi sociologice, psiholo-

gice şi literare, care conţin toate elementele indispensabile reţetei unei istorii de 

succes. În acest sens, prefaţatorii ediţiei franţuzeşti apărută în „Livre de Poche”, 

în 1989, arată că putem considera Romanul lui Tristan şi Iseut drept „best-selle-

rul” tuturor istoriilor de dragoste din toate timpurile. Philippe Walter, în ediţia 

citată, remarcă inclusiv interesul provocat şi astăzi de poveste, punându-l pe 

seama unor elemente ce suscită un interes universal, ca şi pe seama diverselor 

forme narative ce le-a îmbrăcat mitul de-a lungul timpului („L’exaltation des 

amours tragiques, répondrait-elle, a un secret besoin de malheur existant chez 

tout être humain où a d’inavouables fantasmes suicidaires?”)3 

Romanul Tristan şi Isolda a devenit foarte rapid un «best-seller» prin câte-

va elemente de mare succes textual. Naratorul a ştiut să trezească un interes 

remarcabil pentru o poveste încă nespusă chiar de la început, bazându-se pe 

introducerea unei noutăţi ce sfida mentalul epocii, acea iubire-pasiune, acope-

rind o sferă strict ficţională, de provenienţă sincretică, răspunzând însă unei 

mari absenţe din spiritualitatea occidentală. Acest factor impune crearea unor 

                                              
2 I.P. Culianu, Eros şi magie în Renaştere, Bucureşti, Editura Nemira, 1995. p. 11. 
3 Tristan et Iseut. Les poèmes francaises. La saga norroiese, Paris, 1989, Textes originaux et intégraux 

présentés, traduits et commentés par Daniel Lacroix et Philippe Walter, p. 7. („Exaltarea iubirilor 
tragice, ar răspunde ea, are o nevoie secretă de nefericire la fiecare ființă umană sau are nemărturi-
site fantasme suicidare.”). 
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personaje ce depăşesc (prin evoluţia celor doi amanţi) schematismul cunoscut 

al personajelor din literatura medievală de gen. Pe gustul epocii, cu persistenţe 

însă de receptare ce merg până în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, se află produc-

tiva pendulare între registrul unei realităţi uneori foarte surprinzătoare prin 

acurateţea amănuntelor (Chrétien de Troyes fiind considerat un Balzac al seco-

lului al XII-lea) şi celălalt registru, al fantasticului explicabil prin gustul consu-

matorilor de literatură de atunci, gust ce poate fi văzut ca analog elementelor de 

senzaţional din romanele de mai târziu. Complementaritatea dintre comporta-

mentul tipic al eroului (într-o accepţie adaptată faţă de imaginea consacrată de 

imaginarul antic, aşa cum este aceasta prezentată cu mare acribie de Ştefan 

Borbely într-o carte de referinţă4) şi intensitatea nemaicunoscută a sentimentu-

lui erotic, conducând la comportamente şi decizii ce transgresează mentalul 

medieval, importanţa acordată factorului magic, construirea unei mega-imagini, 

aceea a morţii din şi prin dragoste, circulaţia textului în numeroase versiuni, 

unele completate sau mutilate de intervenţii nu tocmai subtile ale unor autori 

necunoscuţi, toate acestea au conferit romanului tristanian un statut cu totul 

aparte. De altfel, dacă acceptăm naşterea «modernă» a romanului în această 

perioadă, noutatea trebuie mereu privită din perspectiva trecerii de la epopee la 

roman, adică de la interesul narativ ce privea mai întâi colectivitatea, la acel 

interes, mai subtil şi mai productiv din punct de vedere epic, ce priveşte mişca-

rea individului, încă incipientă pentru perioada medievală: «Le roman s`attache 

davantage à des individus. Au XII-ème siècle, le roman est donc un genre nou-

veau, modern. C`est une oeuvre qui ne doit plus rien (sinon son sujet) a l`oralité. 

Le récit romanesque est fondé sur une trame precise comportant des événe-

ments relatifs au destin d`un individu.»”.5  

Această „exaltare” a poveştilor de iubire, în care eroii sunt ameninţaţi fie 

de viaţă, fie de moarte, devine în timp o constantă a „istoriilor” de dragoste, ex-

primând nu doar tumultul erotic neobişnuit, acea pasiune care declanşează o 

„istorie”, după cum ne convinge modelul reprezentat de Tristan şi Iseut, ci un 

întreg parcurs de existenţă a eroului, natură tot mai complexă şi imprevizibilă, 

                                              
4 De la Herakles la Eulenspiegel. Eroicul, ediţia a II-a, nemodificată, Bucureşti, Editura Contemporanul, 

2013. 
5 Jean Markale, L`amour courtois ou le couple infernal, Paris, Editions Imago, p.117. („Romanul se leagă 

mai mult de persoane. În secolul al XII-lea, romanul este, așadar, un gen nou, modern. Este o operă 
care nu mai datorează nimic (în afară de subiect) oralității. Discursul romanesc este fondat pe o in-
trigă precisă conținând evenimente legate de destinul unui individ.”). 
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raportându-se mai degrabă la angoasele viitoare ale modernităţii, decât la mo-

dele antice. 

Derularea faptelor justifică afirmaţiile. În regatul Cornwall, sub domnia lui 

Marc, începe povestea. Sora acestui rege, prinţesa Blanchefleur, căsătorindu-se 

cu suveranul din Loonois, va muri după ce-l aduce pe lume pe eroul cu nume 

predestinat, Tristan. De altfel, despre întâietatea acestui nume, care îi devansea-

ză net, la nivelul imaginarului de gen, pe Lancelot şi pe Arthur, se pronunţă foar-

te documentat Michel Pastoureau în lucrarea citată anterior. Educat mai întâi de 

Gouvernal, Tristan ajunge apoi, firesc, la curtea regalului său unchi, Marc. 

O tristă obligativitate feudală cere ca Marc să dea, sub formă de tribut, un 

număr de copii de nobili uriaşului Morholt. Această servitute umilitoare va fi 

anulată de prima ispravă eroică a adolescentului Tristan, el reuşind să-l răpună, 

în luptă dreaptă, pe cruntul uriaş. Fapta are două urmări: ştirbirea spadei lui 

Tristan (semn fatidic!) şi grava rănire a eroului nostru, cu neputinţă de vindecat 

la curtea regelui Marc. 

Barca fără vâsle care adăposteşte trupul bolnav al lui Tristan va fi condusă 

(de Destin) către curtea Irlandei, patria lui Morholt, dar şi a frumoasei prinţese 

blonde Isolda (Iseut). Ea este singura care cunoaşte secretul unor ierburi mira-

culoase, aşa că Tristan, necunoscut în reala sa calitate, se poate întoarce, vinde-

cat, la curtea unchiului şi stăpânului său. 

Peste câţiva ani, întâmplarea îl va întoarce pe meleagurile Irlandei: Tristan 

pornise în căutarea stăpânei „părului de aur”, din care un porumbel adusese un 

fir la curtea regelui Marc. Voia regală (mai degrabă insistenţa baronilor acestu-

ia) era ca misterioasa stăpână a părului să devină regină legitimă în Cornwall; 

mai mult decât atât, aceştia doreau ca Tristan, în ipostaza sa eroică, să aibă de 

îndeplinit sarcini imposibile, care să-i atragă moartea, el fiind un real pericol, 

prin naştere şi prin calităţile sale. După uciderea dragonului care teroriza ţara 

Irlandei, Tristan este din nou rănit, din nou vindecat (de către aceeaşi Isolda), 

dar şi recunoscut (după spada ştirbită) ca ucigaş al uriaşului Morholt, motiv 

pentru o cumplită inamiciţie a prinţesei, pe care aceasta (motivată, desigur) şi-o 

va reprima (de aici încep complicaţiile) şi, apoi, o va transforma în dragoste. 

Tristan călătoreşte pe mare, împreună cu Isolda cea bălaie, pe care, ca un 

credincios vasal, o ceruse de soţie pentru vârstnicul rege Marc. Dar marea este 

capricioasă, drumul mai lung decât în mod obişnuit, cei doi isprăvesc de spus 

toate istorisirile pe care le cunosc şi mai intervine şi vinul vrăjit/elixirul, greşit 
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oferit de slujitoarea Brangien (aici intrăm în jocul variantelor, care vorbesc in-

clusiv de existenţa a două tipuri de băuturi, una de viaţă şi iubire, cealaltă de 

moarte). Vinul urma să fie băut de cei doi viitori soţi (Marc şi Isolda) şi urma să 

le trezească iubirea, altminteri inexistentă. Necesar sau simplu adjuvant, vinul 

magic (sau momentele adunate în jurul acestei operaţiuni) înseamnă declanşa-

rea iubirii dintre Tristan şi Isolda. Mai înseamnă însă altceva, foarte important 

pentru naraţiune. Exista riscul ca aceasta să nu mai fie alimentată, să îi lipsească 

tocmai ce o ţinuse vie până aici. Aşa că este necesară o relansare a istorisirii, la 

fel de importantă ca şi incipitul: practic, se inventează reţeta romanului mo-

dern, constând în provocări textuale ce fac ca naraţiunea să o ia mereu de 

la capăt, ca şi cum am avea mereu noi şi noi începuturi. Nu mai avem o 

singură respiraţie narativă, ci mai multe. Eroul este plasat în situaţia unei 

falii tot mai grave între el şi ceilalţi; practic, de aici porneşte romanul: „De-

scriind ruptura dintre protagonist şi mediul său, romanul este primul gen care 

îşi pune întrebări privind geneza individualităţii şi instaurarea ordinii comune. 

Romanul pune mai ales, cu o acuitate neegalată, o problemă de ordin axiologic, 

aceea de a şti dacă idealul moral face parte din structura universului: căci dacă 

răspunsul e afirmativ, cum poate lumea să fie, măcar în aparenţă, atât de înde-

părtată de acest ideal, iar dacă e străin de lume, de ce valoarea normativă a idea-

lului i se impune fiecăruia dintre noi cu o asemenea forţă? În consecinţă, roma-

nul, gen care priveşte individul prin prisma aderării sale la ideal, se întreabă 

dacă, pentru a-şi apăra idealurile, omul trebuie să stea în afara lumii, dacă dato-

ria lui este să restabilească ordinea în interiorul acestei lumi ori, în sfârşit, dacă 

sensul vieţii lui este să se lupte cu propriile neajunsuri.”6 

Brangien va proteja onoarea stăpânei sale, în prima noapte; în schimb, în-

tâlnirile secrete ale celor doi îndrăgostiţi sfârşesc prin a fi descoperite, chiar 

dacă iubirea este dublată de viclenia necesară. Tristan se salvează din temniţă şi 

o salvează şi pe Isolda, care urma, ca o cinică răzbunare, să ajungă obiect al plă‐

cerii pentru leproşi. Se remarcă destul de uşor faptul că nu această poveste ar fi 

cea mai ilustrativă pentru iubirea curtenească, aşa cum bine precizează Jacques 

Le Goff care, alături de Danielle Régnier-Bohler, crede că Lancelot şi Guinevere 

sunt mai fideli acelei ideologii unice numite amour courtois. Acelaşi autor preci-

zează însă, în continuarea ideii, faptul că acest cuplu se distanţează de canonul 

                                              
6 Toma Pavel, Gândirea romanului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, p. 44. 
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medieval: „Pe de altă parte, dacă Tristan şi Isolda sunt eroi emblematici ai Evu-

lui Mediu, cuplul a devenit, între timp, întruchiparea iubirii moderne şi nu este 

nicidecum limitat la epoca medievală.”7 

Naraţiunea, dusă spre altă zonă, va prezenta trei ani de recluziune în pei-

saj silvestru (tot pentru atâţia ani, spun unele versiuni, că ar fi fost gândit efectul 

magic al vinului); viaţa aspră îl determină pe Tristan să o înapoieze pe iubita sa 

palatului regal (e un gest ambiguu, care suscită multe interpretări, deoarece 

poate fi plasat sub semnul iubirii absolute sau al plictiselii moderne?!). Totuşi, 

cei doi îşi făgăduiesc să se caute, ori de câte ori va fi nevoie. Noile aventuri îl 

aduc pe Tristan pe mare şi într-o ţară vecină, unde îşi câştigă un prieten şi o so-

ţie, graţie unui joc al întâmplării, în faţa căreia Tristan, nobil, nu poate da înapoi. 

Dragostea conjugală (ca obligaţie) nu este însă împlinită, deşi într-o noapte, în-

tr-o poveste pre-modernistă, eroul pare să le confunde, în mintea sa, pe cele do-

uă femei cunoscute de el; se abţine însă la timp, motiv pentru care Iseut „cea cu 

dalbe mâini” suferă cumplit, dându-şi seama de eroarea săvârşită de Tristan, 

(încă) îndrăgostit fatalmente de adevărata Isolda. 

Din nou rănit de moarte, Tristan apelează la ajutorul (de două ori benefic 

până acum) al iubitei sale, de care este legat prin viaţă şi prin moarte, până din-

colo de moarte; prietenul său credincios porneşte pe mare să i-o aducă aproape, 

spre a-l salva încă o dată. Geloasă, jignită crunt, provocată erotic, cealaltă Isolda 

(soţie, totuşi, într-o epocă faimoasă şi prin fundamentarea acestei instituţii creş‐

tine, într-un interesant echilibru al triunghiului conjugal, faţă de celălalt tri-

unghi, ce îl avea în vârf pe bătrânul rege Marc) sancţionează tragic trista iubire a 

eroului rănit (tot de un monstru), comunicându-i cinic (un sentiment foarte 

modern) că pânza de la catargul corabiei este neagră (ceea ce ar fi însemnat 

absenţa bălaiei Isolda de pe corabie). 

Tristan moare; se vede că trupul său otrăvit rezistase doar sub semnul 

speranţei; motivaţia legăturii legăturilor poate crea, pentru scurt timp, iluzia că 

învinge moartea. Dar pentru scurt timp, e adevărat. Adevărata Isolda va muri la 

rându-i, îmbrăţişând trupul neînsufleţit al iubitului, împlinind astfel predicţia 

din acel faimos incipit. 

Mai tot ce se întâmplă în Tristan şi Iseut este supus unor multiple interpre-

tări, care nu se pot distanţa de caracterul de mit cultural ce şi l-a câştigat poves-

                                              
7 Jacques Le Goff, Eroi şi minuni ale Evului Mediu, Chişinău, Editura Cartier, 2010, p. 218. 
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tea. Pe de altă parte, orice tip de interpretare nu poate să facă abstracţie de ur-

mătoarele trei aspecte fundamentale: a) incidenţa factorului magic; b) (a)mora-

litatea iubirii adulterine; c) importanţa factorului natural (pădurea Morrois). 

După cum se ştie, Marsilio Ficino este printre primii cărturari care au aşe-

zat în ecuaţie termenii de eros, respectiv magie, pornind de la asemănările care 

există între cele două „tehnici de manipulare” (erotică, respectiv magică). Într-o 

bună tradiţie medievală, continuată de mentalitatea pre-renascentistă, iubirea 

era considerată drept cel mai mare magician, sub influenţa erosului, natura în-

săşi capătă valenţe magice, sporindu-şi capacitatea de atracţie şi de reţinere în 

captivitate (ca şi iubirea sau magia), aruncând „plase” simbolice pentru a pune 

stăpânire pe cei ce se apropie de capcană. Trinitatea eros–magie–natură va 

străbate veacurile, în forme diferite, caracterizând proza modernă a secolului al 

XX-lea, de tipul celei scrise de John Fowles, ea ipostaziindu-se în acea „legătură a 

legăturilor” de care vorbea Giordano Bruno în De vinculis in genere, adevărat 

manual în slujba celor bolnavi de eros, în care se spune, la un moment dat: 

„Iubirea (Erosul) este stăpânul întregii lumi: el împinge, dirijează, reglează 

şi temperează pe oricine. Toate celelalte legături se reduc la acestea, precum se 

vede la genul animal, unde nicio femelă şi niciun mascul nu admit nicicum rivali; 

uitând să bea şi să mănânce, neglijând până şi viaţa însăşi…”8 

O neglijare superioară a vieţii îi caracterizează pe cei doi îndrăgostiţi me-

dievali, care, aşezându-şi iubirea sub semnul morţii, alcătuiesc un cuplu arheti-

pal, revendicat de mai toate istoriile viitoare de iubire fatală. De aici decurg situ-

aţii paradoxale: deşi ar avea posibilitatea să înlăture, unul câte unul, toate ob-

stacolele ce par a le stăvili fericirea, cei doi probează o bizară preocupare tocmai 

pentru a inventa noi obstacole atunci când acestea par a se fi terminat. Explica-

ţia constă, pe de o parte, tocmai în plăcerea fatală a destinului asumat: drumul 

spre moarte, identificat ca singură rezolvare a unei drame erotice, caută aseme-

nea obstacole; moartea este dorită cu voluptatea tristă a plăcerii ucigătoare, ce 

se acumulează de la episod la episod. Pe de altă parte, există o ciudată foame 

textuală, aceea care cere mereu noi incidenţe narative, relaţionate de doi actanţi 

total diferiţi de ceilalţi proveniţi din imaginarul medieval. 

În sensul invocat de acel „amabam amari” al Sfântului Augustin, descope-

rim în Tristan şi Iseut un interes nepământean pentru suferinţa extremă: cei doi 

                                              
8 Giordano Bruno, De vinculis in genere, p. 696, apud I.P. Culianu, op. cit. p. 144. 
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iubesc „triumful morţii”, o moarte ce le este sortită prin transfigurare erotică, o 

moarte care înseamnă atât încununarea personajelor, cât şi sfârşitul naraţiunii. 

După cum remarcă Denis de Rougemont, asumându-şi soarta fatală, cei doi 

se răzbună, de fapt, pe condiţionarea magică a erosului: 

„Intenţia este deci întotdeauna de a transforma fatalitatea exterioară 

într-o fatalitate lăuntrică, asumată în deplină libertate de către amanţi. Murind 

din dragoste ei îşi răzbună soarta; îşi iau revanşa asupra licorii.”9 

Am făcut trimitere mai înainte la rolul jucat de eşafodajul magic în cadrul 

tehnicilor de manipulare; într-o societate cum este cea reflectată de „romanul” 

lui Tristan, magia are puteri persuasive maximale, fără a fi obligată să adauge şi 

minimale argumente convingătoare. Central, pare a fi rolul jucat de băutura vră‐

jită, al cărei efect (pe perioadă determinată sau nedeterminată) este discutabil, 

dacă îl raportăm la dinamizarea erosului. O lectură „motivată” poate observa că 

Isolda manifestă o anume înţelegere cu mult înainte de sorbirea vinului vrăjit; 

iar faptul că îi salvează viaţa (prin ştiinţă miraculoasă, dar şi prin anularea pe-

depsei ce o hotărâse ucigaşului lui Morholt) arată, mai degrabă, că spectrul mor-

ţii favorizează declanşarea erosului, pe care îl va conduce, după meandrele unei 

povestiri incitante şi mereu extinse, tot spre ideea morţii, dar văzută ca o împlini-

re, ca un triumf necesar celebrării unei iubiri unice. Intervenţia magică a vinului 

poate fi acceptată mai uşor în ceea ce priveşte statutul lui Tristan: erosul, în ca-

zul lui, trebuie, într-adevăr, impulsionat, deoarece eroul este încorsetat în mora-

la cavalerismului nordic, care-i cerea respectul şi supunerea expresă în faţa su-

zeranului. Episodul consumării (din neştiinţă/eroare) a poţiunii magice capătă 

şi valoarea unei necesare apărări a erosului care, dacă va face ce va face, o va 

face împotriva voinţei sale, ci doar sub imboldul Destinului, care s-a comportat 

atât de ciudat cu cei doi călători pe mare: 

„Ci, cum întâia oară gustau ei doi bucuria iubirii, Brangien, care îi iscodea, 

scoase un ţipăt şi se aruncă cu braţele întinse la picioarele lor: 

– Nefericiţilor! Opriţi-vă şi întoarceţi-vă, de vă mai stă în putinţă. Ci nu, ca-

lea este fără întoarcere, puterea dragostei vă şi mână şi niciodată nu veţi avea 

parte de bucuria fără durere. Este vinul cel prefăcut cu ierburi, care vă stăpâneş‐

te, este băutura de iubire pe care mama ta, Iseut, mi-o încredinţase mie. Singur 

regele Marc trebuia să bea din ea împreună cu tine; însă Cel Viclean şi-a făcut 

                                              
9 Op. cit., p. 41. 
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râs de noi trei, şi potirul l-aţi golit voi. Prietene Tristan, Iseut prietenă, ca pe-

deapsă de veghea cea rea ce am vegheat-o, vă las trupul meu, viaţa mea; căci, 

prin fărădelegea ce-am făptuit-o, din potirul blestemat aţi sorbit voi dragostea 

dimpreună cu moartea.  

Iubiţii se strânseră în braţe şi în preafrumoasele lor trupuri se zbătea pofta 

şi viaţa. 

Zise Tristan: 

– Vie deci moartea! 

Şi când se făcu seară, pe corabia care alerga mai grabnic spre ţara regelui 

Marc, pe vecie legaţi, ei se lăsară în voia iubirii”10. (s.n., C.D.) 

Strălucit pretext pentru cei doi îndrăgostiţi, această asumare a morţii iz-

băvitoare! Vraja erotică, înţeleasă ca prefacere, înseamnă şi respectarea unei în-

ţelegeri (de tip faustian), prin „livrarea” vieţii celor doi contractanţi în chip ma-

gic. 

O altă întrebare (firească) este aceea care se referă la ce se întâmplă după 

încheierea efectului băuturii magice. Iubirea este aceeaşi (şi atunci efectul magic 

este discutabil) sau abia acum începe cu adevărat iubirea (o alta?) sau cei doi 

îndrăgostiţi, damnaţi, mimează erosul, cum se simt obligaţi de Destin, interesaţi 

fiind, mai degrabă să alimenteze foamea de naraţiune ce o are acest ade-

vărat Moloh al textului, care este romanul, după cum o spune Albérès. 

