




 

 

Asachiana 

revistă de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI” IAŞI 



 

 

Consiliul ştiinţific: 
Prof. univ. dr. Marius DUMITRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. Traian Dinorel STĂNCIULESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Conf. univ. dr. Dan CHIŢOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Conf. univ. dr. Cătălin CONSTANTINESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Conf. univ. dr. Ioan Alexandru TOFAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Nicolae BUSUIOC, scriitor 
 
 
 
Editor: 
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi 
 
 
 
Redactor-şef: 
Bogdan Mihai MANDACHE  
 
 
 
Colectivul de redacţie: 
Prof. univ. dr. Constantin DRAM, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Florentin BUSUIOC 
Mihaela MORARIU 
 
 
 
 
 
Asachiana – Revistă editată de Biblioteca Judeţeană  „Gh. Asachi” Iaşi 
Anul V, Volumul 6, 2017 
Copyright © – Toate drepturile rezervate 
Responsabilitatea opiniilor exprimate în paginile revistei aparţine autorilor 
 
 
 
Strada Palat, Nr. 1, 700019 Iaşi – România 
Telefon/ Fax: (+40)332 11044 
E-mail: asachiana@bjiasi.ro 
http://www.bjiasi.ro/ 
 
 
 
 
ISSN 2285-3197 



 

 

 

SUMAR 
 

 

 

TEORIE ŞI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ 

Nicolae BUSUIOC 
Saloanele asachiene de altădată ...................................................................................... 7 

Roxana COZMIUC 
Activităţi de petrecere a timpului liber pentru copii la Biblioteca 

Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi –  Biroul Împrumut pentru Copii ............................ 10 

Aura DVORACIC 
Competențele managerului cultural în era globalizării ....................................... 17 

Irena Ioana BRODOCEANU 
Accesibilitatea persoanelor cu nevoi speciale în biblioteci .................................. 42 

Dorin COZAN 
Bibliotecari cu ochii în stele ............................................................................................. 62 

MISCELLANEA 

Bogdan Mihai MANDACHE 
Metamorfoze .......................................................................................................................... 67 

Manuela Teodora BALAŞCA-MIHOCI 
Acelaşi Brâncuşi, o altă generaţie:  60 de ani de la moartea sculptorului 

român ........................................................................................................................................ 80 

Mihai CABA 
Sub semn de Mărţişor, două prestigioase aniversări, contopite fericit, 

ale Cetăţii şi Culturii româneşti ...................................................................................... 88 

Liviu SUHAR 
Expoziţia Simion Cristea – O insulă cu simboluri .................................................... 93 

Dumitru ȘERBAN 
Dincolo de limitele imaginarului… ................................................................................ 97 

Mihaela SECRIERU 
Elemente de sintaxă istorică românească, de Elena Dragoş........................... 106 

Lucian ZUP 
Nume de autoritate .......................................................................................................... 110 



 

OPERA DESCHISĂ 

Constantin DRAM 
O carte necesară despre complexitatea comicului în opera lui Caragiale . 115 

Graţiela Veronica PRODAN 
O „relectură metaforic-circulară” a Spovedaniei lui Stavroghin 

din perspectiva  principiilor creştinismului rus .................................................... 118 

Ion GĂNGUȚ 
Perenitatea lui Caragiale și a personajelor sale ................................................... 125 

Emanuela ILIE 
Îngerii (lirici) vin când nu-i chemi.  Cărţi noi de poezie ................................... 129 

Ligia BOCA 
Și totuși, ce este omul? Plecând de la Ralea ............................................................ 134 

Dana Raluca SCHIPOR 
Iluziile de dincoace de moarte.  Sacul negru și personajele sale .................... 137 

Diana BLAGA 
A fugi în cercul (vicios al) literaturii.  Witold Gombrowicz .............................. 142 

Diana-Cătălina STROESCU 
Jocul cu mărgele de sticlă. Avers şi revers utopic ................................................ 147 

Simona ZAHARIA 
Ceremonialul confesiunii sadoveniene și avatarurile sale ................................ 152 

Manuela Teodora BALAŞCA‐MIHOCI 
Cetatea sub asediu: însemnări despre credinţă, raţiune şi terorism ............ 157 

Maria-Magdalena MITITELU 
Decompoziții onirice  ....................................................................................................... 161 

 

 

 



 

 

TEORIE ŞI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ 
 



 

 

 



 

7 

SALOANELE ASACHIENE DE ALTĂDATĂ 

NICOLAE BUSUIOC 

După câţiva ani buni de la întreruperea lor, Saloanele asachiene de carte 

au cam început să fie uitate. Puţini au rămas cei care îşi mai amintesc de efer-

vescenţa culturală provocată de aceste saloane internaţionale în organizarea 

Bibliotecii „Gh. Asachi” din Iaşi, pe vremea când ocupa spaţiul potrivit în Palatul 

Culturii. Dacă am evoca cele 15 ediţii ale frumoaselor saloane (din perioada 

1992-2006), adoptând stilul confesiv fără a fi patetici, poate ideile s-ar înlănţui 

firesc, iar deasupra mărturisirilor ar cădea o lumină senină de cronicar al cărţii, 

crescut şi trăit în atmosfera privilegiată a unui mediu constituit din „catedrale 

de aer”, temeinicite cu ideile şi sufletele scriitorilor „închişi” în marea bibliote-

că, dar şi ale celor care au participat la saloanele amintite. O, ce minunat e să fii 

stăpânul unei lumi mirabile de hârtie şi cuvinte! Sufletul tresare, se uimeşte, se 

înflăcărează, pulsează o dată cu bucuria de fiecare zi a cunoaşterii, cea tescuită 

între filele cărţilor pe care le credem nepieritoare. Şi cum să fie altfel? Cărţile 

sunt mărturii ale lumii, sunt rănile frumoase ale credinţei că supliciile nu fac 

decât să pună şi mai mult în valoare fericirile acestei lumi. 

Nu vom reda un slalom bibliofil şi bibliografic şi niciun discurs voit frag-

mentar al acestor Saloane, vom readuce în memorie doar existenţa şi trăirea 

lor dintr-un timp ieşean nu prea îndepărtat, dar şi pentru a răspunde încă la ce 

sunt necesare cunoaşterea, cartea, biblioteca în vremuri ce par a aduce pe sce-

na contemporană alţi zei, uşor de transformat în idoli falşi. În acel început de 

după ’89, o idee s-a aprins precum flacăra unei lămpi ce şi-a aflat locul potrivit, 

flacără ce a ars în interiorul templului pentru a lumina drumul omului spre sine-

le lui şi înţelepciunea altora. Au apărut Saloanele de carte, la Iaşi şi Chişinău. Dar 