Într-o incitantă interpretare, Denis de Rougemont nu poate să nu remarce 

faptul că „demonul iubirii curteneşti care stârneşte în sufletul amanţilor vicleşu-

gurile dătătoare de suferinţă este chiar demonul romanului, pe care îl iubesc 

occidentalii.”11 

Inevitabil, această interpretare a iubirii dintre Tristan şi Iseut, iubire care 

exaltă pasiunea în detrimentul moralei, nu poate decât să remarce interesul par-

ticular al europenilor (al occidentalilor, consideră de Rougemont) pentru inci-

tanta temă a iubirii adulterine, temă predilectă în literatura occidentală: 

„Celui care ne-ar putea judeca după literatura noastră i-ar părea că adulte-

rul este una dintre cele mai însemnate ocupaţii ale occidentalilor. Lista romane-

lor care nu fac nicio aluzie la adulter s-ar putea alcătui în scurtă vreme; iar suc-

cesul celorlalte, indulgenţa ce li se arată, chiar pasiunea cu care sunt uneori 

                                              
10 Ed. cit., p. 41. 
11 Op. cit., p. 31. 
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condamnate, toate acestea spun îndestul la ce visează cuplurile, trăind într-o 

societate care a făcut din căsătorie o obligaţie şi nu un element de confort. Ce 

s-ar face literatura noastră fără adulter? Ea trăieşte de pe urma «crizei căsători-

ei».”12 

Să examinăm puţin această problemă în Tristan şi Iseut. Tristan, fidel ideo-

logiei cavalereşti, se angajează să o descopere şi să o aducă drept soţie legitimă 

unchiului său pe necunoscuta stăpână a părului bălai („mai subţirel ca mătasea 

şi mai lucitor ca o rază de soare”); soarta (sub forma unei necesare furtuni) îl 

aduce, din nou, în faţa celei care i-a vindecat trupul rănit în urma luptelor. De la 

început, pericolul erotic este subînţeles: cea care i-a vindecat trupul, poate să-i 

vindece şi sufletul. Apoi, asemenea istorisiri (în care misiunea cu conotaţie strict 

eroică se învecinează, periculos, cu un comandament de natură erotică) duce la 

dezlegări neprevăzute (să ne amintim de misiunea bunului Harap-Alb, plecat să 

o peţească pe fata Împăratului Roş pentru stăpânul său, Spânul…). 

Inocularea subtilă a erosului începe din momentul identificării eroului 

(după acelaşi principiu medieval al importanţei denominării, întâlnit şi în roma-

nele lui Chrétien de Troyes); este o identificare „totală”, adică tânăra fată va re-

marca inclusiv frumuseţea şi tinereţea celui pe care ea l-a salvat cu ajutorul ier-

burilor miraculoase. Astfel, salvându-l, Isolda şi-l opreşte sieşi (adică iubirii) dar 

şi morţii, cum va anunţa mai târziu însoţitoarea ei, Brangien. 

Ideea „triunghiului erotic”, care complică iubirea şi face obligatorie accep-

tul adulterinei legături pare a fi, după Philippe Walter13, inspirată de o poveste 

persană, despre Wis şi Ramin, foarte gustată în Evul Mediu. Ambele texte răs-

pund unei „memorii” comune, care cerea asemenea poveşti: prin urmare, se 

poate identifica o moştenire mitologică comună, indo-europeană, fapt care expli-

că şi originea legendei: „Evidemment, plus personne aujourd’hui n’imagine que 

Béroul et Thomas sont les inventeurs de la légende tristainne. Ils seraient, plutôt 

de «auteurs», au sens médiéval du mot, c’est à dire ceux qui augmentent (en 

latin, le verbe augere «augmenter» est apparente au mot auctor) élaborent et 

enrichissent un canevas légendaire hérité.”14 

Dar cei doi călătoresc mult timp împreună: poate fi un mai bun prilej pen-

tru cunoaştere reciprocă? Poţiunea magică (în versiunea Thomas, rolul acesteia 

                                              
12 Ibidem, p. 8. 
13 Ed. cit., p. 13. 
14 Ibidem, p. 14. 
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este minimalizat) poate fi echivalentă şi cu un pretext pentru acceptarea făţişă a 

erosului. Rămâne, mai degrabă, culpa lui Tristan faţă de regalul său unchi; aces-

ta va consuma episodul nupţial prin colaborarea generoasă a slujnicei Brangien. 

După ce are loc nunta, iubirea adulterină creşte şi devine neatentă, dând posibi-

litatea ochilor mefienţi să o descopere şi să o condamne. Pe lângă acest amă‐

nunt, mult mai important este faptul că le dă condiţia necesară eroilor de a evo-

lua mult peste schema consacrată de povestirile de gen; implicit, naraţiunea se 

dezvoltă, alimentând acea foame a romanului, de care vorbesc naratologii seco-

lului al XX-lea. 

Şi totuşi, de unde „inspiraţia” cu care Iseut/Isolda va şti să treacă „proba 

focului”, probându-şi astfel nevinovăţia? Mai este ea „vinovată”, dacă ţinem cont 

de textul jurământului şi de efectele acestuia? Sau avem iarăşi de a face cu subti-

lităţile unei ambiguizări pre-moderne: „(…) mă jur că niciodată un bărbat născut 

din femeie nu m-a ţinut în braţe, fără numai de regele Marc, stăpânul meu, şi de 

sărmanul peregrin, (Tristan deghizat, n.n., C.D.) carele adinioarea s-a împiedicat 

şi a căzut cu mine, sub ochii voştri.”15 

O altă direcţie adulterină, mai motivată din perspectiva moralei erotice, 

s-ar fi putut impune dacă Tristan, căsătorit cu Iseut „cu dalbe mâini” şi-ar fi în-

deplinit îndatoririle conjugale: el este fidel însă primei iubiri („adulterine”), re-

fuzând-o pe cea de a doua („conjugală”) şi aşezând astfel sub semnul paradoxu-

lui ideea de adulter, pe care cititorul nu o culpabilizează, motivat fiind de inten-

sitatea sentimentului erotic. Nici cu prima Isolda nu ar fi fost indicat să se căsă‐

torească Tristan, din perspectiva celor trei iubiri identificate de Denis de 

Rougemont în studiul său (iubirea de roman, iubirea de iubire, iubirea de moar-

te): „Dacă soţul nu ar exista, cei doi amanţi nu ar avea altă cale decât să se căsă‐

torească, dar este de neconceput ca Tristan să se căsătorească vreodată cu Isol-

da. Ea este genul de femeie cu care nu te căsătoreşti niciodată, căci ar însemna 

să n-o mai iubeşti, din moment ce n-ar fi ceea ce este. Închipuiţi-vă: Doamna 

Tristan! Aceasta ar însemna negarea pasiunii, cel puţin a celei la care ne referim 

noi.”16 

Se ştie că în literatura medievală consacrată, locul naturii era niciunde sau, 

eventual, asociat cu spaţiul tenebrosului, nerecomandabil trecerii. În schimb, în 

                                              
15 Tristan şi Iseut, ed. cit., p. 88. 
16 Denis de Rougemont, op.cit. p. 52. 
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literatura de dragoste din Antichitate avea un loc al său, permiţând unei litera-

turi latine medievale să încerce o adaptare a acesteia. O arată Ernst Robert Cur-

tius, care, în lucrarea sa de referinţă, avea să constate permanentizarea naturii, 

în acea proiecţie a ei, păgână în mentalul medieval. Mai mult chiar, în perioada 

de apogeu a Evului Mediu (secolele al XII-lea – al XIII-lea), rolul naturii avea să 

fie repotenţat, prin acel adaos păgân: 

„Natura este o potenţă cosmică. Ea îşi are locul între Zeus şi lumea zeilor, 

supraveghează căsniciile şi procreaţia şi poate, prin plângerea ei, să intervină în 

mersul istoriei.”17 

De aici porneşte şi imaginea acelui „peisaj ideal” despre care va vorbi au-

torul citat mai sus, dedus din paginile literaturii medievale, văzut ca o prelungi-

re a gândirii Antichităţii târzii: frumuseţea şi celelalte calităţi umane sunt, în 

fapt, daruri ale naturii ce intră în armonie cu umanitatea (exemplul sugestiv, 

frecvent interpretat, este celebrul Roman de la rose, ce se redacta pe la 1235). 

În discuţia de faţă, lucrurile se prezintă cu totul altfel, natura din Tristan şi 

Iseut (prin pădurea Morrois ipostaziată) nu răspunde nici în sensul canonului 

numit de Curtius, deoarece ea nu este asociată cu imaginea de frumuseţe, nici ca-

nonului romantic de mai târziu; aici pădurea are mai degrabă o funcţie de ordin 

psihologic, ea favorizând crearea unei etape de rătăcire existenţială, de angoasă 

şi de necesară lămurire erotică: 

„În fundul codrului sălbatec, cu mare greu, ca nişte fiare încolţite, rătăceau 

şi arareori îndrăzneau a se înapoia la culcuşul din ajun. Nu mănâncă decât car-

nea fiarelor şi duc dorul sării. Feţele lor slăbite se gălbejesc, veştmintele de pe ei 

se zdrenţuiesc, sfâşiate de mărăcini. Ei se iubesc, nu suferă.” 18 (s.n., C.D.) 

E imaginea codrului neprielnic, care îi face pe adulterini să regrete perioa-

da când se iubeau în ascuns, sub adăpostul confortului palatului regal. În ce pri-

veşte însă importanţa acestui aspect al prezenţei naturii, naraţiunea este con-

vingătoare, introducând trei motive cunoscute în literatura de gen: cel al câine-

lui credincios, al pădurarului şi al schimnicului, cunoscute, într-o anume formă, şi 

în prelucrarea sadoveniană a legendei despre Genoveva de Brabant. 

Asociată cu ideea de purificare (şi lămurire), natura este cea care favori-

zează şi relevarea castităţii vieţii ce se presupune (de către cine?) că ar trebui să 

                                              
17 Ernst Robert Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, Bucureşti, Editura Univers, p. 131. 
18 P. 88, ed. cit. 
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o ducă rătăciţii în codru (descoperiţi, cu sabia aşezată între ei, în timpul somnu-

lui, de către un uşor impresionabil rege Marc/ sau, mai degrabă, dornic să crea-

dă astfel, precum multe dintre piesele manevrabile în triunghiurile erotice mo-

derne). 

În sfârşit, şederea în pădure este cea care repotenţează erosul. Cei trei ani 

de recluziune sunt anii prescrişi pentru efectul magic al poţiunii. Tristan anulea-

ză acum obligaţia magică şi ar putea fi liber: 

„Regina? ea era regină lângă el şi în codrul acesta vieţuieşte ca o roabă. 

Ce-am făcut eu din tinereţile ei? În loc de cămările cu mătase pe pereţi îi dau o 

pădure sălbatecă, o colibă în loc de covoarele frumoase, din pricina mea urmea-

ză ea calea aceasta rea. Domnului Dumnezeu, regele luminii, îi cer iertare şi fier-

binte rogu-l a-mi da putere de-a înapoia pe regina Iseut regelui Marc. Nu este ea 

femeia lui, luată după legea Romei, dinaintea tuturor mai marilor ţării?”19 

Nu va fi aşa, pentru că îndrăgostiţii (acum eliberaţi de legătura magică) se 

află sub semnul Destinului şi al Logosului iniţial, care le-a prezis să fie împreună, 

inclusiv în moarte. Iar naraţiunea îşi cere, în continuare, dreptul. Istoria de iubi-

re continuă şi după întoarcerea reginei în căminul legitim: e o relansare a erosu-

lui, care devine el însuşi magie, condiţionând un drum triumfal spre moarte şi 

relansând astfel şi naraţiunea. Forţa logosului este sublimă, după cum arată 

Iseut: „Tristan, dacă aş mai fi vorbit cu tine o singură dată, puţin mi-ar fi păsat 

de moarte apoi. Tristan, dacă nu răzbat până la tine, înseamnă că Dumnezeu nu 

vrea şi iacă marea mea durere. Moartea nu mi-e nimica: fiindcă astfel este voia 

Domnului; mă plec, însă, iubitule, când vei afla de ea vei muri şi tu, prea bine 

ştiu. Iubirea noastră e în aşa fel că tu nu poţi muri fără mine, nici eu fără tine.”20 

(s.n, C.D.) 

Este postulată astfel imaginea a ceea ce numim dragostea sublimă, care 

depăşeşte interesele vieţii; ideologia renascentistă şi apoi cea romantică o vor 

resuscita. Consacrarea mitului va duce spre literatura modernă, unde vom de-

scoperi tot mai des că „Nimic nu se dobândeşte o dată pentru totdeauna, nici 

iubirea, nici pacea, nici, mai ales, fericirea”21. Romanul cavaleresc (şi mai cu 

seamă tot ce va porni din acest model) impune un prim model, apoi însă, în 

timp, marca iubirii tragice devine favorită într-un imaginar literar tot mai larg. 

                                              
19 P. 129. 
20 P. 131. 
21 Pierre Daix, Şapte secole de roman, Bucureşti, E.P.L., 1966, p. 22. 
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Dar, dincolo de consonanţele evidente ale mitului, rămâne subsumată o modali-

tate doar la îndemâna actului cultural de a motiva acest gen de dragoste pe care 

moraliştii o denumesc, încă, adulterină. Cât îl priveşte pe erou, acesta se apropie, 

tulburător, prin sinuozităţile existenţei sale, de ceea ce va fi, peste câteva secole, 

personajul modern. 

Cât despre narator, el devine un ciudat complice, cum ar spune Denis de 

Rougemont, interesat mereu de volutele neprevăzute ale povestirii, care aduce 

mereu în prim-plan episoade de-a dreptul paradoxale, ce fac ca naraţiunea să fie 

dinamizată chiar atunci când dădea semne că s-ar apropia de final: prelungirea 

„deliciosului chin” care este erosul înseamnă, de fapt, alimentarea nesăţiosului 

demon care este textul literar, aflat acum în faţa celei mai profitabile reţete. 

Iar prin literatura de mai târziu, Evul Mediu devine o epocă vie, interesând 

şi alimentând creaţiile unor renascentişti, romantici, victorieni, postmoderni, 

toţi aceştia crezând, de fiecare dată, că reinventează „un nou Ev Mediu” sau un 

„alt Ev Mediu”, decantările fiind deja dificile: „Evul Mediu parodiat până la pasti-

şă sau sublimat până la extaz corespunde rescrierilor artistice postmoderne, 

cum sunt mai noile romane istorice şi aici poate fi încadrat bestseller-ul scris de 

Umberto Eco, Numele trandafirului; prin exacerbarea milenarismului medieval, 

aici poate intra, de asemenea, Left Behind, de Tim Lahaye; datorită pastişării 

necontenite a misterului medieval, mai poate fi adăugat Codul lui DaVinci, de 

Dan Brown şi lista ar putea continua, deoarece există un spectru foarte larg de 

opere care încearcă o variantă de sublimare sau de parodiere a Evului Mediu în 

contemporaneitate şi, deşi nu toate pot fi considerate postmoderne în esenţă, 

cel puţin în substanţă ele aparţin postmodernismului, fiind scrise de, pentru şi 

în cadrul mentalităţilor individului postmodern.”22 

 

                                              
22 Ileana Vesa, Neomedievismul postmodern, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2014, p. 28. 
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DOAMNELE ŞI MEMORIA GUSTULUI. APROXIMĂRI CONFESIVE 

EMANUELA ILIE* 

Motto: „Amintirea copilăriei, cu timpul ei încet, aproape zeiesc, capătă în 

imaginaţia noastră retrospectivă (căci ce altceva e memoria?) caracteristici 

mitice: e forma personală a legendelor despre o vârstă de aur a omenirii 

iremediabil pierdută. Chiar copilăriile obiectiv nefericite sunt mai târziu în-

văluite într-un aer paradisiac. Căci imaginaţia retrospectivă – spun o banali-

tate – e expertă în arta de a elimina urâtul, plictisul, durerea, invidia, furia, 

cruzimea, spaimele nocturne sau diurne, violenţele şi lacrimile, ba chiar poa-

te arunca o umbră poetică asupra lor. Adevăratele paradisuri sunt cele pe 

care le-am pierdut, spunea Proust. Sunt, cu alte cuvinte, creaţii ale pierderii.” 

Matei Călinescu, Amintiri dintr-un paradis pierdut1 

 

La fel ca, probabil, aproape fiecare dintre cititorii paginilor de faţă, mă ra-

portez la propria mea copilărie în maniera de care vorbea, într-o carte splendidă 

dedicată bunicilor, Matei Călinescu – în treacăt fie spus, un mare specialist, 

malheuresement, în Creaţii ale pierderii, pe care a avut totuşi puterea (sau lucidi-

tatea tragică!) să le convertească în text nu numai taumaturgic, ci şi paideutic. 

Iar în procesul meu de revitalizare a paradisului iremediabil pierdut, un rol 

esenţial îl au, trebuie să mărturisesc, două simţuri esenţiale: gustul şi mirosul. 

Oricât de capricioase ar fi căile Mnemosynei, ele mă poartă, când e vorba de 

copilărie, în ţinuturile, aromitoare ori intens parfumate, în care guvernau, sta-

tornic, două zeităţi absolute (bunicile), fiecare capabilă să transforme micile 

drame (determinate, de regulă, de alte zeităţi, private sau publice, mai mereu 

întunecate sau cu veleităţi de Ianus bifrons) în bucurii senzoriale dintre cele mai 

puternice. Fiecare dintre ele era expertă, desigur, în altfel de mijloace capabile a 

                                              
* Emanuela Ilie este conf. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi. 
1 Matei Călinescu, Amintiri dintr-un paradis pierdut, în Cartea cu bunici, coordonator Marius Chivu, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 77. 
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schimba spaimele nocturne sau diurne, violenţele şi lacrimile dacă nu în amintire, 

măcar în justiţiarul/ consolatorul „Lasă, că te faci tu mare!”, aşa încât şi azi, cele 

mai luminoase amintiri infantile ale mele se rotunjesc fie în jurul „scrobului cu 

de toate” sau al uriaşei oale de tuci cu zacuscă a bunicii Lica, fie în jurul supelor, 

ciorbelor şi nenumăratelor prăjituri în care era maestră bica Vera, cea pe care 

am considerat-o şi numit-o, până la moartea de acum şapte ani, adevărata mea 

mamă. Atacul sistematic dat, bunăoară, în jurul tăvilor cu chec garnisit cu miez 

de nucă, al farfuriilor cu Albă-ca Zăpada sau al cratiţelor cu cremă de ciocolată 

pentru pasca tradiţională (2/3 cremă, un deliciu...), gustul lor divin, imposibil de 

egalat (şi, credeţi-mă, tot încerc de vreo două decenii!) îmi sunt, şi astăzi, la fel 

de fidel păstrate în minte ca în momentul – sau momentele – zero al(e) înregis-

trării lor. Mult mai târziu am înţeles cu câte sacrificii se gătea, în anii ’70, mini-

mul necesar supravieţuirii în casele alor mei (reperele locative ale primei mele 

copilării erau cele două case, situate la o stradă distanţă, ale bunicilor mei, şi 

apartamentul cu două camere nedecomandate în care trăiam cu părinţii şi frate-

le mai mic cu un an – care ne-a părăsit şi el, Dumnezeu să-l ierte!, cu o jumătate 

de an înaintea bicăi Vera, pentru a se deda plăcerilor senzoriale în adevăratele 

paradisuri...) Că, de fapt, „cu de toate” însemna orice se mai putea găsi, cu greu, 

în afară de ou într-o casă de muncitori necalificaţi, care lucrau în ture; că şi su-

pele/ciorbele, şi prăjiturile miraculoase nu conţineau decât 2-3 ingrediente de 

bază, amestecate însă atât de meşteşugit, încât dădeau impresia unei salutare 

diversităţi... 

 

La fel ca noi toţi, fireşte, scriitorii trebuie să fi trăit relaţii şi revelaţii simi-

lare, ba chiar, în unele situaţii, şi le-au transformat în catalizatoare ale scrisului, 

ficţional sau de graniţă (să ne gândim doar la titluri ce nu lipsesc, o ştim bine, 

din nicio listă de cărţi esenţiale din varii culturi, de la Amintirile din copilărie ale 

lui Creangă la În căutarea timpului pierdut al lui Proust sau Amintirile unei fete 

cuminţi de Simone de Beauvoir). Cum mă interesează cu precădere, de ceva vre-

me, genurile biograficului – autobiografii, memorii, jurnale, corespondenţă – şi 

în special cele scrise de femei (din raţiuni... mai mult sau mai puţin empatice!), 

am ales să evidenţiez, în cele ce urmează, felul în care „memoria de bucătărie” şi, 

în general, gustul alimentelor sau, metonimic, cel al bucuriilor de odinioară apar 

în discursul confesiv al doamnelor. Neignorând cu acest prilej, nici posibilitatea 

de a împărtăşi astfel propriile gusturi în materie... 
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Pentru început, să punctez, decis, odată cu telquelistul Phillippe Sollers, un 

viciu obişnuit de lectură a discursului confesiv: „Se înţelege că noi avem obiceiul 

să căutăm, în viaţa unui artist, planul nevrotic sau traumatic, lipsa, rana, cauze 

ale oricărei creaţii. Este vulgata marxistă sau psihanalitică sau, mai simplu, na-

tural colectivistă.”2 Rareori ni se întâmplă, dimpotrivă, să căutăm şi să apreciem 

în genurile biograficului micile (sau marile) bucurii, candorile, beatitudinile, şi 

cu atât mai puţin extazele. [Iar atunci când o facem, tindem la rândul nostru să 

ne extaziem, supralicitându-le...] Luminoasele amintiri din copilăria Vrăjitorului 

Vladimir Nabokov îi produc astfel de extaze, spre exemplu, chiar sobrului 

Sollers. Mai ales că descoperă în ele, cum e şi de aşteptat, o dublă justificare: a 

viziunii despre viaţă, respectiv a viziunii despre artă a „vrăjitorului” captivat, 

încă din copilărie, de fluturi sau de partidele de tenis şi mai ale de şah. Embleme, 

să nu uităm, ale înseşi artei romanului: „Or, Nabokov nu încetează să ne vor-

bească despre un miez din care iradiază veselia, extazul, levitaţia în percepţia 

privilegiată. Jocul de şah, tenisul, fluturii, toate sunt înscrise pe blazonul lui ca o 

sfidare faţă de orice spirit de grup”3. 

Am avut plăcerea – autentică, nu contrafăcută! – de a descoperi astfel de 

bucurii senzoriale strecurate şi în memoriile, jurnalele sau interviurile scriitoa-

relor din literatura română actuală. Texte citite, de regulă, prin prisma dezvălui-

rilor mai întunecate despre le dedans şi le dehors, cunoscutele axe ale discursu-

lui de gen. Chiar şi acolo unde par a domina angoasa, neurastenia sau dispera-

rea, întunericul e uneori învins de amintirea unor nevinovate răsfăţuri sau mici 

desfătări transformate în irizări existenţiale sau chiar embleme identitare: fu-

marea unei ţigări bune (în tandemul cunoscut cu o cafea tare – pentru că, vorba 

Antoanetei Ralian, „Doar cafeaua şi acolita ei, ţigara, mă ajutau să-mi reconstitui 

identitatea cotidiană”4), consumul de ceai (eventual dansant!), delectarea pe 

furiş cu o prăjitură savuroasă sau cu o îngheţată (cazul Jeni Acterian, care se 

torturează zile în şir cu un regim draconic ce se apropie periculos de mult de 

postul negru, numai pentru plăcerea de a-l trăda cu o îngheţată), masa (copioasă 

ori frugală) cu cei apropiaţi, prezenţa la un dineu somptuos, probarea unei ro-

chii care avantajează sau a unui accesoriu cu valoare (nu neapărat) sentimenta-

                                              
2Philippe Sollers, Războiul gustului, Traducere de Dinu Flămând, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 191. 
3 Ibidem. 
4 Antoaneta Ralian, în Cartea simţurilor, editor Dan C. Mihăilescu, epilog de Lidia Bodea, Editura Huma-

nitas, Bucureşti, 2015, p. 87. 
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lă, jocul de cărţi, poker sau bridge cu diverse cunoştinţe, partida de tenis sau de 

echitaţie etc. etc. 

Fie că provin din sfera intimităţii, a privatului, fie că sunt subsumate socia-

lului, publicului, ele asigură măcar temporar diaristei sau memorialistei reface-

rea unui echilibru de care are, cum bine se ştie, atâta nevoie... În mod evident, 

profilul intelectual şi vârsta autoarei, sensul şi forma confesiunii sale dictează, în-

tre altele, şi valorizarea notaţiilor sus-numite. Nu mai vorbim despre contextul 

socio-politic, ideologic, cultural al perioadei în care apare textul respectiv. Şi per-

spectiva asupra corpului, a biologicului, a simţurilor prin care corpul ia contact 

cu şi fie stăpâneşte, fie este stăpânit de către lume se modifică radical. În moder-

nitate, o ştim prea bine, vorbim despre un altfel de corp şi o altfel de intimitate... 

 

Modestele rânduri de faţă îşi propun prin urmare să răspundă, firesc, la 

câteva întrebări aromite culinar: Cât de des şi cu ce finalitate coboară autoarele 

de texte confesive subsumate „genurilor biograficului” în Gastropolis? Dovedesc 

doamnele cu statornice obiceiuri scripturale şi tabieturi, năravuri, vicii alimen-

tare? Şi dacă da, de ce ne-ar interesa să facem distincţia între o scriitoare care 

dovedeşte gourmandise („o preferinţă pasionată, logică şi obişnuită pentru ob-

iectele care flatează gustul”, după Jean Anthelme Brillat-Savarin, Fiziologia gus-

tului) de una care măcar din când în când cade în ispita lăcomiei sau a voracită‐

ţii? Ce legătură există între gustul trecutului şi profilul identitar al doamnelor în 

operele cărora descoperim referinţe alimentare sau culinare?  

Mai întâi, câteva observaţii generale. Cel mult publicistele sau eseistele ce 

practică, voit, exerciţiul autoscopiei mărturisesc cu uşurinţă că, la fel ca orice alte 

femei, au nevoie de acest tip de… Prozac! Evident, cu precizarea obligatorie a 

sinonimului marca Adriana Babeţi: 101 pastile pentru fericire5, categorie în care 

universitara din Timişoara include, spre exemplu, nu doar întâlniri scriitoriceşti, 

călătorii, referate doctorale, expoziţii, filme bune, plimbări prin parcuri etc. etc., 

ci şi cafelele tari (consumate inclusiv pe patul de spital!), ciocolata sau „un langoş 

bun”... Diaristele noastre consacrate intră mai mult de nevoie într-un Gastropolis6 

                                              
5 Prozac. 101 pastile pentru fericire, Editura Polirom, Iaşi, 2009 – ingeniosul titlu al unui op în care sunt 

reunite majoritatea textelor de fibră confesivă pe care Adriana Babeţi le publicase anterior într-o 
rubrică savuroasă din „Suplimentul de cultură” ieşean: Secretul Adrianei. 

6 V. titlul, excelent ales, al opului antologic Întâmplări din Gastropolis. 14 mărturii şi investigaţii de neui-
tat din cetatea ideală a gastronomilor şi gastrofililor, prefaţă şi prezentarea autorilor Cristian Teodo-
rescu, Editura Univers, Bucureşti, 2008. 
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care le stârneşte, nu o dată, dispreţ sau chiar repulsie, din moment ce le scot în 

evidenţă slăbiciunile şi în niciun caz nu le vindecă de cunoscutele „boli profesio-

nale”7. Nu e vorba, fireşte, de slăbiciunile asociate unei stări fiziologice particu-

lare – îmi amintesc, spre exemplu, de gravida Sofia Tolstaia, care într-o însemna-

re din 1862 se plânge ca în treacăt de faptul că soţul nu o mai iubeşte, insistând 

apoi pe incapacitatea de a se ocupa de cele casnice: „să te ocupi de găini, să 

zdrăngăni la pian, să citeşti multe prostii şi prea puţine lucruri bune şi să pui 

castraveţi la saramură...”8. Ci de slăbiciuni, cum se va vedea imediat, pur ome-

neşti! Pe care le au inclusiv diaristele sau memorialistele care, orice s-ar zice, nu 

ilustrează – şi nu au cum să ilustreze – tipologia casnicei sau a gospodinei secolu-

lui XX, obligate să jongleze, fără multe fasoane, între o serie prestabilită de res-

ponsabilităţi care să asigure echilibrul familial9. Nu şi cel psihologic ori fiziolo-

gic, desigur... Cum, de aproape 13 ani încoace, pe lângă statutul socio-profesio-

nal preexistent de cadru didactic (pre-, apoi universitar), experimentez bucurii-

le şi chiar fericirile maritale şi materne, nu pot decât să suspin a invidie, sanita-

ră, desigur, dacă nu cumva chiar jucată, închipuindu-mi timpul berechet care le 

mai rămâne, de bună seamă, soţiilor şi mamelor casnice, după ce îşi îndeplinesc 

atribuţiile obişnuite: trezitul cu noaptea în cap, pregătirea mesei de dimineaţă, 

dusul copiilor la grădi sau la şcoală, spălatul rufelor, gătitul prânzului şi al cinei, 

curăţenia domestică şcl. 

 

Revenind la relaţia discurs confesiv – imaginar gastronomic, să observ în-

că un alt fapt semnificativ: cu cât mai consecventă este diarista în actul consem-

nării, cu atât probabilitatea ca în textul confesiv să se strecoare şi referinţe la 

obiceiurile alimentare creşte. Astfel de efemeride ajung să conţină şi paginile 

scrise de o Jeni Acterian, de o Alice Voinescu, de o Mariana Şora sau de o Gabrie-

la Melinescu, intelectuale rasate, care declară totuşi că resimt măcar din când în 

când o curată aversiune faţă de gătit şi mâncat. Preferă să ingere mese frugale, 

care să nu le curme avântul scriptural... 

În Jurnal suedez II, spre exemplu, Gabriela Melinescu izbucneşte adesea îm-

potriva gătitului, cu atât mai mult când de roadele lui se bucură (vorba vine!) nu 

                                              
7 Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim, I, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, p. 272. 
8 Sofia Tolstaia, Viaţa mea. Fragmente de jurnal, Editura Allfa, 2012, p. 24-25. 
9 A se vedea capitolul care inventariază şi analizează aceste responsabilităţi în Omul secolului XX, coord. 

Ute Frevert, H.-G. Haupt, trad. Magdalena Anghelescu, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 37-55. 
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numai ea şi soţul, René, ci şi tribul de rubedenii îndepărtate sau cunoştinţe pe 

care trebuie să le primească din motive profesionale: „...în plus, iubitul nostru 

Lionel a venit de la Bruxelles şi trebuie să fac de mâncare pentru tot tribul, toc-

mai acum, când scriu la Regina străzii şi sunt inspirată de lumina căzând din teiul 

doborât”10 Sau: „Fiecare zi a devenit ca o piatră pe care trebuie s-o duc până în 

bucătărie şi înapoi la masa de scris. Entuziasmul meu scade simţitor când toţi aş-

teaptă de la mine cu gurile căscate ca să le dau de mâncare: dacă ar fi vorba de 

René n-ar fi nicio problemă, dar e vorba de lumea din ce în ce mai numeroasă din 

jurul lui. Istovită de atâta gregaritate, pentru că trebuie să mă şi prefac politicoa-

să, am pus Jurnalul lui Delacroix în bucătărie şi citesc în timp ce clătesc febril far-

furiile murdare”11 (însemnare din august 1987). Singura ocazie când gătitul îi 

produce plăcere: Crăciunul lui 1985, dar numai pentru că masa e urmată de un 

ritual special de transgresare a spaţiului şi a timpului: „Eu am stat mult în bucătă-

rie pregătind mâncarea tradiţională suedeză: şunca de Crăciun şi altele, încât 

abia îmi mai pot trage sufletul... Anul se termină aici, un an binecuvântat pentru 

care mulţumim fiecare după felul nostru de a fi, dar şi împreună, la masa plină cu 

bunătăţi – masa pentru care eu am muncit mult – îmbrăcaţi în roşu şi alb, după 

voinţa lui Lionel, ţinându-ne de mâini, formând un spaţiu în care cuvintele rugă‐

ciunii alcătuiesc un cerc, dezvoltându-se în spirală până acolo unde nu mai există 

timp, dincolo de sentimente şi gânduri.”12 Există însă şi situaţii în care „memoria 

de bucătărie” funcţionează, fără greş, ca artificiu recuperator; de fiecare dată, în-

să, stimulentul ei este un aliment să îi spunem cât mai natural (astăzi i-am spune 

bio) sau pur, oricum nu foarte prelucrat. Precum un banal pepene roşu, al cărui 

gust italian (ne)alterat aruncă, decis, o ancoră în trecutul românesc infantil al 

diaristei, încă nepervertit: „Mâncăm tot timpul pepenii verzi aduşi din Italia şi 

asta mă duce cu gândul la piaţa Donescu din cartierul nostru plin de cimitire, pia-

ţa plină de pepeni pe care-i puneam la răcit în pivniţă în timpul verilor toride. 

Apoi îi scobeam frumos şi făceam felinare care se legănau noaptea în briza ve-

nind din cimitirul catolic de lângă casa noastră. Cranii, capete de lumină veghind 

toată noaptea”13. 

                                              
10 Gabriela Melinescu, Jurnal suedez II (1984-1989), Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 19. 
11 Idem, p. 166. 
12 Idem, p. 101. 
13 Idem, p. 133. 
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Cum îşi explică diarista atitudinea în cel mai bun caz rezervată faţă de 

hrană şi servirea ei? Simplu – în două moduri, depinzând fiecare de un nivel al 

conştiinţei, unul individual, celălalt colectiv, etnic. Pe de o parte, profilul 

psiho-mental („structura mea psihică de şaman”) pe care şi-l recunoaşte scrii-

toarea refuză practic orice coborâre în gregaritate, orice act care presupune ra-

portarea exclusivă la biologic şi orice anihilare a mişcării vitale a raţiunii, a inte-

lectului: „Îmi dau seama abia acum cât de mult timp li se dă oamenilor în viaţă 

pentru a nu face nimic. Dar e clar că pentru a nu face nimic corpul nostru are 

nevoie de multă energie. Pentru a mă deplasa până la bucătărie şi a face ceaiul 

cu mişcări lente, apoi a tăia o felie de pâine şi a o prăji în aparatul electric, ca 

apoi să o ung cu puţin unt, toate astea necesită multă energie şi se simte după 

corpul meu, care a obosit deja şi vrea înapoi în pat, unde deschid o carte, şi 

atunci, minune, am impresia că timpul se opreşte şi sunt umplută de o energie 

necunoscută. Dintre toate activităţile numeroase făcute într-o zi, numai cititul e 

cel de care nu mă pot lipsi, am impresia că mă îmbolnăvesc dacă nu citesc în 

fiecare zi”14 Evident că situaţia nu stă chiar aşa. O altă bucurie pe care şi-o per-

mite oricând este fumatul, transformat aproape obligatoriu în ritual simili-

şamanic, eventual pe o înălţime montană (stranie temeritate pulmonară, aş co-

menta amintindu-mi, ca în ceaţă, îndrăzneli similare, de acum vreo două dece-

nii!): „Plimbare pe muntele Rigi... Fumăm în aerul tare şi pur, eu din pipa mea 

elveţiană sculptată de băieţii de la munte. Totul miroase frumos şi chiar a frunze 

şi prune, toate astea vin din fumul pipelor noastre cu tutun amestecat cu puţin 

Marsala”15  

Pe de altă parte, refuzul saţietăţii este un simptom specific nu numai inte-

lectualului, ci şi omului simplu provenit dintr-un est comunist în care s-a obiş‐

nuit cu foamea necruţătoare şi, în genere, cu lipsurile de tot felul. La un moment 

dat, privind pe fereastră, „am văzut un lucru neliniştitor: o femeie tânără stătea 

lângă lada metalică în care se strâng gunoaiele. Femeia găsise ceva de mâncat 

acolo şi mesteca exact ca un animal fugărit... Aceste imagini mă tulbură profund, 

amintindu-mi nu numai de italienii emigranţi, ci şi de cei ce fug din ţările comu-

niste. Există grade chiar şi în sărăcie – în comparaţie cu italienii emigranţi, cei 

din ţările comuniste sunt într-adevăr consideraţi ca nişte câini pe care poliţia 

                                              
14 Idem, p. 163. 
15 Idem, p. 23. 
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nu-i cruţă până când nu-i goneşte peste graniţă la vecinii lor, ţara din care au 

sosit, de obicei Germania.”16  

Apropo de foamea incredibilă a românilor, e de notat că în unele jurnale 

sau însemnări, de călătorie ori nu, extime sau intime, apar observaţii deloc măgu-

litoare cu privire la felul în care unii dintre ei iau contact cu normalitatea alimen-

tară (tradusă de ei, desigur, prin metafora paradisului, a raiul culinar sau a cor-

nului abundenţei). La întrebarea cum reacţionează „fomiştii” sau „hămesiţii de 

români” în faţa dureroasei normalităţi17 ne răspunde, spre exemplu, diarista Eca-

terina Oproiu, care îşi aminteşte într-o pagină amară de jurnal o cină cu fructe de 

mare, fără pâine, la care e invitată, împreună cu ceilalţi membri ai delegaţiei cul-

turale româneşti, în restaurantul unui hotel din Londra. La finele acesteia, gestu-

rile oaspeţilor români vorbesc de la sine despre diferenţele etnice radicale de 

gust şi obişnuinţe culinare: „Mi-a fost milă de Bob. Să dai o căruţă de bani ca să 

saturi nişte fomişti, iar fomiştii să se întoarcă lihniţi în camerele lor de hotel, să 

scoată din geamantane conserve de iahnie de fasole boabe şi, în puterea nopţii, 

să bată cu tocul pantofului într-un briceag...”18. Să o amintesc şi pe Antoaneta Ra-

lian, care în Amintirile unei nonagenare pomeneşte, între altele, de prima sa călă‐

torie, de prin anii ’60, în Occidentul recomandat, în discursul oficial, drept „deca-

dent”, „putrefact” ş.a.m.d. Perspectiva nonagenarei e neîndurătoare, gesturile din 

tinereţe şi impactul lor imediat sunt redate fără urmă de fard. La Viena, românca 

tânără intră pentru prima dată într-o „prăvălioară cât o cămăruţă, ticsită de coli-

ere de cârnaţi rotofei, şunculiţe fragede trandafirii, fructe exotice, adică tot ce-ţi 

pot visa stomacul şi gura”. Şi cu un singur bătrânel protector şi amabil, care o 

ajută să aleagă nişte banane, ba chiar insistă să îi schimbe o banană pătată („un 

mare şoc”). Rezultatul acestei neobişnuite amabilităţi este, firesc, unul cât se poa-

te de larmoaiant: „în faţa acestui nou gen de comerţ, cald, uman, aproape pater-

nal, eu, care veneam din ţara lui «N-avem!» am simţit că mi se umezesc ochii”19. 
 

Citatul din cartea de memorii a Antoanetei Ralian nu este selectat întâm-

plător. Comparând opurile memorialistice cu cele diaristice, am putut observa 

că, pentru memorialiste, aproape de fiecare dată referinţele culinare au o cu to-

                                              
16 Gabriela Melinescu, op. cit., p. 27. 
17 Pentru diferenţa esenţială între „normalitatea” esticului şi cea a vesticului, a se vedea consideraţiile lui 

Andrei Pleşu din Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte eseuri, Editura Humanitas, Bucureşti, p. 12-29. 
18 Ecaterina Oproiu, Jurnal I, Editura Semne, Bucureşti, 2013, pp. 78-79. 
19 Antoaneta Ralian, Amintirile unei nonagenare, Editura Humanitas, Bucureşti, p. 25-26. 
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tul alt justificare şi implicit valoare decât pentru diariste. Spre deosebire de jur-

nal, această „transcriere a activităţii individuale” (Georges Gusdorf), în amintiri-

le de maturitate (şi cu atât mai mult în cele de senectute) ideea de cronică a vie-

ţii private este întotdeauna fasonată identitar, epurată de efemeridele lipsite de 

importanţă, primind în loc un luciu valorizator.  

Câteodată, micile poveşti ce re-compun istoria mică se rotunjesc în jurul 

unor referinţe culinare mai mult sau mai puţin surprinzătoare, graţie cărora, 

înţelege memorialista, aşa-numiţii referenţi identitari şi, în definitiv, propria 

identitate (biologică, socială, spirituală sau de gen) s-a putut cristaliza în forme 

perfect individualizate. Iată, spre exemplu, un foarte scurt, dar elocvent frag-

ment din cartea de amintiri a Aneimaria Smighelschi, Gustul, mirosul şi aminti-

rea: „Gustul şi mirosul sunt ca fraţii, merg mână în mână şi se completează, unul 

fără celălalt nu se poate. Amintirea îi ajută să se recunoască... Am amintiri clare 

de pe la doi ani... Ţin minte mirosuri, ţin minte gesturi, zgomote, ce-am mâncat 

după primul bombardament din 4 aprilie, că din laptele îndulcit pentru sufleu 

s-a făcut din greşeală omletă, şi era dulce...”20 O explicaţie posibilă a acestei con-

servări (aproape) perfecte e de găsit în felul în care scriitoarele au trăit copilă‐

ria. Aminteam, la început, comentariul lui Phillippe Sollers la ceea ce consideră 

drept „una dintre cele mai frumoase cărţi de amintiri scrise vreodată”, anume 

Vorbeşte, memorie (titlul original: Speak, Memory), de Vladimir Nabokov: tel-

quelistul justifică singularitatea viziunii nabokoviene despre viaţă prin felul în 

care scriitorul a trăit (şi ulterior a conservat în amintire) o copilărie aşa zicând 

perfectă: „Secretul? Copilăria, menţinută faţă de toţi şi împotriva tuturor. Nu 

este oare uluitor să-l auzi pe un scriitor vorbind despre «farmecul înţelegerii 

perfecte dintre noi », când se referă la tatăl său? Sau despre «codul secret al fa-

miliilor fericite», atunci când descrie complicitatea cu mama lui, halucinaţiile au-

ditive sau plecatul la cules de ciuperci?”21... Acelaşi gen de amintire – luminoasă, 

în ciuda unui detaliu identitar esenţial (faptul că a venit pe lume ca „substitut al 

unui frate mort la şaisprezece ani”) – îi păstrează universului infantil şi Antoa-

neta Ralian: „Naşterea şi creşterea într-o familie burgheză au însemnat în pri-

mul rând cei şapte ani de-acasă, pe care îi port în mine şi acum, la optzeci şi şap-

te de ani. Au însemnat o copilărie într-o familie înstărită, care-mi satisfăcea toa-

                                              
20 Anamaria Smighelschi, Gustul, mirosul şi amintirea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 6. 
21 Philippe Sollers, Războiul gustului, Traducere de Dinu Flămând, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 191. 
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te mofturile. Au însemnat servitoarea care le aducea dimineaţa părinţilor mei 

cafele aromate şi mie pacheţelul cu ciocolată Langues de Chat. Au însemnat o 

exagerată, asfixiantă dragoste părintească... Au însemnat o casă în care se citea 

şi se asculta multă muzică. Şi se jucau regulat cărţi, pocher şi rummy pe sume 

simbolice. Au însemnat linişte – cel puţin în existenţa mea – şi bunăstare”22. 

Memorialista Nina Cassian este la fel de categorică în raportarea primilor 

ani ai vieţii la bucuriile senzoriale neegalate vreodată. Lista referinţelor gastro-

nomice, urmată de cea a altor uimiri infantile, toate exuberant colorate şi parfu-

mate, este plasată la începutul Memoriei ca zestre, şi pentru a justifica opţiunea 

titrologică, şi pentru a susţine anvergura procesului recuperator: „M-am născut 

la Galaţi – dar tot ce reţin din scurtul timp petrecut acolo sunt butoaiele cu peşte 

sărat sau calupurile de brânză albă cu «purici», sau gheretele cu cilindri de limo-

nadă, unul galben, altul roşu, statuia lui Costache Negri, Strada Domnească, gră‐

dina publică, lacul cu lebede şi, evident, Dunărea. În schimb, Braşovul, unde s-au 

mutat părinţii mei (aveam un an şi jumătate)... Cele patru anotimpuri erau, pe 

vremea aceea, precis delimitate. Primăvara venea cu pâraie iuţi, cu ghiocei, viole-

te şi lăcrămioare, răcoroase în mână şi mirosind delicat. Florile mă fermecau, fie 

ele sălbatice, în Poiană (părăluţe, margarete, nu-mă-uita, păpădii, clopoţei, maci) 

sau «domestice» – trandafirii bogaţi, mirosind ameţitor din grădiniţa din faţa 

casei, coloraţi în roşu închis, galben-portocaliu, nu palid, care mă transportau în 

vară. Iernile erau cu adevărat fastuoase, cu nămeţi uriaşi, imaculaţi cum n-am 

mai văzut de atunci... şi ninsorile, compacte, verticale şi blânde totodată, preves-

tind Crăciunul pe care-l sărbătoream, cel ortodox şi cel evanghelic, decorându-mi 

pomul cu beteală, cu păr de înger, cu ghirlande de hârtie colorată, aşezând la poa-

lele lui Moş Crăciun şi un episcop de carton umplut cu bomboane...”23 

O altă percepţie emblematică în materie, deşi cu totul diferită din punctul 

de vedere al situării pe eşichierul afectiv, este aceea a memorialistei Amelia Pa-

vel, care în volumul Un martor în plus recapitulează modurile în care, la sfârşitul 

anilor ‘30, lumea „bună numai de gradul doi” din care făcea parte – sintagmă ce 

face referire, tot discret, la mai multe forme de minoritate sau de marginalitate 

resimţită în anii tinereţii: etnică, socială, sexuală – a putut rezista „acestui asalt al 

răului asupra segmentului de lume din care făceam parte”24. Privind retrospec-

                                              
22 Antoaneta Ralian, Toamna decanei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 15. 
23 Nina Cassian, Memoria ca zestre, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2003, p. 7. 
24 Amelia Pavel, Un martor în plus, Editura Du Style, Bucureşti, 1997, p. 84. 
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tiv, memoralista Amelia Pavel înţelege perfect faptul că, dintre toate formele de 

refugiu faţă de asaltul răului de vector socio-politic, rasial, psihologic etc. pe care 

e obligată să îl conştientizeze, tânăra Amelia alege o altă cale decât aceea pe care 

păşesc majoritatea congenerilor (convertirea religioasă, activismul politic şcl.). 

Anume, „plonjarea în domestic şi, de aici, dacă era vorba de oameni deprinşi cu 

doza zilnică de muzică, lectură etc., transformarea ei în gest domestic, casnic, 

smuls din viaţa socială, din viaţa ţării. Sau reducerea ei artificială la un spaţiu 

restrâns, care devenea o altă Românie, în miniatura unui exil.”25 (subl. mele, E.I.) 

Refăcând această lume ghetoizată, memorialista se agaţă, firesc, de unele obiecte 

cu funcţia de reminder, specifice discursului confesiv feminin, ceva mai înclinat 

spre revitalizarea şi valorizarea expresă a recuzitei şi ambientului casnic. Fiecare 

descripţie de gen e, totuşi, fasonată reflexiv. Chiar şi când pare, spre exemplu, 

înclinată spre simpla recuperare a memoriei senzoriale, ca în paragraful urmă‐

tor, memorialista nu face altceva decât să îşi pregătească reflecţia cu vector iden-

titar: „Aveam încă porţelanuri fine cu marcă, feţe de masă brodate lungi şi şerve-

ţele cu iniţiale, tacâmuri de mare clasă. Le arboram în mod firesc, cred că fără 

intenţii ostentative şi totul pentru câteva sandviciuri cu «icre false» (făcute din 

griş) pentru celebrele pe atunci cornuleţe cu caimac sau unt cumpărat de la ţă‐

rani, învelit în frunze de nuc sau dacă ne simţeam chiar obligaţi să ajungem până 

la nivelul de «dineu», pentru şniţelele de carne de viţel procurată clandestin, că‐

reia i se spunea «mătase roz», carnea de vacă fiind numită «mătase roşie»”26. 

Imediat ce enunţă micile bucurii recuperate, cum ar spune Liiceanu, din „întinde-

rea nemărginită a memoriei afective”, graţie „memoriei de bucătărie”27, autoarea 

ne devoalează miza identitară majoră pe care o capătă în epocă micile ritualuri 

private ori sociale care continuă să se desfăşoare în interiorul acestei lumi exila-

te, însă, cel puţin la început, „învăluite de un sentiment vag, la început aproape 

imperceptibil, evoluând apoi într-un crescendo apăsător, deşi nedefinisabil. Era 

un sentiment de incertitudine, de înstrăinare, ca şi cum ne-am fi aflat «în altă 

parte», nu acasă şi lucrurile familiare nouă le-am purta ascunse în noi, ca şi cum 

ar fi fost împachetate, pentru folosirea lor cine ştie când”28.  

                                              
25 Idem, p. 86. 
26Idem., p. 96. 
27 Gabriel Liiceanu, Scrisori către fiul meu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 98. 
28 Amelia Pavel, op. cit., p. 87-88. 



EMANUELA ILIE 

110 

Care sunt, mai precis, aceste lucruri familiare – salvatoare şi atunci, în mo-

mentul asumării lor ca modalitate esenţială de opoziţie faţă de o alteritate 

socio-politică cu potenţial ostil, şi acum, în momentul descifrării cheii lor 

psiho-existenţiale?! Numeroase pagini din carte sunt alocate descrierii formelor 

de divertisment specifice lumii de grad secund, desfăşurate, firesc, fie în sfera 

intimului, fie în sfera publicului. Mai întâi, „jocurile şi năstruşniciile noastre de 

preadolescenţi şi adolescenţi, specific interbelice, aş spune astăzi”29. Apoi jocurile 

domestice („Jucam «Schwarzer Peter» – un vechi joc de cărţi german cu persona-

je care semănau cu micile sculpturi de pe altarele catedralelor gotice”), vizitele 

amicale, aniversările copiilor şi revelioanele în cerc din ce în ce mai restrâns, cea-

iurile (dansante sau nu), respectiv mesele rare la restaurante („Suzana”, „Smilo-

vici”, „Modern”, „Lido”), cafenele şi baruri în care se ascultă jazz, filmele, specta-

colele de teatru şi operă, vacanţele la mare sau la munte, balurile şi societăţile de 

binefacere ş.a.m.d. Ei bine, marile fantasme ale epocii vor lovi necruţător şi în ri-

tualurile acestea cu miză identitară. După Amelia Pavel, marile tragedii ale Istori-

ei vor debuta sau vor avea drept prim simptom revelator înstrăinarea prin sem-

nele cotidianului şi banalului: „Premoniţia răsturnărilor în toate compartimentele 

vieţii, care pentru unii începuseră să acţioneze mai devreme, încă din momente 

aparent liniştite, pentru ca apoi să marcheze viaţa tuturor, s-a oprit cu perspica-

citate la înstrăinarea prin semnele cotidianului şi banalului. Acolo am fost cu toţii 

loviţi temeinic, prin distorsiunea lui, am fost lezaţi în multe privinţe iremediabil, 

după cum ne şi descoperim astăzi, cu din ce în ce mai multă mirare.”30  
 

E nevoie să o mai spun?! Chiar dacă nu întotdeauna fidel ori suficient, tex-

tele confesive ale doamnelor pe care le-am amintit aici feresc de bună seamă, în 

felul lor aparte, de această înstrăinare prin semnele cotidianului şi banalului, pe-

riculoasă nu numai fiinţei individuale, ci şi celei colective. Reflectând la gusturile 

de odinioară şi la funcţiile acestora în procesul de devenire a propriei identităţi, 

semnatarele lor servesc prin urmare şi propriei memorii,31 şi Memoriei noastre 

culturale, astăzi mai şubrede ca oricând... 

                                              
29 Idem, p. 48. 
30 Idem, p. 98. 
31 Memoria (individuală şi colectivă) rămâne, oricum, pentru majoritatea memorialistelor principala 

sursă de bogăţie: „Dacă memoria mea e o zestre – sunt foarte bogată, prin profuziunea de elemente 
acumulate, peisaje, arome, culori, cărţi, artă, muzică, fiinţe etc. care mă cutreieră şi azi, cu o vitalitate 
şi o prospeţime aproape insuportabile” (Nina Cassian, op. cit., p. 6). 
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MĂRCI IDENTITARE ÎN ROMANUL SUD-EST EUROPEAN AL SECOLULUI XX 

LIVIA IACOB* 

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze câteva tipuri de 

măşti identitare detectabile în romanul sud-est european al secolului XX, care fac 

posibilă înserierea (sub autoritatea unui criteriu axiologic cu implicaţii relativ 

noi, cel geo-politic) unor autori altfel dificil de clasificat, provenind din Grecia, 

Serbia şi Albania. Ca puncte de plecare pentru un asemenea tip de problematiza-

re trebuie reţinute recurenţa unor motive studiate strict de balcanologie (termen 

preluat şi lansat în critica de specialitate de la noi de Mircea Muthu1), cum ar fi 

amestecul etnic şi coloratura lingvistică, dar şi faptul că un vector comun al scrii-

torilor asupra cărora ne oprim este de a se exprima în limbi de circulaţie restrân-

să şi de a propune opere care tind să se supună cu precădere judecăţilor de natu-

ră ideologică, nu (exclusiv) estetică. Prezenţa unui tipar balcanic în romanele 

unor autori de secol XX precum grecul Nikos Kazantzakis (Viaţa şi peripeţiile lui 

Alexis Zorbas), sârbul Danilo Kiš (Clepsidra, Criptă pentru Boris Davidovici) şi al-

banezul Ismail Kadare (Generalul armatei moarte, Slujbaşul de la Palatul Viselor) 

este indisolubil legată de moştenirea istorică de la care toţi aceşti romancieri se 

revendică: sunt cu toţii obsedaţi, în mod creator, de problema balcanică, de pro-

blema privitoare la configuraţia hărţii europene a obsedantului Imperiu, care se 

pune încă din perioada medievală la intersecţia ţelurilor expansioniste2 ruseşti, 

austriece şi turce, încălcând nevoia de independenţă a unor popoare mici, creşti-

ne aflate sub dominaţia ortodoxismului, dar păstrându-şi cu greu identitatea 
                                              
* Livia Iacob este lector dr. la Facultatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi. 
1 Vezi cea mai recentă lucrare a acestuia, care adună majoritatea studiilor consacrate de cercetător 

acestui interesante arii culturale, cu câteva excepţii notabile (Mircea Muthu, Balcanismul literar ro-
mânesc, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008). 

22 Lămuritoare, în acest sens, rămâne cartea Mariei Todorova, Balcanii şi balcanismul, Bucureşti, Hu-
manitas, 2000.  



LIVIA IACOB 

112 

culturală şi religioasă. Această dilemă istorică reală îşi află diferite tipuri de solu-

ţionare ficţională în alchimia postmodernităţii, când romancierii, conştientizân-

du-şi infirmitatea imaginativă, se declară datori să regândească şi să rescrie isto-

ria, reconfigurând eternul raport identitate vs. alteritate. Prezentul studiu are în 

vedere, în cazul celor trei scriitori mai sus amintiţi, modul în care transpar şi de-

vin operante pentru naraţiunea propriu-zisă acele mărci identitare care sprijină 

demontarea structurilor epice învechite, de genul celor realiste, maniera în care 

se unesc diferitele direcţii şi tendinţe ale prozei sub umbrela unei profunde me-

ditaţii asupra istoriei recente, transformând practic romanul, cum s-a văzut înce-

pând din anii şaizeci ai secolului trecut, într-un autentic centru de putere, legat 

de existenţa demonstrabilă, astăzi, a unui postmodernism estic de sine stătător3.  

Identitatea naţională se vede perspectivizată, raportată la alteritatea întot-

deauna invazivă, la prezenţa mereu duşmănoasă a Celuilalt. Scriitorii statelor 

respective militează, implicit sau explicit, îndeosebi în a doua jumătate a secolu-

lui XX, după ce ororile celor două războaie mondiale se vor fi concretizat în dra-

me colective ori individuale, pentru prevenirea unor acte de violenţă similare şi 

propun un spaţiu ficţional cu mize convergente, indiferent de limba în care scriu. 

În primul rând, prin alcătuirea şi promovarea unei literaturi profund naţionale se 

doreşte rescrierea4 unei istorii naţionale, deci şi configurarea unei identităţi naţio-

nale, neviciată de contactul cu lumile vecine, europeană sau asiatică, de pildă. 

Fuga de realitate, dar şi lupta pentru „însănătoşirea morală” a unor popoare cen-

trate puternic pe recâştigarea individualităţii, a libertăţii şi a repoziţionării isto-

rice în raport cu Centrul sunt la ordinea zilei în literatura secolului XX. Romanul 

Europei sud-estice devine un spaţiu imaginar compozit, artificial5 şi iluzoriu, 

este rezultatul unui mecanism de sublimare a frustrărilor naţionaliste, context 

în care, evident, şi conceptul de rewriting history, lansat cu alte mize de Linda 

Hutcheon6, capătă accente polemice noi şi o încărcătură semnificativă aparte. 

În aceste condiţii, avem de-a face cu o literatură militantă, tezistă, ideologi-

zantă, care-şi dezvoltă aspiraţiile în vecinătatea unor noi problematizări: rapor-

tul centru vs. periferie capătă noi soluţionări din perspectiva opoziţii mereu fe-

                                              
3 Cârneci, Magda, Arta anilor’80. Texte despre postmodernism, Bucureşti, Litera, 1996. 
4 Asemănări posibile s-ar putea stabili cu literatura statelor din America de Sud, care cunoaşte şi ea o 

explozie de acest gen în momentul în care îşi face apariţia generaţia El Boom. 
5 Vezi Cârneci, Magda, Arta anilor’80. Texte despre postmodernism, Bucureşti, Litera, 1996. 
6 Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism, London & New York, Routledge, 1989. 
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cunde între identitate şi alteritate. Problematica identităţii individuale se instituie 

ca suport necesar pentru face vorbire despre identitatea naţională sau de grup şi 

pentru a polemiza cu virtualul receptor al textului. Romanele avute în vedere 

sunt ilustrări de excepţie ale temei identităţii, strâns legată de miza de restaurare 

a adevărului istoric; un alt liant care trebuie luat în calcul este naraţiunea scenică, 

mărturisind structural, formal preocuparea pentru romanul individului, dar al 

unui individ care poartă în sine efigiile colectivităţii. Identitatea este reconstituită 

potrivit aceleiaşi scheme narative moştenite din literatura medievală şi care a 

făcut apoi carieră în Bildungsroman: traseul iniţiatic identitar. Dar, în fiecare din-

tre ele, această reconstituire se petrece în chip diferit, în funcţie de efortul stilis-

tic creator al fiecărui scriitor în parte. În Viaţa şi peripeţiile lui Alexis Zorbas este 

pusă în prim-plan identitatea naţională, faptul uman grec prin eroul nu întâmplă‐

tor eponim. În Clepsidra identitatea de familie (şi, concentric, de grup): evreul 

prigonit de o istorie criminală, valorizată ca superioară chiar în raport cu cea 

naţională, evreul etern rătăcitor este reprezentat prin sinonimie cu suferinţa. În 

Slujbaşul de la Palatul Viselor identitatea stă sub semnul experienţei autobiogra-

fice, subtil disimulată într-o alegorie care parodiază modelul de scriitură kafkian.  

Romanul sud-est european aduce aşadar pe scena literaturii universale un 

model uman propriu, surprinzător şi atractiv atât pentru lumea occidentală, cât 

şi pentru cea americană, care-l vor recepta în profunzime şi îl vor promova ulte-

rior, dacă e să ne gândim numai la cele câteva ecranizări celebre ale unor roma-

ne balcanice de primă mărime, cum ar fi Viaţa şi peripeţiile lui Alexis Zorbas. În-

cercările de a surprinde acest nou model uman în coordonatele lui fundamenta-

le au condus la apariţia unor sintagme de genul homo balcanicus, cum este cea 

folosită de Antoneta Olteanu7 în studiul cu acelaşi nume, cercetătorii căzând de 

acord că linia definitorie pe care o putem trasa pentru a uni diferitele personaje 

într-o paradigmă de mentalitate a zonei este tocmai „puterea de coabitare a 

unor stări contrastante, uneori imposibil de imaginat împreună” în interiorul 

unui personaj şi, prin extensie, în interiorul unei lumi, întrucât personajul balca-

nic debutează şi rămâne pe întreg parcursul naraţiunii ce-l pune în valoare sem-

nul, marca individualizantă a unei mulţimi, a unei etnii, a unei societăţi la un mo-

ment dat etc. Din acest punct de vedere, acel modus vivendi specific omului bal-

canic trebuie căutat în împletirea dintre contrarii: de pildă între râs, ca formă de 

                                              
7 Olteanu, Antoneta, Homo balcanicus, Bucureşti, Paideia, 2004. 
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defulare a frustrărilor naţionaliste, şi agresivitate, uneori semn al alterităţii, al-

teori caracterizând chiar identitatea (în cazul lui Kadare, sunt binecunoscute 

dezvoltările epice ale Kanunului, problema bessei, jurământul de credinţă al răz-

bunării sângelui vărsat). Omul balcanic, personajul central al acestor romane, 

este aproape totdeauna primitivul, aborigenul, cel care se confruntă cu civiliza-

ţia Vestului pe calea culturii şi a educaţiei (Kazantzakis) sau cu alte lumi (cea 

medievală, otomană; cea nazistă, a lagărului fără de sfârşit, la Danilo Kiš). El este 

forţat să se supună rigorilor şi violenţelor impuse de cel dominant, de conducă‐

torul provenit dintr-un alt neam (Kiš, Kadare), dar trăieşte cu nostalgia unei 

stări originare, a unei beatitudini adamice, pe linia fascinaţiei orientale. 

Aşa stau lucrurile în Viaţa şi peripeţiile lui Alexis Zorbas, roman privit la în-

ceput cu ostilitate în vechea patrie a umanismului grec şi publicat pentru început 

în limba franceză, în 1947. Scriitorul acuzat public de ateism ilustrează aici rela-

ţia dintre identitate şi alteritate punând faţă în faţă două personaje complet dife-

rite din toate punctele de vedere (de la statutul social până la pregătirea intelec-

tuală, lecturi etc.) şi inversând raportul de putere dintre ele: deşi ambii sunt 

greci, accentul cade pe Zorbas, dominatorul, simbolic reprezentant al omului 

mediu, implicit şi reprezentant al identităţii naţionale. Personajul narator, echi-

valat cu eul auctorial şi deci transformând romanul într-o naraţiune rezonând 

autobiografic, nenumit, este cel dominat tocmai fiindcă ilustrează parti-pris-ul 

scriitoricesc: el este expresia confruntării unei lumi arhaice (Grecia, leagăn al 

civilizaţiei universale) cu o lume nouă, cea a Vestului experimentalist (reprezen-

tat aici prin filosofia duratei a lui Bergson, prin nihilismul nitzschean şi filosofia 

existenţialistă). Transformându-se din maestru în discipol al primitivului Alexis 

Zorbas, el nu face altceva decât să aducă un omagiu profund lumii elene: „Şi, dacă 

aş vrea să-i disting pe cei ce mi-au lăsat urme mai adânci în suflet, aş reţine poate 

vreo trei-patru: Homer, Bergson, Nietzsche şi Zorbas. Primul a însemnat pentru 

mine ochiul albastru senin, ca discul soarelui, care luminează cu strălucirea lui 

eliberatoare totul, Bergson m-a scăpat de impasurile filosofice ce mă torturaseră 

în prima tinereţe; Nietzsche m-a îmbogăţit cu noi nelinişti şi m-a învăţat să trans-

form nefericirea, amărăciunea, nesiguranţa în mândrie; Zorbas m-a învăţat să 

iubesc viaţa şi să nu mă tem de moarte”8. 

                                              
8 Kazantzakis, Nikos, Viaţa şi peripeţiile lui Alexis Zorbas (trad. şi tabel cronologic de Elena Lazăr, prefa-

ţă de Petros Haris), Bucureşti, Editura Rombay, 1994, p. 27. 
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„Cartea este, prin urmare, construită cu un personaj de prim-plan, viziunea 

de adâncime fiind realizată printr-o suită de siluete de fundal, proiectate pe un 

peisaj schiţat la modul fotografic, într-un sumbru decor cretan, atât de bine cu-

noscut scriitorului încă din copilărie”, notează Romul Munteanu în Literatura 

europeană modernă. O prezenţă constantă în aventurile eroilor este marea, cal-

mă şi liniştită în momentele de împlinire, echilibru şi meditaţie, agitată şi furtu-

noasă în clipele de restrişte. Însoţindu-se cu ea, peisajul insular se bucură şi el 

de numeroase descrieri, simbolizând geograficeşte condiţia umană a grecului: 

„Mare, toamnă blândă, insule scăldate în lumină, mantie străvezie din burniţă 

fină care învăluia goliciunea eternă a Greciei. Halal de omul care s-a învrednicit, 

înainte de moarte, să plutească în Egeea!”9. Remarcabilă prin funcţia ei de ar-

monizare a arhitecturii lumii narative, o altă marcă identitară specifică scriitori-

lor balcanici este apoi contaminarea dintre om şi peisaj, la modul că individul îşi 

lasă atât fizicul, cât şi destinul modelat, după caz, de duritatea sau de frumuseţea 

spaţiului pe care şi care îl locuieşte. Un portret pe care personajul narator i-l 

alcătuieşte lui Alexis Zorbas e lămuritor în acest sens: „Îl ascultam vorbindu-mi 

despre satul lui din Olimp, despre nămeţi, lupi, rebeli, Sfânta Sofia, lignit, piatra 

albă, femei, Dumnezeu, patrie şi moarte, şi deodată, când simţea că plesneşte şi 

vorbele nu-l mai încap, sărea în sus, pe pietrele colţuroase de pe ţărm şi începea 

să danseze. Vânjos, cu trupul drept, osos, cu capul dat pe spate, cu ochi mici, 

rotunzi, ca de pasăre, dansa şi ţipa, lovea zdravăn nisipul şi-mi stropea faţa cu 

apă de mare”10. 

Cu teama de insecuritatea teritorială strecurată permanent în memorie, 

Kazantzakis reuşeşte, prin dubletul personaj-peisaj şi prin imagini foarte vii, 

plastice să restaureze o delicată lume familiară: „Satul începea să se trezească: 

vuiet în care se amestecau cântat de cocoşi, guiţături de porci, răgetele măgari-

lor, strigătele oamenilor”. Recuperarea spaţiului intim şi a ritmurilor sale zilnice, 

pasiunea pentru particularitate, diferenţă, culoare locală trădează acea mentali-

tate conservatoare, încă neatinsă de experimentalismul practicat în literaturile 

canonice. Însăşi naraţiunea se lasă contaminată de gândirea arhaică; personaje-

le se exprimă, nu de puţine ori, folosind o vorbire sapienţială; discursul lor este 

bogat în pilde, dar acestea nu mai respectă neapărat morga religioasă, ci rămân 

                                              
9 Idem, p. 59. 
10 Idem, p. 29. 
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îndatorate unui tip de trăire frumoasă, unei etici de tip carpe diem pe care 

Zorbas o exprimă în ceea ce ar putea constitui o sumă de învăţături spre folosul 

tânărului intelectual şcolit sub tutela existenţialismului francez după cum ur-

mează: „Femeia-i un izvor răcoros, te apleci, îţi vezi faţa şi bei, bei şi oasele îţi 

pârâie. Apoi vine un altul care i-e sete şi lui, săracu, se-apleacă şi el, îşi priveşte 

faţa şi bea. Şi-apoi un altu... Asta va să însemne izvor... asta va să însemne muie-

re, ascultă-mă pe mine”. 

Scriitorul însuşi mărturiseşte, în Prologul romanesc, faptul că punctul de 

plecare al textului său este autobiografic şi că a fost preocupat, dincolo de con-

vertirea artistică a unei experienţe proprii, îndeosebi de structura prometeică şi 

dionisiacă a eroului său fiindcă acesta este reprezentantul înţelepciunii sudice, 

un om al faptei, şi nu al raţiunii, primitiv atât în actele de eroism pe care le să‐

vârşeşte, cât şi în tragismul său existenţial: „Fiindcă el avea ceea ce îi trebuie 

unui scriitoraş ca mine pentru a se salva: privirea primitivă, care-şi prinde de 

sus, dintr-o săgetătură, hrana; naivitatea creatoare, proaspătă în fiecare dimi-

neaţă, de a vedea pentru prima dată totul şi de a conferi feciorie eternelor ele-

mente cotidiene: vânt, mare, foc, femeie, pâine; nesiguranţa mâinii, prospeţimea 

inimii, tăria de a-şi ironiza până şi sufletul, de parcă ar fi deţinut o forţă superi-

oară acestuia şi, în sfârşit, râsul sălbatic în cascade, al cărui izvor e mai adânc 

decât măruntaiele omului, care în clipele hotărâtoare se revărsa eliberator din 

pieptul puternic al lui Zorbas; se revărsa şi putea să năruie, şi chiar năruia, toate 

zăgazurile (morală, religie, patrie) pe care şi le ridică împrejur biata făptură 

omenească spre a-şi apăra sărmana-i viaţă. (...) Dacă i-aş fi ascultat glasul, nu 

glasul, strigătul, viaţa mea ar fi dobândit un rost; aş fi trăit, cu sânge şi carne şi 

oase, ceea ce acum plăsmuiesc de parcă aş fi băut haşiş şi înfăptuiesc având ca 

unelte hârtia şi călimara. Astfel Zorbas, omul în carne şi oase, a ajuns în mâinile 

mele cerneală şi hârtie”. Iată, într-o variantă sud-est europeană, clasicul cuplu 

picaresc format din stăpân şi slugă, sedimentat pentru totdeauna în Don Juan şi 

Sancho Panza, reluat pentru semnificaţia sa filosofică în Jacques Fatalistul, folo-

sit, în cazul de faţă, pentru a reprezenta polemic raportul dintre identitate şi 

alteritate. Intelectualul devine aici un personaj de fundal, o cutie de rezonanţă a 

traiectoriei existenţiale urmate de asociatul său. Prin devierea de la idealul ori-

ginar şi eşecul final, împreună ajung să simbolizeze însă ceva cu mult mai im-

portant, integrând semnificaţia tragicului grec într-un context nou, europocen-

trist. Explozia minei de lignit din finalul romanului, cea care dăduse un sens 
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practic întâlnirii şi călătoriei personajelor principale, nu face altceva decât să 

stârnească râsul, cu diferite nuanţe chiar, dar un râs care provoacă, pentru o 

clipă, lumea să se oprească în loc şi le aduce eroilor o bucurie paradoxală, „iraţi-

onală, nejustificată, dar şi contrară tuturor justificărilor”, dat fiind că tocmai îşi 

pierduseră tot avutul şi „toate se duseseră pe apa sâmbetei”. Traducând absur-

dul, râsul determină aici personajele să fie ele însele humoristice, adică „în ne-

rând cu lumea”, după expresia lui Nicolai Hartmann. Aşa încât, în loc să se supu-

nă unei logici postevenimenţiale obişnuite, dramatice, preferă să facă haz de 

necaz şi să adoarmă îmbrăţişate pe nisipul unei Grecii demonice: „Privi teleferi-

cul năruit în mii de fărâme. (...) Izbucnirăm amândoi în râs. Zorbas se aruncă 

asupra mea, mă prinse în braţe şi începu să mă pupe. (...) Ne scuturam de râs şi 

ne-am luptat mult timp; şi brusc ne-am prăbuşit amândoi, am căzut laţi; ne-am 

întins pe pietrele de pe ţărm şi-am adormit îmbrăţişaţi”11. 

Danilo Kiš, inspirat de suferinţa tatălui deportat şi ucis în lagărul nazist pe 

care a internalizat-o într-o măsură atât de mare încât a ajuns să se declare el 

însuşi „bolnav de lagărologie”12, are un parcurs halucinant, în numai şase ani, 

din 1970 şi până în 1976, reuşeşte să-şi exprime cele mai adânci obsesii ideolo-

gice cu o forţă dezarmantă: de la romanul Clepsidra, distins, în anul apariţiei, cu 

prestigiosul premiu literar iugoslav NIN, analizabil ca mărturie ficţionalizată a 

oprimării individului de un sistem totalitar invaziv, şi până la Criptă pentru Boris 

Davidovici, în care sunt recreate biografii ale victimelor spaţiului concentraţio-

nar cu scopul de a dovedi dimensiunea reală, colectivă a tragediei din Europa 

celui de-al doilea război mondial. Problema identităţii este legată, în Clepsidra, 

în chip tragic de dorinţa eliberării, prin scris, de moarte: de moartea celor dragi, 

de moartea celor nedreptăţiţi de istorie, de moartea proprie în ultimă instanţă. 

Mereu absent din textul său, mereu disimulându-şi adevărul prezenţei proprii în 

spatele personajelor-măşti, romancierul combină şi armonizează într-un tot 

inclasabil copilăria, moartea şi memoria, întotdeauna parcă în aceeaşi ordine.  

Gândit să exhibe fantasmele care trebuie să-i fi urmărit propriul tată, trimis 

pe drumul fără de întoarcere, în 1944, la Auschwitz, romanul Clepsidra reuşeşte 

să-l impună în literatura europeană tocmai graţie construcţiei sale rar întâlnite. 

                                              
11 Kazantzakis, Nikos, op. cit., p. 268. 
12 Cf. Mirko Kovač, „Danilo Kiš”, în Orizont, 1991, nr. 25, apud Adriana Babeţi, „Danilo după Danilo”, 

prefaţă la Danilo Kiš, Criptă pentru Boris Davidovici, Iaşi, Polirom, 2009, p. 6. Vezi şi Ungureanu, Cor-
nel, Mitteleuropa periferiilor, Iaşi, Polirom, 2002. 
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Dacă, la momentul apariţiei, s-a crezut că structurarea supraetajată a naraţiunii 

era modul său de a răspunde cenzurii, e de datoria noastră să corectăm această 

observaţie, îmbogăţind-o. Pentru că romanul despre care vorbim reprezintă nu 

numai un caz de ideologizare a scriiturii, ci şi de juxtapunere, în acest scop, a 

unor procedee tipice postmodernismului american13, adaptate aici unui istorism 

controversat (căci autobiografic). Epicul evenimenţial este rezultanta unui puz-

zle, se foloseşte manierist imbricarea între mai multe tipuri de discursuri, de la 

cel al normalităţii (în capitolele descriptive intitulate „Imagini din călătorie” un-

de, parţial, perspectiva îi aparţine copilului şi parţial adultului care urmează să 

fie deportat în lagăr), la cel al agresivităţii torţionarului (în capitolele dialogice 

succedându-se sub denumirile „Procedura de anchetare” şi „Interogarea marto-

rului”) şi până la discursul care, în sfârşit, face lumină asupra conţinutului pro-

priu-zis. Căci Însemnările unui nebun, cu toate numerotările de rigoare folosite în 

text, ascund şi revelează ceva din adevărul interior al figurii paterne pierdute, de 

la angoasa pricinuită de premoniţia funestă până la o percepţie distorsionată, 

coşmarescă asupra realităţii terne, singura în măsură să-l ajute să simuleze ne-

bunia pentru a supravieţui. „Am trăit mai frumos şi mai deplin decât voi, datorită 

suferinţei şi nebuniei şi doresc să merg spre moarte demn, aşa cum se cuvine în 

acest moment măreţ, după care încetează orice demnitate şi orice măreţie”, scrie 

„nebunul” lui Danilo, dar tot el se mângâie, mai departe, cu gânduri precum aces-

tea: „Poate că cineva va zări această lumină, va auzi ecoul îndepărtat, umbra su-

netului de atunci şi va înţelege importanţa acestei lumini, a acestei scânteieri. 

Poate va fi fiul meu care va publica cândva însemnările şi ierbarul meu cu plante 

din câmpia panonică (...). Tot ce supravieţuieşte morţii este o victorie măruntă, 

zadarnică asupra eternităţii neantului”14. Fragmentarismul textului e, apoi, cutia 

de rezonanţă a rupturii interioare, a dramei pe care o trăieşte familia, la care se 

face referire în replică, foarte pe scurt, în scrisoarea semnată de Eduard: „Multe 

din lucrurile pe care până acum nu le înţelesesem îmi sunt foarte clare. (...) Acum 

pot să înţeleg totul. Dar sper că şi voi veţi înţelege că sunt soţ şi tată şi pe lângă 

asta mai am şi cincizeci şi trei de ani”15. Romanul mimează discursiv multe din 

obişnuinţele vizuale ale tehnicii cinematografice, focalizând pe detalii din care 

                                              
13 Cf. Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmoder-

nism (trad. de Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu), Bucureşti, Univers, 1995, p. 128. 
14 Danilo Kiš, Clepsidra, traducere de Lydia Tocariu, Editura Univers, Bucureşti, 1987, p. 220-221. 
15 Idem, p. 229.  
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rezultă întregul existenţial al personajului misterios, numit abia la finele scrisorii 

şi devenit emblematic tocmai prin PS-ul care concentrează esenţa, evident etică, 

a unei cărţi ce-şi propune, altfel decât Baudelaire, să trateze răul prin rău: „Mai 

bine să ne găsim între cei prigoniţi, decât printre prigonitori”.  

O altă marcă identitară caracteristică sud-estului european şi literaturii 

acestui spaţiu pe care scriitura sa o evidenţiază este babilonia lingvistică. Finalul 

testamentar16 din Însemnările unui nebun („În loc de ceremonie sau orice altă 

slujbă religioasă, o persoană plătită în acest scop va citi fragmente din Psalmii 

lui David, în special 44, 49, 54, precum şi 114 şi 137, în oricare din limbile: ebra-

ică, latină, germană, maghiară, sârbă, italiană, română, ucraineană, armeană, 

cehă, slovacă, bulgară, slovenă, portugheză, olandeză, spaniolă, idiş”) rezonează 

cu incipitul celei dintâi relatări din Criptă pentru Boris Davidovici, Cuţitul cu plă-

sele de lemn: „Această istorisire născută din îndoială şi nedumerire are singurul 

ghinion (unii îl numesc noroc) că e adevărată: a fost scrisă de mâini oneste, por-

nind de la mărturii de încredere. Însă pentru a atinge veridicitatea la care visea-

ză autorul ei, ar trebui povestită în română, maghiară, ucraineană sau idiş, sau, 

mai curând, într-un amestec al tuturor acestor limbi”17. Căutarea cu orice preţ a 

veridicităţii îl împinge aici pe scriitorul-documentarist18 să facă figură de arhi-

var, dar unul care adună şi fişează minuţios file „trăite”, fiindcă recompun, ca să 

folosim expresia Adrianei Babeţi, „mai ales anii'30 ai terorii staliniste, când în 

închisorile şi lagărele sovietice dispar zeci, sute de mii de oameni”19. Cuţitul cu 

plăsele de lemn, Scroafa care-şi mănâncă purceii, Leii mecanici, Cercul magic al 

cărţilor, Criptă pentru Boris Davidovici, Câini şi cărţi sau Scurtă biografie a lui 

A.A. Darmolatov (1892-1968) sunt semne ale unui joc inteligent practicat la gra-

niţa dintre ficţiune şi istorie, de un ironist şiret care îi ia peste picior, prin învă‐

ţătura finală ce le este adresată20, pe acei confraţi scriitori care rămân la stadiul 

de simpli alcătuitori de biografii mai mult sau mai puţin inspirate, lipsiţi de cu-

rajul (sau harul?) de a scoate la suprafaţă iadul etic al personajelor proprii. 

                                              
16 Danilo Kiš, Clepsidra, ed. cit., p. 219.  
17 Danilo Kiš, Criptă pentru Boris Davidovici (trad. de Simeon Lăzăreanu), Iaşi, Polirom, 2009, p. 31. 
18 Iar Danilo Kiš „e documentat ca nimeni altul. În anii de şedere la Bordeaux a citit despre revoluţia 

bolşevică şi despre marea teroare stalinistă mii de pagini: documente de arhivă, volume de sinteză, 
memorii”. Cf. Adriana Babeţi, „Danilo după Danilo”, în op. cit., p. 22. 

19 Idem, p. 19.  
20 „ (...) învăţătură pentru scriitori: pentru a scrie nu e suficient să ai doar coaie mari şi tari”, în op. cit., p. 

236.  
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Trecerea printr-un iad asemănător avea să-l macine, ani la rând, şi pe în-

delung contestatul scriitor albanez Ismail Kadare. Acesta publica, la trei ani du-

pă ce dictatorul albanez denunţase despărţirea ideologică de Uniunea Sovieti-

că21, romanul Generalul armatei moarte, care originează într-un fapt istoric real, 

despre care scriitorul avea cunoştinţă fiindcă îi modelase întrucâtva episoadele 

fantasmatice din copilărie, cum mărturiseşte în volumul de Dialoguri cu Alain 

Bosquet din 1995: „Pot spune că la originea Generalului… se află povestea unei 

prostituate ucise în timpul războiului, a unei prostituate dintr-un bordel italian, 

care ne-a aprins tuturor fantezia, pe vremea copilăriei mele. De fapt, ca să fiu 

mai precis, nu prostituata sau povestea ei au reuşit să răscolească atunci oraşul, 

ci osemintele fetei, zăcând de douăzeci de ani sub pământ, alături de osemintele 

sutelor de soldaţi, în vreme ce deasupra lor, la suprafaţă, se auzeau izbiturile de 

cazma ale generalului sosit în Albania ca să-şi dezgroape armata”22. Ce a făcut 

însă Kadare cu această amintire pierdută printre atâtea altele? I-a conferit, spo-

rindu-şi documentarea în Arhivele Naţionale la care avea acces în calitatea sa de 

membru marcant al Partidului Muncii albanez şi graţie funcţiilor pe care le-a 

ocupat în aparatul opresiv comunist, dreptul să intre în memoria colectivă. In-

triga cărţii este relativ simplist armonizată cu un caleidoscop narativ în care, pe 

alocuri, gândurile concurează faptele plauzibil înlănţuite: sosirea unui general 

italian şi a unui preot pe teritoriul Albaniei are ca scop deshumarea din gropile 

comune şi repatrierea osemintelor soldaţilor pierduţi în invazia fascistă din 

aprilie 1939 („Mii de mame din ţara lui aşteptau ca el să le aducă osemintele fii-

lor lor. Nici un mort nu trebuie uitat, nici unul nu trebuie să rămână în pământ 

străin”23).  

Deşi, în genere, discuţiile asupra microromanului de debut al lui Kadare se 

opresc asupra temei, „cea a rezistenţei în faţa invaziei străine, o temă (...) obse-

dantă în ţările în care a existat, în anii războiului, mişcare de partizani”, pe care 

Kadare a abordat-o într-un chip atât de diferit faţă de reprezentările realist so-

cialiste ale epocii sale încât „critica literară albaneză i-a reproşat autorului că, 

scriind despre mişcarea antifascistă uitase în afara textului pe principalul prota-

gonist, Partidul Comunist Albanez”24, o corecţie fundamentală ne apare necesa-

                                              
21 Cf. Marius Dobrescu, „Postfaţă” la Generalul armatei moarte, Iaşi, Polirom, 2002, p. 242. 
22 Idem, p. 243.  
23 Ismail Kadare, Generalul armatei moarte (trad. de Marius Dobrescu), Iaşi, Polirom, 2002, p. 10. 
24 Marius Dobrescu, loc. cit., p. 244. 
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ră în lumina actualităţii. Romancierul nu focalizează doar pe tragedia colectivă a 

invadatorilor, ci şi pe experienţa convulsionantă a aborigenilor, călăul şi victima 

reunindu-se, sub impactul devastator al aceleiaşi uriaşe maşini de ucis, într-o 

suferinţă comună, nemărginită, ce supravieţuieşte morţii fizice şi stă mărturie 

pentru aceasta. De aceea personajele, fie ele principale sau secundare, nu sunt 

evidenţiate prin nume, de aceea romanul este construit ca un autentic război al 

lumilor, eternă confruntare între identitate şi alteritate, pe teritoriul condamnat 

să fie mocirlos, rece şi înceţoşat, căci ostil, al unei Albanii atemporale. Dacă 

structura textului este cât se poate de lipsită de subtilităţi, el fiind alcătuit din 

două părţi redactate în mai multe capitole pur şi simplu numerotate, procedeul 

de profunzime, metatextual, este cel care necesită o aplecare suplimentară din 

partea cititorului: o subtilă mise en abîme face ca prezentul naraţiunii să se ali-

pească evenimentului istoric real, prin includerea, de factură intertextuală, a 

unui jurnal de front, care, fiind scris în italic, se constituie în mărturie scrisă a 

ororilor şi vorbeşte în numele celor care nu mai pot vorbi.  

Valorificat în genere ca o distopie de descendenţă orwelliană, microroma-

nul Slujbaşul de la Palatul Viselor din 1981 suportă şi el o calchiere similară, du-

pă modelul construcţiei identitare: alcătuit din şapte capitole („Dimineaţa; Se-

lecţionarea; Interpretarea; Ziua liberă; Arhiva; Cina; În prag de primăvară”), de 

astă dată fiecare cu o încărcătură simbolică evidentă căci marchează paşii nece-

sari Bildungsromanului, prin urmare şi traiectoriei unui protagonist redus la 

stadiul de antierou, întregul epic gravitează voit în obscurantismul kakfian. Ro-

mancierul mimează rutina realistă, aparent urmărind intrarea în maturitate şi 

evoluţia pe scara ierarhic-societală a naivului Ebu Qerim, alias Marc Alem din 

versiunea ulterioară, proaspătul angajat la Tabir Sarai, instituţie de control abi-

litată să priveze de libertate şi chiar să ucidă în funcţie de interpretarea celor 

mai nevinovate vise ale supuşilor, pe care aceştia, în bună măsură, le autode-

nunţă. Graţie nepotismului, acesta este rapid promovat de la secţia de selecţio-

nare a viselor la cea de interpretare, ajungând în cele din urmă la un nivel ma-

xim de dezumanizare, când, în capitolul „Ziua liberă”, se dovedeşte incapabil să 

găsească un sens vieţii în absenţa instituţiei la care se raliase. Scriitorul imită 

medievalitatea atât la nivel temporal, suprapunând trimiterile la Imperiul Oto-

man peste realităţi ce ţin de actualitatea istorică a secolului XX, cât şi la nivelul 

simbolurilor folosite pentru a descrie o lume şi a-i denunţa mistificările. Mo-

mentul de încărcătură tensională a textului, deşi nu le epuizează semnificaţiile, 
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traduce pe înţelesul europocentriştilor câteva elemente specifice lumii arhaice 

albaneze. Aşa de pildă kanun-ul, ales ca centru de greutate al romanului întrucât 

prin acest cod moral după care s-ar reglementa viaţa comunităţii laice (şi fără 

a-l disculpa) se caută o motivaţie asasinatului, acelei „vendete a sângelui” comi-

se în virtutea autodisciplinării.  

Ismail Kadare răspunde, implicit, unei societăţi europene ce se consideră 

îndrituită moral să-şi condamne marginalii la penitenţă istorică, dar el narează, 

prin crima împotriva unchiului Kurt Qyprilli şi a rapsozilor, efectul codului com-

portamental spre a-i justifica necesitatea: „După uciderea rapsozilor, Albania 

trecea printr-o insomnie evidentă. Graficul somnului la celelalte popoare varia 

în funcţie de evenimentele pe care le trăiau, în timp ce insomniei albanezilor 

urma să i se dedice un raport special”25. Acceptând iniţierea întru crimă, perso-

najul lui Kadare (care nu se diferenţiază cu nimic de omul kafkian, fiind o potri-

vită oglindire a mediocrităţii, a insului lipsit de harul excelenţei şi deci un etalon 

al majorităţii) devine o cheie de înţelegere a misterelor puterii, un mod de a 

pătrunde în spaţiul inaccesibil numit aici prin influenta, ampla metaforă a labi-

rinticului Tabir Sarai: „Avu nevoie de aproape o jumătate de oră ca să dea de 

subsolul Palatului. Mai departe? I se păru că aude paşi în faţă şi se grăbi să-l au-

dă pe necunoscut, dar celălalt grăbi şi el paşii. Ebu Qerim se opri, însă celălalt se 

opri la rându-i. Atunci, Ebu Qerim pricepu că erau chiar paşii lui. O, Doamne, 

făcu el, mereu aceleaşi ciudăţenii în palatul ăsta blestemat. Ce-i costă să pună 

nişte indicatoare, ca să te poţi orienta? (...) Încercă la celelalte uşi: toate erau 

încuiate. Ce chestie, îşi zise, trebuie că Arhiva-i în altă parte”26. 

Desfăşurarea alegorică a acestei opere construite pe multiple trepte sau 

niveluri simbolice de înţelegere, cu posibilităţi largi de hermeneutizare, nu este 

lipsită de tensiunea conflictuală de care, odinioară, era condiţionată esenţa ro-

manescului: tribunalului acuzator care este, în primă şi ultimă instanţă, Tabir 

Sarai i se opune umanitatea personajului, acel dat etern de care, fatalmente, nu 

poate scăpa. Inconstanţa sa comportamentală rezonează cu replica livrescă pe 

care scriitorul albanez o dădea, peste ani, detractorilor săi: parcurgând eternul 

traiect labirintic, Ebu Qerim trece de la nebuloasa psiho-morală familială, 

călindu-şi voinţa, prin avatarurile cele mai greu de dus ale katharsisului perso-

                                              
25 Ismail Kadare, Slujbaşul de la palatul viselor, traducere de Marius Dobrescu, Editura Junimea, Iaşi, p. 

162. 
26 Idem, pp. 110-111. 
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nal, toate incriminate la nivel subtextual: imaturitate, vulnerabilitate, lipsă de 

voinţă, simbolismul autoculpabilizării... Fapt este că finalul romanului, ilumi-

nând prin dialogism secvenţe ale incipitului (căci atmosfera zorilor tulburi, prin 

care se transmite meteorologic esenţa Albaniei, predomină şi aici27), imaginează 

monologic o plimbare în caretă, în zori, încheind cu un episod ce glorifică posibi-

litatea metamorfozei personale: „O să-i poruncesc sculptorului încă de pe acum 

să-mi pună pe mormânt o creangă de curmal înflorită, gândi el. Şi, în vreme ce 

ştergea cu dosul palmei aburul de pe geamul trăsurii, îşi simţi privirea tot aburi-

tă, încărcată de lumini şi umbre. Atunci îşi dădu seama că plânge”28. 

Cele câteva exemplificări alese se dovedesc, sperăm, lămuritoare pentru 

modul în care, într-un peisaj marcat de istovitoare conflicte, literatura trebuie 

reconsiderată şi graţie principalei dominante din romanul sud-est european, 

tematizarea istoriei prin regândirea relaţiei fecunde dintre identitate şi alterita-

te. Şi trebuie reconsiderată, cu frumoasele cuvinte ale Monicăi Lovinescu, în 

primul rând în calitatea ei de fapt est-etic. Romancierii avuţi în vedere reuşesc, 

după cum se poate lesne observa graţie vastei receptări de care se bucură ope-

rele lor, să modifice fundamental chipul literaturilor până nu demult considera-

te neinteresante şi numite cu termeni de genul periferice, minoritare, căci nara-

ţiunile lor se metamorfozează în proiecte explicit recuperatoare, alcătuind cu 

succes ceea ce Linda Hutcheon numea „metanaraţiuni istoriografice”. Reuşesc, 

altfel spus, să-şi depăşească sistemul obsesional asemănător tocmai prin asu-

marea explicită a (modestei!) condiţii de cronicari, disimulându-şi identitatea şi 

depăşind postura de martori ai istoriei dobândite autobiografic, ascunzându-se 

sub lupa scriitorului-documentarist ori ipostaziindu-se în spatele diverselor 

voci naratoriale. Sub masca unor construcţii narative dificile, elitiste, care, în 

majoritatea cazurilor, se dovedeşte incomodă şi greu de gestionat pentru citito-

rul neobişnuit să gândească şi să se regândească în raport cu noile tipuri de 

hermeneutică a istoriei în care, iată, şi literatura e implicată.  

 

 

 

 

                                              
27 „Din spatele perdelelor se ivea lumina tulbure a zorilor”, în Ismail Kadare, ed. cit., p. 5. 
28 Idem, p. 173. 
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DE LA CALUL BALAN LA „CEIRIUL SOCOLEI” 

COSTINA CREIŢĂ* 

Învăţătură, şcoală, dascăl reprezintă elemente-cheie ale călătoriei iniţia-

tice pe care „băietul prizărit, ruşinos şi fricos” din Humuleşti o face în numele 

cunoaşterii. Ne propunem să evidenţiem metodele didactice, relaţia dintre 

elevi şi dascăli, dar şi rostul învăţăturii din alt veac, aşa cum au fost notate în 

opera de maturitate a lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Cu adjuvanţi de 

nădejde, dar şi cu pedepse şi probe depăşite, efortul este răsplătit cu „oleacă 

de carte”. 

De pe marea scenă a lumii, Creangă priveşte nostalgic şi înduioşat spre o 

vârstă pe care o recuperează emoţional numai prin scris. Amintirile din copilă-

rie propun refacerea drumului cunoaşterii. Citată adesea de oamenii de cultură 

ai începutului de secol XXI1, cartea lui Creangă a constituit poarta de intrare în 

universul lecturii pentru majoritatea copiilor, momentul de început pentru 

descoperirea gustului pentru citit. 

Una dintre coordonatele cărţii este aceea a parcursului şcolar pe care Ni-

că, protagonistul întâmplărilor, îl face, la început silit de stăruinţele mamei, iar 

apoi condus de bunicul David din Pipirig, care-l ademeneşte cu tovărăşia fiului 

său, Dumitru, atunci când înţelege că descendenţa sa dintr-un neam învăţat nu 

este suficientă motivaţie. 

Un rol esenţial pentru formarea copilului îl are educatorul, cel care îl cu-

cereşte prin dăruire, naturaleţe, spirit ludic sau – dimpotrivă – îl îndepărtează 

de învăţătură, prin utilizarea unor metode inadecvate, prin autoritate sau prin 

lipsa unei motivaţii. Cel dintâi dascăl menţionat de Ion Creangă în Amintiri... 

                                              
* Costina Creiță este profesor la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi. 
1 Cărţile care ne-au făcut oameni, Editor Dan C. Mihăilescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010. 
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este părintele Ioan de sub deal, „om vrednic şi cu bunătate”2, deoarece lui îi 

revine meritul de a fi întemeiat şcoala din sat şi, prin îndemnul său, s-a făcut 

chilie la poarta bisericii pentru şcoală. Satul natal are deci „biserică frumoasă şi 

nişte preoţi şi dascăli şi poporeni ca aceia, de făceau mare cinste satului lor”. 

Munca de convingere a humuleştenilor de a-şi da copiii la învăţătură nu era 

uşoară: părintele umbla din poartă în poartă, împreună cu bădiţa Vasile a 

Ilioaiei, dascălul bisericii, şi-i sfătuia pe gospodari. Aşadar, primul an de învăţă‐

cel, în şcoala satului, deschisă de preotul din Humuleşti, Nică îl are ca educator 

pe dascălul Vasile. Peste un an, dat fiind că dascălul a fost luat la oaste, îşi con-

tinuă lecţiile cu bătrânul dascăl Iordache. Plecarea la oaste a lui bădiţa Vasile 

atrage după sine tristeţea celor pe care i-a învăţat şi care îl regretă. Şcoala ră‐

mâne pustie pentru o vreme, căci dascălul Iordache, „fârnâitul de la strana ma-

re” nu reprezenta o alternativă în ochii părintelui şi în cei ai copiilor. 

După Crăciunul din 1849, Nică este luat de bunicul David şi dus la şcoala 

din Broşteni, la vestitul profesor Nanu, de la care, cine căpăta atestat, putea să 

păşească pe drumul preoţiei. Profesorul Nicolai Nanu de la şcoala lui Baloş este 

soluţia pe care bunicul David din Pipirig le-o propune părinţilor, mai cu seamă 

pentru că băiatul l-ar avea tovarăş pe unchiul său, Dumitru. La Broşteni, şansa 

băiatului de a învăţa era confirmată de bunic prin rezultatele fiilor săi, dar şi 

prin comparaţia pe care o face cu alte şcoli de la acea vreme: doar la Mănăstirea 

Neamţului şi la Iaşi se putea vorbi despre un asemenea privilegiu în zona Mol-

dovei. Elogiul învăţăturii, „care aduce oarecare mângâiere”, este făcut tot de bu-

nicul David, care consideră că „oleacă de carte” slujeşte omului pentru a căuta 

alinarea în Vieţile Sfinţilor şi pentru a deveni înţelept. Tot el ştie că a citi nu este 

suficient pentru a-ţi face un rost în viaţă; trebuie să ştii să socoteşti şi să scrii, 

iar asta i-au arătat băieţii care trecuseră pe la şcoala din Broşteni. Regulamen-

tul aplicat la Broşteni – pletele tunse şi cântarea „Îngerul a strigat” ştiută „dum-

nezeieşte” – nu pare să fie pe placul învăţăcelului, dar trebuie să-l respecte pen-

tru a rămâne aici. Cum gândul de învăţătură nu-şi făcuse încă loc în planurile 

şturlubaticului Nică, pe la Bunavestire părăseşte casa gazdei sale, Irinuca, plin 

de râie, iar preţuirea învăţăturii nu se dovedeşte mai importantă decât gânduri-

le sprinţare către şotii, unde-şi avea acum şi un tovarăş. 

                                              
2 Citatele sunt extrase din volumul Ion Creangă, Poveşti. Amintiri. Povestiri, Bucureşti, Editura Minerva, 

1989.  
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După ce îi uimeşte pe humuleşteni cu „Îngerul a strigat” la slujba de Paşti, 

dând proba celor două luni de lecţii de la Broşteni, Nică ia o pauză într-ale învă‐

ţăturii, până în iarnă, când, pentru scurt timp, este dat în grija psaltului Simion 

Fosa de la biserica „Adormirea Neamţului”. În ceea ce priveşte costurile, tatăl 

este cel care resimte cheltuiala ca fiind prea mare, însă perspectiva lui este a 

neştiutorului de carte, care apreciază omul gospodar, pentru care „biserica-i 

inima omului”. Dacă pentru dascălul Vasile a Vasilcăi plăteşte un sorcovăţ pe 

lună, Simeon Fosa din Ţuţuieni cere „trei husăşi pe lună” numai pentru că „vor-

beşte mai în tâlcuri decât alţii”. La „fabrica de popi din Fălticeni” cheltuiala era 

şi mai însemnată decât la şcolile de până acum, căci „absolventul” avea şanse 

reale să recupereze, odată ajuns preot, averea risipită: „galbeni, stupi, oi, cai, 

boi şi alte bagateluri de alde aceste, prefăcute în parale, trebuia să ducă dascălii 

plocon catihetului”; „garanţia” era însă pe măsura investiţiei: „ş-apoi lasă-te în 

conta sfinţiei-sale, că te scoate poponeţ, ca din cutie...” 

Un moment semnificativ în partea a treia a Amintirilor... îl reprezintă des-

chiderea Şcolii domneşti din Tg. Neamţ, în 1852, în prezenţa lui Ghica-vodă, 

care îi îndeamnă pe copii să preţuiască şcoala şi biserica, „izvoarăle mângâierii 

şi ale fericirii sufleteşti”: „folosiţi-vă de ele şi vă luminaţi; şi pre Domnul lău-

daţi!”  

Părintele Isaiia Duhu, figura dascălului iubit şi apreciat, „pune băieţii în 

rânduială” şi se îngrijeşte ca aceştia să dea examen cu stareţul Neonil. Meritul 

părintelui Duhu este acela de a le deschide şcolarilor calea şi spre altceva în 

afară de litera ceaslovului şi a psaltirei. Aritmetica, gramatica, geografia erau 

predate acestora, chiar dacă părintele nesocotea sfatul stareţului. Abia în vara 

anului 1853 ajunge Nică la această şcoală primară, unde învăţător îi este Isaiia 

Teodorescu, pe care unul dintre călugării Socolei l-a numit „Duh diavolesc”. Fi-

gura acestuia, „mare de inimă, iar de gură şi mai mare”, este conturată într-o 

altă povestire: „De copil în seminarul Socola, unde-a învăţat carte mai mult sin-

gur decât de la profesori, îşi punea degetele pe o peatră şi le bătea cu alta, de 

ciudă că nu scriu frumos; se lovea cu pumnul peste cap, când vedea că nici das-

călul nu putea să-i tălmăcească bine ceva, şi vai de şcolarii care-l sminteau de la 

învăţătură!” 

În toamna anului următor, este dat la „fabrica de popi din Fălticeni”, unde 

„eu, ca şi Miruţă, nu mă prea osteneam să mor învăţând”, după cum notează în 

Amintiri din copilărie: „Ş-apoi carte se învăţa acolo, nu glumă! Unii cântau la 
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psaltichie, colea cu ifos: Ison, oligon, petasti,/ Două chendime, homili, până ce 

răguşeau ca măgarii; alţii, dintr-o răsuflare, spuneau cu ochii închişi cele şapte 

taine din catihisul cel mare. Gâtlan se certa şi prin somn cu urieşul Goliat. Mus-

teciosul Davidică de la Fărcaşa, până tipărea o mămăligă, mântuia de spus pe de 

rost, răpede şi fără greş, toată istoria Vechiului Testament de Filaret Scriban, 

împărţită în perioade, şi pronumele conjunctive de dativ şi acuzativ din grama-

tica lui Măcărescu”. Analizând arta narativă a scriitorului humuleştean, criticul 

literar Constantin Ciopraga conchide, în studiul „Expresivitatea lui Creangă”, că 

„mai expresive decât figurile izolate sunt scenele de grup, cu caracterizările de 

ansamblu”, oferind ca exemplu chiar şcoala de catiheţi din Fălticeni: „Creangă 

nu desenează ci diferenţiază indivizi sau grupuri în funcţie de anumite valori 

dominante.” 

În primul an ca învăţăcel la Humuleşti, mijloacele de învăţământ sunt ru-

dimentare, iar ceea ce obişnuim să numim astăzi manual de citire sau abecedar 

este reprezentat de o bucată de carton sau de hârtie, lipită pe o scândură de 

mici dimensiuni, „tăbliţă”. Semnul crucii, pe care dascălul avea grijă să-l treacă 

în dreptul fiecărei tăbliţe, le-a adus acestor „manuale” denumirea de „cruce aju-

tă”, semn că învăţarea literelor era o activitate atât de dificilă, încât invocarea 

ajutorului divin era indispensabilă! Explicaţia se găseşte însă făcând apel la în-

ceputurile învăţământului în spaţiul românesc şi la strânsa legătură dintre 

şcoală şi biserică de la acea vreme (jumătatea secolului al XIX-lea), când Regu-

lamentul organic, deşi statornicea necesitatea ca învăţământul public să fie 

obiectul grijii stăpânirii, neglija situaţia învăţământului din satele româneşti. 

Faptul că asistăm la o şcoală sub influenţa directă a mentalităţii şi a practicilor 

bisericeşti este susţinut şi de evocarea îndemnului formulat de părinte „la făcut 

cădelniţa în biserică şi la ţinut isonul”, la cântatul în strană şi la strigat „chira-

leisa” la Bobotează. Următorul pas după „tăbliţă” era „trătajul” – un caiet cu 

foaie groasă cu text scris de mâna dascălului, care conţinea literele, în ordine 

alfabetică, şi apoi silabele, pe care copiii le repetau cu voce tare (fără a le scrie), 

până când... le memorau! De altfel, scrisul era o activitate desfăşurată ulterior, 

nu simultan cu cititul şi adesea copiii renunţau la această etapă după ce învăţau 

să citească; este cazul Smarandei şi al bunicului David din Pipirig, care ştiau să 

citească, nu şi să scrie! 

Algoritmul prin care învăţăcelul trebuia să-şi însuşească noţiunile ele-

mentare în şcoala primară este recunoscut de vocea naratorială, care acumu-
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lează experienţa învăţătorului şi a metodelor pedagogice: „din băţul în care era 

aşezată fila cu cruce-ajută şi buchile scrise de bădiţa Vasile pentru fiecare” se 

ajunge la „trătăji” şi apoi la ceaslov. Treptele pe care orice învăţăcel trebuia să 

le parcurgă erau: „bucheludeazla”, „bucheriţazdra”, ceaslovul şi psaltirea – 

„cheia tuturor învăţăturilor”. Odată ce au fost însuşite noţiunile elementare, lui 

Nică i se recunoaşte statutul şi este ales să-i evalueze pe alţii. De aceea, presti-

giul său nu trece neobservat nici în rândul fetelor şi „altă făină se măcina la 

moară”. V. Receanu, în studiul Observaţiuni asupra metodelor cărţilor de scriere 

şi de cetire3 mărturiseşte neajunsurile metodei de însuşire a slovelor, incrimi-

nând mecanicismul şi lipsa eficienţei: „... învăţam pe de rost literele, fără să le 

cunoaştem, şi trecusem departe, la silabire, învăţând şi silabele pe de rost”... 

când „într-o zi, bietul profesor, descoperind că noi cetim fără să cunoaştem 

literile, îşi puse mânele în cap şi înciudat început a ne răfui... şi ne întoarse ia-

răşi la buchi”.  

În privinţa evaluării elevilor la şcoala din satul Humuleşti, aceasta se face 

într-un mod neobişnuit: ascultarea nu este urmată de notă sau de calificativ, ci 

de o consemnare a greşelilor şi de o pedeapsă corespunzătoare. Părintele este 

cel care va introduce în acest sistem deloc complicat de verificare a cunoştinţe-

lor „un scaun nou şi lung” pe care-l numeşte „Calul Balan”; însoţit de moş Fotea, 

cojocarul satului, aduce, ca dar de şcoală nouă, „un drăguţ de biciuşor de curele, 

împletite frumos”, numit „Sfântul Neculai”, după hramul bisericii. Nu lipseşte 

din această formulă de a-i atrage pe copii spre tainele cititului nici recompensa, 

însă ea se reduce la colaci şi pitaci din biserică, pe care-i împarte fiecăruia pen-

tru a-i îmblânzi „şi treaba mergea strună”: băieţii schimbau tabla în toate zilele 

şi sâmbăta era „procitanie”. Nică este procitit de Nic-a lui Costache, „înaintat la 

învăţătură până la genunchiul broaştei”, care „însemneazî greşelile pe draniţă”. 

Scăparea celui evaluat pare să fie „uşa mântuirii”; în caz contrar, etapa urmă‐

toare ar fi fost călărirea lui Balan şi blagoslovenia lui Nicolai, „făcătorul de vâ‐

nătăi”. Părintele satului este cel care, din dorinţa ca elevul să-şi continue învă‐

ţătura, merge la casa lui Ştefan a Petrii şi „cu binişorul” îl convinge să revină la 

şcoală. Părintele Ioan din Humuleşti recurge la înţelepciunea populară atunci 

când îi îndeamnă pe copii să se ţină de carte, pentru că „e păcat să rămâi fără 

leac de învăţătură”; stimulentele pentru băieţi sunt, însă, şi de altă natură, pen-

                                              
3 apud. Bianca Bratu, Învăţătorul Ion Creangă, Iaşi, Editura Princeps Edit, 2011, p. 15. 
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tru că ştiinţa de carte le-ar aduce respectul comunităţii şi o situaţie materială 

privilegiată: „Am o singură fată şi-oi vedea eu pe cine mi-oi alege de ginere”. 

La Tg. Neamţ, autoritatea religioasă se reflecta nu doar în controlul şi în 

puterea de a decide învăţătorul şi programa şcolară, ci şi în evaluarea elevilor. 

Astfel, Creangă notează în Amintiri din copilărie că „în toată sâmbăta” şcolarii 

erau încărcaţi într-o droagă de-a Mănăstirii Neamţului şi duşi la stăreţie, unde 

urma să fie ascultaţi chiar de stareţ. Cunoscând firea părintelui Duhu şi dorinţa 

lui de a introduce, pe lângă învăţătura religioasă, şi noţiuni de gramatică, arit-

metică, geografie, „şi din toate câte ceva”, trebuincioase elevilor, stareţul nu 

ezită să condamne învăţăturile laice pe care le primeau elevii, convingându-i că 

„sunt numai nişte ereticii care mai mult amărăsc inima şi tulbură sufletul omu-

lui”. Fireşte că evaluarea lui se încheia cu sfatul de a urma învăţătura ceaslovu-

lui şi a psaltirei, singurele care erau potrivite educaţiei mănăstireşti. Îndemnul 

spre adevărata învăţătură şi strădania aparţineau însă tot părintelui Duhu, ră‐

mas în amintirea elevului ca dascăl dedicat, cu vocaţie, nonconformist şi, depar-

te de metodele moderne care pătrunseseră şi în spaţiul românesc, fidel propri-

ei metode, prin care reuşea să pună „băieţii în rânduială” (chiar dacă acest lu-

cru presupunea uneori şi mijloace brutale de „corecţie”). Recompensa, dar şi 

stimulentul pentru cei care se ţineau de carte îl reprezintă nişte „cofe de 

smeură şi fel de fel de puricale”, cumpărate „din banii săi”. Vorba de duh, exi-

genţa faţă de sine şi faţă de elevii săi erau transpuse uneori în autoironii, care 

evidenţiază dezamăgirea: „Mai fericit erai de-o mie de ori să paşti porcii la Co-

geasca Veche, Isaie, decât să mai fi ajuns şi zilele acestea!” (Popa Duhu). 

O secvenţă semnificativă pentru felul în care se desfăşurau lecţiile la Făl-

ticeni este aceea a prezentării metodei de însuşire a noţiunilor de gramatică pe 

care o observă elevul ajuns la şcoala din oraş, căci îi stârneşte uimirea şi o dez-

aprobă, are impresia că asistă la un spectacol nereuşit, de care se detaşează 

prin ironie şi cu dezgust: „Ce-a fi aceea, ducă-se pe pustiiu! Unia dondăneau ca 

nebunii, pănă-i apuca ameţeală; alţii o duceau numai într-un muget, cetind 

pănă le perea vederea; la unia le umblau buzele parcă erau cuprinşi de pedep-

sie; cei mai mulţi umblau bezmetici şi stăteau pe gânduri, văzând cum îşi pierd 

vremea, şi numai oftau din greu, ştiind câte nevoi îi aşteaptă acasă. Şi turbare 

de cap şi frântură de limbă ca la aceşti nefericiţi dascăli nu mi s-a mai dat a 

vedè; cumplit meşteşug de tâmpenie, Doamne fereşte!”. 
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Nimic din toate acestea nu va aproba viitorul dascăl, atunci când va pune 

bazele unei pedagogii bazate pe intuiţie şi deducţie, nu pe memorare şi repro-

ducere. Referirile la pedagogia inadecvată aplicată de dascălii de la Fălticeni 

sunt însoţite de trimiteri explicite la cele din vremea profesoratului său: „Mai 

pune la socoteală că şi Trăsnea era înaintat în vârstă, bucher de frunte şi tâmp 

în felul său; că profesorul, care şi el se mira cum a ajuns profesor, zicea: «Luaţi 

de ici pănă ici», cum mi se pare că se mai face pe une locuri şi astăzi, şi poate că 

nu veţi aduce bănat nici grămăticului, nici profesorului, nici lui Trăsnea, ci în-

tâmplării, care a făcut pe oameni aşa cum sunt: ori cuţite de oţel, ori de tini-

chea...” Complicitatea cu cititorul este stabilită de autorul Amintirilor din copilă-

rie sub forma unei adresări directe, menite să-l convingă pe cel care nu este 

familiarizat cu domeniul de adevărul consemnat, iar humuleşteanul este gata, 

asemenea cronicarului, să dea seama de toate ale sale, câte scrie.  

Rostul învăţăturii nu pare să-l priceapă şcolarul, în ciuda străduinţelor 

mamei, ale bunicului şi ale unor dascăli, căci se raportează la realităţile satului 

moldovenesc, iar concluzia nu pare să-l avantajeze: „Popa Niculai Oşlobanu nu 

prea ştie multe; slujeşte câte trei liturghii pe zi şi pomeneşte la hurtă: pe mo-

nahi şi ieromonahi, pe stariţi, pe mitropoliţi şi pe soţiile şi copiii lor, de le mer-

ge colbul!”; „călugării, o adunătură de zamparagii duglişi din toată lumea, cui-

băriţi în mănăstire”; băgând de seamă obiceiurile catihetului”, care făcea ziua 

noapte şi noaptea zi, jucând stos, rar venea pe la şcoală” începe să nu mai frec-

venteze şcoala, iar nebuniile făcute deveneau prilej de mândrie. Nemulţumirea 

faţă de cerinţele viitoarei profesii este adeseori exprimată şi sacrificiul îi pare 

prea mare, nevoit să înşire „atâtea şcoli”: în Humuleşti, la Broşteni „în crierii 

munţilor”, în Neamţ, la Fălticeni şi la Socola, „pentru a căpăta voie să mă fac, ia, 

colo, un popă prost, cu preuteasă şi copii; prea mult mi se cere!”  

Atitudinea părinţilor faţă de învăţătură şi faţă de parcursul şcolar al lui 

Nică, cel mai mare dintre cei opt copii ai familiei, pare să fie diferită. Astfel, 

mama învaţă odată cu el şi citeşte la ceaslov, la psaltire şi Alixandria (chiar mai 

bine decât învăţăcelul!), având satisfacţia efortului depus şi a progresului pe 

care-l face copilul. Convinsă fiind că „omul învăţat înţelept va fi şi pe cel neînvă‐

ţat slugă-l va avea”, Smaranda stăruie îndelung pe lângă tată ca să-l întreţină 

mai departe la şcoală. Argumentele ei provin dintr-o educaţie religioasă, din 

pildele pe care le aude la biserică, dar şi dintr-o dragoste maternă capabilă să-şi 

vadă copilul „al doilea Cucuzel, podoaba creştinătăţii”, mai ales că previziunile 
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bătrânelor din sat confirmau talentul şi viitorul lui strălucit. Spre deosebire de 

aceasta, tatăl îl ironizează frecvent şi nu are încredere că fiul său va ajunge să 

devină preot doar prin stăruinţele mamei. Motivaţia Smarandei Creangă este 

ancorată în realităţile societăţii acelei vremi, în care preotul reprezintă o per-

soană demnă de respect, „cu vază şi cu stare” şi cunoaşte că în preoţie pot pă‐

trunde şi ţărani isteţi, atâta vreme cât urmează cursurile necesare. G. Călinescu 

analizează, de altfel, această raportare la ierarhia societăţii moldoveneşti de la 

jumătatea secolului al XIX-lea în articolul „Creangă în timp şi spaţiu – Realis-

mul”: „Dintre profesiile, să zicem liberale, pe care le preferă tinerii din partea 

locului, e aceea de preot, nu şi de călugăr. Aceasta din urmă, dacă e din prosti-

me, devine, de fapt, o slugă a stareţului, mai totdeauna o familie boierească şi, 

orice-ar fi, frecat cu protipendada.”  

Niciun semn nu pare să dea şturlubaticul şi copilărosul Nică de a deveni 

studios; dimpotrivă, „tigoarea de băiet, prizărit şi leneş, de n-are păreche” în-

cepuse să înţeleagă planurile mamei de a-l face popă. Dacă aceasta era în stare 

„să toarcă-n furcă” pentru ca băiatul să continue învăţătura, Nică profită de 

multe ori de slăbiciunea ei pentru a se juca, căci se ştie scutit de greutăţile gos-

podăriei, iar reproşul bărbatului pare justificat: „Tu, cu şcoala ta, l-ai deprins 

cu nărav”. 

La Seminarul din Socola ajunge în toamna anului 1855, după stăruinţele 

părinţilor, moment care va marca finalul consemnărilor din Amintiri..., aşadar şi 

al drumului iniţiatic pe care eroul l-a străbătut, dar şi începutul unei vieţi de-

parte de matricea satului natal, în Iaşi, care i se pare loc străin şi ostil, necunos-

cut şi mare. Biografia lui Creangă notează însă că, după patru ani, abandonează 

Seminarul şi în 1859 se căsătoreşte cu fiica preotului Ion Grigoriu de la Biserica 

„Patruzeci de sfinţi” din Iaşi, este hirotonit şi rămâne diacon în această biserică. 

Şcoala preparandală de la Treisfetitele din Iaşi, organizată de Titu Maiorescu, 

este urmată cu regularitate de Creangă şi, chiar din primul an, devine suplinitor 

şi apoi titular la clasa la care predase. În 1871 este exclus din diaconie (după ce 

trecuse pe la Bărboi şi Golia), iar din 1872 şi din învăţământ, în ciuda recoman-

dărilor revizorului şcolar către Minister. 

Aşadar, Creangă ne aduce, din lumea „vârstei celei fericite”, printr-un 

farmec discret, imaginea şcolii, a dăscălimii şi a metodelor prin care-şi învăţau 

novicii, nu întotdeauna cu nostalgie şi cu dor, ci şi cu o oarecare atitudine criti-

că, de nemulţumire, pe care numai jocul copilăresc şi firea poznaşă le mai pot 
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depăşi. Amintirile din copilărie urmăresc drumul iniţiatic al lui Nică, evoluţia 

spirituală prin raportare la diversele medii sociale pe care le întâlneşte şi ca-

re-şi pun amprenta asupra viitorului „învăţător al copiilor”. 
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(NOI) ATITUDINI SOCIALE ÎN FAȚA MORȚII ÎN SECOLUL XX  

CĂTĂLINA ELENA PRISACARU* 

Până în secolul al XX-lea fenomenul morții declanşa un impact profund și 

semnificativ în spațiul Occidentului latin. Moartea unui membru al societății 

presupunea un întreg ritual care era respectat și care cerea, în primul rând, o 

atenție deosebită acordată decedatului. În acest sens, aveau loc diverse opera-

țiuni precum aprinderea lumânărilor, aducerea apei sfințite, vizita vecinilor, 

tragerea clopotelor în biserică la care se mai adăugau și alte activități în perioa-

da de doliu. În perioada următoare procesiunii funerare începea o perioadă pli-

nă de vizite: vizitele familiei la cimitir, vizitele celor apropiați îndoliaților; desi-

gur, urma ca ulterior acestea se să rărească treptat. Așadar, se remarcă un în-

treg proces, complex, elaborat din punctul de vedere al organizării și mai ales 

din punctul de vedere al atenției acordate defunctului. Chiar și după moarte 

(iar de multe ori... mai cu seamă după moarte) memoria acestuia este explicit 

onorată. Nu vrem să spunem în continuare că problema cinstirii decedaților în 

secolul al XX-lea va cunoaşte modificări exemplare; trebuie însă spus că se pe-

trece o modificare majoră în mentalul colectiv în ceea ce privește modul în care 

individul își va exprima suferința în cazul pierderii cuiva drag cât și la nivelul 

atitudinii de ansamblu asupra morții. 

 

Noua perspectivă a morții în contextul unei societăți moderne, tehnologi-

zate, urbanizate, avansată din numeroase puncte de vedere fața de societățile 

precedente propune, sau mai curând impune, o atitudine de respingere a mani-

festării sentimentelor și emoțiilor profunde în public. Întrucât ritul funerar este 

totuși un proces care are implicații sociale, se naște așadar o nouă abordare și 

                                              
* Cătălina Elena Prisacaru este doctorand al Facultăţii de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi. 
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un întreg complex de reguli în ceea ce privește problema delicată a morții. Ast-

fel, moartea și orice subiect legat de aceasta, precum bolile incurabile, incapaci-

tățile motrice sau psihice devin teme sensibile care sunt expulzate și respinse. 

Totul se va desfășura în societate ca și cum nimeni nu ar muri, ca și cum aceste 

probleme nu există. Moartea este băgată sub preș; individul nu trebuie să 

știe sau să audă despre astfel de subiecte nici dacă îl vizează.  

Muribundului nu i se neagă dreptul de a ști că este urmează să moară; în 

acest sens este relevant felul cum acționează soția lui Ivan Ilici (din cunoscutul 

text tolstoian) care escamotează subiectul prin diverse tertipuri precum mus-

trări și atitudine jovială, conferind impresia de superficialitate a situației şi pre-

ferând să se protejeze prin ascunderea faptului cu pricina. În același timp, caută 

să treacă sarcina aceasta altcuiva, pentru a evita neplăcerea. Complexitatea 

situației nu rezidă din acțiunea propriu-zisă, ci din motivul care stă la baza în-

tregului fenomen. De ce ar fi nevoie ca muribundul să nu știe că urmează să 

moară? 

Și astfel putem ajunge la (o) nouă problematică a morții, din perspectiva 

ideologiei secolului al XX-lea: individul nu vrea să știe că urmează să moară 

fiindcă nu vrea să moară, în alt fel decât semenii săi din secole trecute. Noua 

societate, modernă, ultra-dezvoltată prin comparație cu societățile anterioare, 

oferă șanse, speranțe, iluzii, și cu precădere, dorințe. Visele și speranța de viață 

caracterizează omul modern, care își dorește cu obstinație să trăiască, pentru 

că noua viață este una promițătoare, înfloritoare mai ales că medicina cunoaște 

dezvoltări numeroase care sporesc credința în faptul că speranța de viață a 

individului este mult mai mare. Spre deosebire de Evul Mediu, individul secolu-

lui XX speră la un tratament și este bântuit de nominalism (problematica intes-

tinului gros și al rinichiului lui Ivan Ilici) vrând să știe numele specific al bolii și 

ce speranțe ar avea de vindecare, deși rolul medicului, în atare situaţii, este 

acela este de a îngriji puțin și de a ușura moartea, nu de a vindeca, moartea 

nemaifiind o realitate curentă. În momentul în care apare lupta cu moartea, 

apar și speranța și iluziile deșarte. 

Dar cu toate acestea moartea încă plutește și domină secolul al XX-lea 

prin cele două războaie mondiale. Dacă individul își dorește viața mai mult de-

cât moartea, cum se explică accesele de patriotism și naționalism manifestate 

de către tineri în vâltoarea războiului? Freud argumentează în Dincolo de prin-

cipiul plăcerii că individul este mânat de o pulsiune a morții în mod constant, 



CĂTĂLINA ELENA PRISACARU 

136 

acesta fiind un instinct distructiv, el oferind o iluzie a unor forțe care conduc 

spre schimbare și progres în vederea atingerii unui scop care motivează și sus-

ține comportamentul eroic. La aceasta se mai poate adăuga un alt aspect ex-

trem de important și anume iluzia faptului că individul este nemuritor. În sens 

larg, individul nu își concepe propria moarte, și nici nu o poate crede sau închi-

pui; moartea li se întâmplă celorlalți. Prin deplângerea morții celor dragi, în 

fapt, individul își confirmă propria supraviețuire. Se naște, așadar, încă o pro-

blematică. Individul patriot care ascunde moartea sub preș, o ignoră, o ocolește 

vehement, se avântă și se aruncă cu patos și îndârjire pe linia de front, în luptă, 

unde șansele de supraviețuire sunt firește reduse sau țin de hazard, imagine 

opusă individului care își face scenarii mentale și se agață de orice licărire de 

speranță de a învinge presupusele boli, care, în fond, reprezintă moartea.  

Tragedia lui Ivan Ilici, din textul tolstoian, este dată de două componente. 

În primul rând, personajul ajunge în stadiul obsesiv al dorinței de a trăi, indife-

rent de care ar fi circumstanțele, tragicul fiind dublat de faptul că Ivan conști-

entizează prin reflecție că e posibil ca întreaga lui viață să fi fost o deziluzie, iar 

el de fapt să nu fi înțeles ce înseamnă în fapt a trăi. Avem prezent un personaj a 

cărui tragedie rezultă nu numai din faptul că trăiește într-o incertitudine cum-

plită, aflându-se la cumpăna dintre viață și moarte, ci și din faptul că realizează 

că felul în care a trăit să fi fost o greșeală.  

Acesta este punctul de unde pleacă întrebarea cum este bine să mori? ,,A 

nu se simți murind l-a înlocuit pe simțindu-și moartea aproape”1. Omul secolului 

al XX-lea preferă să moară fără să simtă sau să știe că moare,,ceea ce noi numim 

astăzi o moarte bună, o moarte frumoasă, corespunde exact cu moartea bleste-

mată de odinioară, [...] moartea survenită pe neștiute. ,,A murit azi noapte în 

somn: el nu s-a mai trezit. A avut cea mai frumoasă moarte posibilă”2. Acest tip 

de moarte devine rară sau imposibilă odată cu modernizarea care începe în 

secolul al XX-lea și implicit progreselor medicinei, care găsește mijloacele de a 

îngriji și trata bolnavii. Ca o consecință a acestui fapt, bolnavul din acest secol 

se distanţează de semenii săi din anii mai vechi, trăind într-o incertitudine 

quasi-fatală, deoarece nutreşte speranța de a fi cruțat și de a scăpa cu viață. 

                                              
1 Philippe Ariés, Omul în fața morții, vol. II, trad. Andrei Niculescu, Meridiane, București,1996, p. 369. 
2 Idem, Ibidem, p. 403. 
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Avem la polul opus pulsiunea morții despre care vorbește Sigmund 

Freud care, potrivit autorului, este naturală în dezvoltarea omului. Ea are la 

bază pasiunea care funcționează sau scurtcircuitează gândirea rațional-obiec-

tivă în sensul că individul este invadat de o frenezie, moartea fiind în acel mo-

ment neglijabilă. Acest lucru se observă foarte bine și la literaţii romantici, 

care refuză ideea de moarte, exaltând-o, făcând astfel din ființa iubita un ne-

muritor inseparabil. Pasiunea, stând la originea acțiunilor eroice ale individu-

lui, îi justifică toate actele de nebunie, extaz, beatitudine, încât conștiința mor-

ții este latentă în mintea individului, nemaifiind un lucru rău sau de temut. 

Deci tânărul patriot despre care vorbeam, pare să fi păstrat oarecare atribute 

romantice.  

Rezultă că se poate discuta despre (cel puțin) două tipuri de moarte (sau 

atitudini față de moarte) într-o reprezentare a imaginarului secolului amintit.. 

Moartea în contextul generat de război sau de contexte ce invocă motive de 

exaltare psihică și romantică, sub impulsuri date de imboldul pasiunii, dă naș‐

tere unui tip de comportament eroic, ilustrat încă de la începuturile literaturii 

în lume. Această moarte este exemplară, asumată și cinstită de membrii comu-

nității chiar mai mult decât ar fi apreciată viața, cu atât mai mult dacă este vor-

ba despre o moarte normală, non-violentă. În acest caz, moartea primește mai 

multă atenție decât viața. Cei care mor pe front sunt decorați, cinstiți, onorați 

cu fanfare și coroane anual pentru sacrificiul făcut pentru salvarea integrității 

națiunii. Ce contează în acest caz este maniera în care comunitatea tra-

tează moartea colectivă, eroică, patriotă, pe care o găsesc nobilă și moar-

tea obișnuită, a unui om oarecare, bolnav sau nu, în secolul al XX-lea.  

* 

În cu totul altă ordine de idei, poate nicăieri în lume nu este mai ilustra-

tivă moartea din datorie și onoare decât în Japonia samurailor, unde se practi-

ca sinuciderea ca ultimă soluție pentru a salva onoarea sau din sacrificiu pen-

tru stăpân. De asemenea, credința în luptă a samurailor este deosebită prin 

puterea, voința și stăruința acestora, ca rezultat al pasiunii interioare. Sacrifici-

ile samurailor pentru siguranța stăpânilor au fost recunoscute și elogiate. În 

romanul Shogun, Toranaga își arată recunoștința față de samuraiul Mariko 

pentru sacrificiul făcut de aceasta în momentul în care castelul este asediat, 

dându-și viața atunci când refuză cu îndârjire să renunțe la luptă, ținând ușa 

blocata şi oferind astfel suficient timp celorlalți să scape. Este imaginea anulă‐
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rii fricii de moarte şi a întâmpinării acesteia cu un fel aparte de bucurie, în vir-

tutea ideii că datoria față de stăpân a fost îndeplinită. Nu regăsim aici nimic 

din preocupările lui Ivan Ilici; mai mult chiar, raportate unele la altele, am pu-

tea descoperi meschinării sau josnicii. Cât despre actele sinucigașe din arealul 

nipon, le regăsim la japonezii din era Tokugawa, cât și în secolul XX la soldații 

kamikaze. De aici s-ar putea dezvolta un subiect foarte larg de discuție privind 

felul în care militarii occidentali sunt proiectaţi cauzei pentru care luptă şi cât 

de departe ar merge pentru aceasta, făcând observații comparatiste și trasând 

linii de opoziție cu alte culturi. 

Se poate specula faptul că vieții lui Ivan Ilici îi lipsea tocmai această com-

ponentă sau latură pe care o au Toranaga sau Mariko (și de altfel samuraii sau 

orice luptător convins al unei cauze) întrucât spre finalul vieții sale, el se la-

mentează și cugetă asupra modului în care și-a trăit viața: se poate să fi fost 

mult prea echilibrat, mediocru din punct de vedere al preocupărilor intelectu-

ale sau activităților zilnice, făcând ceea ce trebuie și ceea ce i s-a pretins, dar, 

cu siguranţă, a fost o persoană corectă care nu a abuzat niciodată de puterea 

cu care a fost învestit. Viața cumpătată, echilibrată, oarecum lipsită de pasiune 

îl pune pe Ivan Ilici într-o postură dizgrațioasă chiar în pragul morții, lucru 

care nu îi face trecerea mai ușoară. Moartea lui Ivan Ilici este departe de con-

cepția japoneză a samurailor (și a japonezilor feudali), concepţie ce dă vieții 

mai puțină însemnătate decât moartea.  

E o credinţă ce nu găseşte prea multe în viața prezentă. Absolutismul 

eternității n-a fost câtuși de puțin principiul dominant al vieții3: aşa se defineşte 

imaginarul pe care îl regăsim la europeanul modern, dominat de obstinația de 

a rămâne în viață, de refuzarea și revolta în fața morții. Prin antiteză, atitudi-

nea față de moarte a samuraiului este justificată de pasiunea și tăria credinței 

sale în scopul și în valoarea sacrificiului său, cât și de credința în ideea că spiri-

tul său se va reîntoarce pe pământ pentru a atinge desăvârșirea. Prin extensie, 

eroii căzuți în război sunt glorificați și cinstiți, fiindu-le recunoscut sacrificiul 

făcut de aceștia, astfel încât spiritul lor va domina veșnic în mentalitatea colec-

tivă.  

 

                                              
3 Maurice Pinguet, Moartea voluntară în Japonia de la harakiri la kamikaze, trad. Andreea Mihail, Angela 

Martin, Ed. Ararat, București, 1997, p. 18. 
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Morții frumoase i se opune moartea descrisă în Moartea lui Ivan Ilici: La 

Tolstoi moartea era murdară [...] Maladia lui Ivan Ilici este dimpotrivă lungă, iar 

mirosurile, natura îngrijirilor, o fac dezgustătoare [...]4. Deja de la jumătatea se-

colului al XIX-lea moartea începe să nu mai fie văzută ca fiind frumoasă, ci din 

contră devine dezgustătoare și dizgrațioasă, cauza fiind repulsia față de decre-

pitudinea bătrâneții, ravagiile maladiei și insomniei care brăzdează chipul, căde-

rea dinților, răsuflarea urât mirositoare [...]5.  

Moartea inspiră dezgust și neplăcere, fiind un spectacol respingător deci 

indecent pentru a fi făcut publică. Accesul în camera unde sunt prezente miro-

surile specifice bolnavilor priveşte doar persoanele care sunt capabile să depă‐

șească dezgustul vizual-olfactiv și prezenţa aparte a personalului medical. Ghe-

rasim este singurul care nu afișează dezgust față de Ivan și mai mult decât atât 

este singurul care nu îl minte cu privire la condiția sa: Gherasim făcu și asta. Și-i 

ridică iarăși picioarele și-i puse perne dedesubt. Ivan Ilici se simțea mai bine câtă 

vreme Gherasim îi ținea picioarele în sus [...] Cum să nu! Se poate, boierule? Ghe-

rasim ridică picioarele, și lui Ivan Ilici i se păru că în această poziție nu mai simte 

deloc durerea6. 

Boala muribundului devine greu de suportat chiar și pentru membrii fa-

miliei, odată cu avansul rapid al confortului, a intimității și în special a unui 

grad sporit de igienă personală și de sensibilitate, adică acele coordonate exis-

tenţiale ce ţin de epoca modernă. Acum, îngrijirea bolnavului devine, inevitabil, 

o povară, cerând imperios apariţia unor forme profesionalizate de asistenţă în 

domeniu, deoarece: prezența unui bolnav incurabil într-un mic apartament im-

punea un adevărat eroism în privința continuării simultane a îngrijirilor și a ser-

viciului7. Așadar, boala și moartea capătă dimensiunile unui subiect şi mai ne-

plăcut, indecent, aproape obscen, pe care chiar rudele şi prietenii apropiaţi în 

cauză încearcă să îl ocolească. Moartea lui Ivan Ilici nu îi impresionează sau în-

duioșează pe membrii comunității sau pe colegi (sau chiar pe soție), ci dimpo-

trivă, aceștia sunt mai curând preocupați de avantajele pe care le pot avea în 

urma decesului său care se pot concretiza în funcții noi de lucru sau în bunuri 

                                              
4 Philippe Ariés, op. cit., p. 377. 
5 Philippe Ariés, op. cit., p. 378. 
6 Lev Tolstoi, Moartea lui Ivan Ilici, pref. Emil Cioran, trad. C. Clejan, ed. Humanitas, București, 2002, p. 

101-102. 
7 Philipe Ariés, op. cit., p. 380. 
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materiale: De aceea, la vestea morții lui Ivan Ilici, chiar din prima clipă, fiecare 

dintre cei adunați în cabinet se gândea la urmările pe care moartea lui le-ar pu-

tea avea în legătură cu mutarea sau cu avansarea personală, sau a vreunor cu-

noștințe de-ale sale8.  

Imaginea morții lui Ivan Ilici este diametral opusă morții frumoase și ero-

ice care există în mentalitatea samurailor japonezi (și în general a eroilor de 

război, cu precizarea că în modelul propus de scriitorii războiului precum E.M. 

Remarque, Henri Barbusse presupușii eroi ,,fac pe ei de frică”, iar adevărații eroi 

sunt preocupați în primul rând să nu pățească la fel9).  

* 

Prin punerea în contrast a două imagini despre moarte se poate vorbi sau 

critica maniera în care individul își construiește propria viziune asupra morții, 

care rezultă atât din credințele religioase fixate într-un imaginar colectiv, cât și 

din factori externi, concreți, sociali. În acest sens, ideea despre moarte ca fiind 

murdară și odioasă, împinsă în clandestinitate, reiese atât din refuzul de a con-

cepe sfârșitul vieții, cât și din confortul omului modern, reticent în fața subiec-

tului delicat. Dificultatea de a face față morții reiese, într-o oarecare măsură, 

din egoismul individului căruia îi lipsește o capacitate de empatie de care nu se 

face vinovat. Freud consideră că individul în inconștientul său se simte nemuri-

tor. Altfel spus, moartea celuilalt este moartea celuilalt; moartea este o experi-

ență individuală, acesta fiind motivul pentru care Ivan Ilici suferă cumplit. El 

moare și nimeni nu îi înțelege trauma atunci când el caută empatie. 

Moartea devine un subiect tabu în societatea secolului al XX-lea, fiind diz-

grațioasă prin faptul că dovedește slăbiciune. Criza de plâns devine o criză de 

nervi. Doliul este o maladie. Cel care îl arată își dovedește slăbiciunea de carac-

ter10. Suferința are acum loc în tăcere și în intimitate, pe ascuns, concepție care 

nu împiedică totuși manifestarea elogioasă a eroilor de război, deci a morții 

colective. Viziunea socială asupra morții suferă modificări în funcție de circum-

stanțele evenimentului. Moartea eroică, frumoasă, sacrificială, în secolul al 

XX-lea primește atenția cuvenită și omagiere publică. Deci moartea care nu 

deranjează și nu se interpune în calea activităților curente ale indivizilor, ci din 

contră, reprezintă un sacrificiu (așa cum vedem cel mai bine subliniat în cazul 

                                              
8 Lev Tolstoi, op. cit., p. 28. 
9 Philipe Ariés, op. cit., p. 379. 
10 Idem, Ibidem, p. 393. 
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samurilor japonezi) realizat din convingeri diverse, este glorioasă și solemnă, 

prin opoziție cu moartea lentă, chinuitoare, umilitoare și incomodă pentru am-

bele părți implicate: muribundul și societatea.  
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LUMILE DIN PISTOLARUL 

LUCIAN ZUP* 

Este cunoscut faptul că orice operă literară se constituie din confluența 

între diverse lumi, acestea înțelese ca teritorii imaginare, delimitate cultural, 

generatoare de sens. Lectura se hrănește din aceste lumi și le conferă coerență 

de ansamblu. De obicei derivă din capacitățile enciclopedice ale cititorului și nu 

sunt menționate ca atare în text. Există însă opere care trăiesc din jocul lumilor.  

Romanul Pistolarul, cu care debutează ciclul Turnul întunecat, e preludiul 

unei lumi compuse din lumi, o inițiere a lectorului într-o metalume.  

Aici se regăsesc în stadiu incipient traseele pe care se va construi ciclul, 

având în centru călătoria spre alte lumi. Rezumatul apare cât se poate de concis 

în fraza de debut: „Omul în negru fugea în deșert și pistolarul se ținea după el”1. 

Un om în negru, un pistolar, o fugă, inevitabil capcane care testează spiritul de 

rezistență al protagonistului. Simbolistica e evidentă, completând-o pe cea din 

titlul ciclului: accesibilitatea dificilă spre înălțime, opacitatea și duritatea cu 

care e asociată imaginea unei astfel de construcții, întunericul (deși aici există o 

dublare a simbolisticii care oricum s-ar fi regăsit în imaginea turnului).  

Acțiunea nu e complicată, din ea nu disjung multe fire narative. Urmează 

fidel fraza cu care se deschide romanul. Până la urmă, pistolarul Roland nu face 

altceva decât să-l urmărească pe Omul în Negru, iar acesta presară drumul cu 

capcane. Întoarce oamenii dintr-un oraș împotriva lui (drept cale de rezolvare, 

Roland o va alege pe cea a violenței, ucigând tot ce-i stă în cale, inclusiv pe cei 

deveniți dragi), e nevoit să-și elimine iubita, trebuie să aleagă între salvarea în-

soțitorului sau Jake și continuarea urmăririi. Imaginarul obstacolelor (eviden-

                                              
* Lucian Zup este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași. 
1 Stephen King, Pistolarul, traducere de Mircea Pricăjan, Nemira, 2013, p. 27. 
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țiat în schema narativă a autorului) implică în romanul lui King pe cel al rezol-

vării prin alegere, așadar o variantă subiectivă de continuare a poveștii. Totuși 

aici eroul își pierde polarizarea spre bine: „Când trădătorii sunt considerați eroi 

(sau eroii trădători, bănuia el în felul lui tulbure), e semn că s-au abătut vre-

muri întunecate”2. Își sacrifică însoțitorul pentru a-și atinge scopul. 

Scopul imediat este prinderea Omului în Negru, dar acesta va constitui 

doar o treaptă în atingerea scopului cu adevărat important: turnul întunecat. 

Motivația pistolarului în căutarea a ceea ce ar constitui Graal-ul său e de ordin 

cavaleresc, similară cu cele ale personajelor lui Tolkien. Roland Deschain, des-

cendent al Regelui Arthur (descendența se pare că nu e liniară, ci intersectată 

de variante provenite din lumi paralele), urmează linia ereditară, de protector 

al entității despre care nu știe mare lucru și în responsabilitatea îndeplinirii 

căreia nu crede decât parțial. În motivarea căutării intervine și ideea de destin, 

deocamdată sub forma magică a predestinării (în amintirile lui apare un obiect 

magic, un glob de cristal, care îi va comunica despre ineluctabilitatea întreprin-

derii), dar care e de fapt un blestem, cum aflăm spre finalul ciclului. Sistemul 

motivațional acționează suficient de puternic încât eroul să treacă peste per-

ceptele cavalerești, situându-se într-o zonă „tulbure” a moralei, să nu conteze 

nimic în afara atingerii scopului. În acest sens, nici urmărirea Omului în Negru 

nu constituie decât o etapă. Cu toate că Roland este mânat de răzbunare, bănu-

ind că enigmaticul Walter i-ar fi distrus familia, întâlnirea între cei doi de la 

final nu se petrece cum ar fi de așteptat, cu o luptă care să culmineze cu victoria 

protagonistului, ci în discuții despre sensul lumii, ceea ce pune oarecum sub 

semnul derizoriului acțiunea construită până atunci pe depășirea obstacolelor 

presărate de Omul în Negru. 

Această lume face trecerea spre altele. În special personajul Jake asigură 

legătură spre acestea, el e cel care face salturi între diversele lumi. Uneori tre-

buie să-și golească memoria de bucăți inutile din lumile parcurse. „Nu mă pot 

abține. Pur și simplu am ajuns aici. Dacă m-ai fi întrebat ieri de TV și canale, 

pun pariu că ți-aș fi putut răspunde. Mâine probabil că nu-mi voi aminti nici 

măcar că sunt Jake [...] Nu am cerut eu să ajung aici. Nu-mi place. E înfricoșă‐

tor.”3 Din acest motiv, el nu moare, moartea este doar un salt spre altă lume. 

                                              
2 Op. cit., p. 133. 
3 Op. cit., p. 100. 
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Totodată, Roland Deschain se îndreaptă spre un portal generator de lumi 

care este turnul întunecat și are bănuiala că Omul în Negru ar ști mai multe 

despre aceasta. 

Lumile pe care le-am enumerat sunt inserate în poveste. Totuși textul e 

dimensionat și pe palierul pe care l-am putea numi cultural. În prefață autorul 

își enunță sursele de inspirație: un poem al lui Browning, romanele lui Tolkien 

și filmul Bunul, răul și urâtul al lui Sergio Leone. 

Titlul e preluat din poemul lui Browning, Childe Roland to the Dark Tower 

Came, unde este descrisă călătoria spre turnul întunecat. Titlul poemului, care 

constituie ultimele cuvinte din acesta, trimit la un vers din King Lear de Shake-

speare, deși autorul pretinde a-i fi venit inspirația într-un vis sau mai degrabă 

un coșmar. La rândul lui, versul lui Shakespeare se referă la un basm bazat pe o 

baladă scoțiană în care Roland pornește într-o călătorie să-și salveze frații cap-

tivi în turnul întunecat. Iar aceasta se pare că preia ideea unei balade medievale 

scandinave. Așadar avataruri mergând destul de departe în timp, similar într-un 

fel cu istoria familiei lui Roland, paralelă cu o lume cunoscută cititorului. 

Jumătate din roman se petrece într-un deșert „alb și orbitor și uscat ca 

iasca și plat”, iar cealaltă într-un tunel subteran care amintește de Minele din 

Moria, deși Stephen King a renunțat la elementele gotice grandioase prezente 

în pitorescul peisaj al lui Tolkien. Autorul descrie o lume bizară, cu reguli ciuda-

te și ființe ciudate. Aceasta lume se află undeva dincolo de granițele lumii noas-

tre, undeva intr-un univers paralel. Învie atmosfera vestului sălbatic de odini-

oară, dar este populată nu doar de celebrii pistolari, dame de companie și bețivi 

notorii, ci și de personaje fantastice precum demoni, mutanți, animale ciudate. 

Avem așadar câteva elemente care, deși așteaptă lectura pentru a nu mai 

fi statice, ar asigura o receptare reușită, în sensul „desfătării textuale”, a dina-

mizării reciproce dintre așteptările generate de mister și realizarea sau nerea-

lizarea lor. Ar constitui, cel puțin în mod abstract, suficiente motive pentru care 

un cititor format pentru un atare tip de ficțiune să intre în lumea întrezărită și 

să nu-i abandoneze parcursul până în momentul desemnat de autor ca final al 

acestei lumi. 

Totuși autorul se simte nesigur, se îndoiește că efectul scontat ar afecta ci-

titorii. De aici nevoia de a așterne nu una, ci două prefețe, la un interval de 

aproximativ două săptămâni, ca și cum ar fi fost nemulțumit de justificările 

expuse în prima, dar n-a reușit să-și sedimenteze imediat ideile.  
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Prima prefață, subintitulată Despre cum e să ai nouăsprezece ani (și despre 

alte lucruri), se referă la geneza romanului și a ciclului. Se hotărăște să scrie „nu 

doar o carte lungă, ci cel mai lung roman popular din istorie”, o „epopee”, o sar-

cină grea cu siguranță care implică și o continuă rivalitate cu operele numite și 

cu universurile descrise de acestea. Un proiect care aparține orgoliului tânăru-

lui de atunci, însă care totuși nu va fi abandonat odată cu maturizarea, ba chiar 

va căpăta în timp forma unor romane publicate. Probabil aici există o primă 

dezamăgire, a neajustării proiectului cu punerea lui în practică. Din acest motiv 

rescrie o bună parte din romanul de început, Pistolarul, publicat în perioada 

respectivă. Îl preocupă coerența lumilor, faptul că acestea nu se legau în con-

cordanță cu viziunea lui. Totuși a rămas de dimensiuni reduse, un fel de prolog 

pentru lumea descrisă în celelalte șase romane. 

„Ceea ce am vrut să fac – și asta înainte ca ultimele volume ale seriei să fie 

lansate, pe cât posibil – a fost să le ofer celor care citesc pentru prima dată po-

vestea Turnului (dar și vechilor cititori care doresc să-și împrospăteze memo-

ria) un început mai clar și o intrare puțin mai lină în lumea lui Roland. Mai vo-

iam și ca ei să aibă un volum care să prefigureze mai bine întâmplările viitoare. 

Sper că am reușit să fac asta.4” 

Deci o intrare dificilă într-o lume care la rândul ei se constituie intrare 

într-o lume (iar aceasta conține porți spre altele, mergând în sensul acesta pe 

imaginarul multiplicării la nesfârșit a lumilor). Gradul de dificultate e dat mai 

degrabă de imprecizia contururilor, de o nesiguranță asupra conținuturilor 

acestor lumi, decât de căile de acces. 

 

                                              
4 Op. cit., p. 19. 
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IPOSTAZE ALE CITITULUI, DE LA A LA Z. PENTRU O LECTURĂ EROTICĂ 

DORIN COZAN* 

Primul text pe care îl citim cu întreaga noastră ființă și pe care nu ni-l 

vom aminti niciodată este cel din prima lună de viață, cu mama cufundată în 

paginile cărții și noi gata să adormim la sân, visând că, odată cu laptele supt, 

intră înăuntrul ființei noastre, firul poveștii pe care îl ghicim oarecum în ochii 

ei calzi și obosiți. Dar la fel de bine, primul text îl putem auzi din gura tatălui, 

care ne ține pe un genunchi, într-o mână cu biberonul testat pe pielea cotului, 

iar în cealaltă cu ultimul număr al revistei de știință și tehnică la care se abo-

nase prin februarie și din care ne recită acum noile facilități ale rotopercutoru-

lui Bosch GBH 2-24 D, de exemplu. Nu vom uita niciodată această experiență, 

cu toate că sensul cuvintelor, înlănțuirea lor și povestea în sine vor fi pentru 

totdeauna pierdute. Poate că toată viața noastră nu va fi apoi decât o încercare 

a eului nostru de a-și aminti povestea dintâi, marea poveste de dragoste, din-

tre femeie și vis, dintre bărbat și unealta sa mult-visată, care îi va luneca me-

reu printre degete, pe parcursul vieții sale terestre.  

Cu al doilea text al ființei noastre ne vom întâlni pe la 5 ani, când frățiorul 

mai mare, preferând să citească (orice o fi însemnând asta pentru el, oricum, la 

10 ani frații mai mari devin de nerecunoscut și spun lucruri ciudate), se întin-

de sub mărul nostru și începe să silabisească despre doi frați care aveau un 

măr, iar în măr își construiseră o casă pentru pirați, din care fratele mai mic 

privește în jos, ușor morocănos și plictisit. Și unul din ei, sigur gândește, în 

felul său dur și rece, ca al piraților: „Dacă m-ar iubi, sigur s-ar juca cu mine 

acum! N-am să-i mai dau pietricelele albe, nici râmele cu cocoașă, nici melcii 

                                              
* Dorin Cozan este bibliotecar la Biblioteca Publică Cotnari. 
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cei grași! Nu! Niciodată!”. Și o lacrimă cade din copac peste carte. Sau, din car-

te, peste copacul lor.  

Se prea poate ca textul numărul trei să-l fi auzit în prima zi de școală, 

când asemeni celebrului Prăvale-Baba, m-am așezat și eu într-un colț pentru a 

mă feri de vreo câțiva colegi mai mari care își cărau la pumni și picioare, toc-

mai când domnișoarele dintr-a treia își aruncau cu generozitate privirile peste 

gloată, pentru a vedea care zonă e mai „safe” pentru un selfie de milioane. Dar, 

se prea poate ca memoria mea, parte fundamentală a sufletului meu, după Au-

gustin, filosoful și teologul, să fi suferit un anacronism metafizic, iar ceea ce 

cred acum că e textul numărul trei (nereproductibil aici, din motive lesne de 

înțeles) să fie doar un vis visat în altă viață, cu un alt cer și cu un alt pământ 

numit Republica Virtuală România.  

Al patrulea text fundamental pentru ființa mea și nu numai, este, pe cât 

de simplu și dezarmant, pe atât de indescifrabil și, aș adăuga, tragi-comic. Mi-l 

amintesc însă cu precizia unui ceasornic elvețian sau cu infinitezimala depla-

sare a plăcilor tehtonice: „Te iubesc” a spus Ea. „Te iubesc” au repetat lucrurile 

din jur, începând ca însuși spațiul și timpul dimprejur să se dilate, reprodu-

când în detaliu teoria lui Einstein, a relativității generalizate. Pe moment, par-

că și Prăvale-Baba se apropia unduindu-se, cu Abecedarul sub braț, parcă și 

fratele meu, plecat acum în străinătate, la studii, ridică ochii în haine de pirat 

(mai exact, ochiul drept, cel stâng fiind acoperit cu o piele neagră, lucioasă). Și 

în ochii mamei începu să se deruleze, din nou, firul romanului, din colecția de 

dragoste. Iar tata, zâmbindu-mi, întoarce pagina revistei cu atenție și cu un 

ușor tremur. Toate sunau, precum clopoțeii în Ajun, însă, toate, foarte foarte 

puțin. Tu le mai auzi? Mai visezi la..? 

Textul numărul cinci este textul dezvrăjirii, textul lucidității. Învățăm și 

exersăm de această dată nu textul ca atare, ci cuvintele acestuia, precum „da-

torie”, „societate”, „serviciu”, „responsabilități”, „hobby-uri” (din care, pentru o 

specie pe cale de dispariție și, din păcate, neocrotită prin lege, este hobby-ul 

lecturii), „politică”, „rate”, „mașină”, „abonament”, „casă”, „copil”. Este textul 

descompunerii, după cum poate fi și unul al reconstituirii, al refacerii. Aici, cu-

vintele în sine sunt magice și fiecare, luat în parte, poate fi motiv de extaz sau 

disperare cioraniană; un text în sine, adică Lumea. Un singur exemplu, pentru 

bărbați: oare cum a fost construită o frază atât de perfectă precum „mașina, ca 
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și femeia, nu se împrumută niciodată”!? Prin ce inspirație preafericită, prin ce 

mecanism profetic sau întâmplare norocoasă de-a dreptul s-au legat aceste 

cuvinte, pentru noi, fii ai lui Adam sau ai atomilor rătăciți la marginea galaxiei? 

Al șaselea text începe, pe nesimțite, (așa cum se petrec de fapt toate lu-

crurile fundamentale pe lumea aceasta), când ajungi a treia oară în aceeași zi 

la farmacia din colț și uiți pentru ce te-ai întors. Așa că îți suni partenerul de 

apartament și întrebi, cu recunoștință în glas: „Mămică, ia zi, mămică, ce medi-

camente n-am luat ultima oară?!” Și mămica, zâmbind atotștiutoare, asemenea 

celei din fotografia de pe perete în care zâmbiți amândoi încontinuu de vreo 

30 de ani, îți silabisește încă o dată: „Pro-sta-mol, mamicule! Pro-sta-mol U-no! 

Așa scrie pe ambalaj!” Și tu, fericit și deja roșu, repeți: „Domniță, fiți amabilă, 

un Prostamol, la băiatu!” 

Ultimul text, din păcate sau din fericire, nu-l mai auzi. Ți-l spun alții și-l 

repetă, aproape invariabil, la căpătâi: „Ce om bun era! Cum venea el acasă, 

obosit, de la serviciu și stătea cu ăla micu`, și-l hrănea și-i citea, din prima lună! 

Și frate-su, să spună frate-su, cum se jucau ei prin copaci și se duceau noaptea 

la pescuit! Și eu, câte-aș putea să mai spun, și ce mult l-am iubit și m-a iubit, să-

racu! Mare noroc aveam cu el, când mergeam la farmacie sau la biserică! Parcă 

adineauri mă sună și-mi zise: «Mamițule, ia, zi-mi, mamițule, ce să-ți iau? Ce 

să-ți aduc?»”… 

Acum, că ai terminat de citit și fiindcă te-ai abținut și nu ai intrat pe Face-

book, îți mulțumesc, cititorule necunoscut! Pentru că o lume fără cărți, fără 

cititori îndrăgostiți literalmente de ele, noi n-am fi avut ce povesti acum. Și 

n-am mai ști cine citește și cine, de fapt, este citit și uitat, în secunda imediat 

următoare.  




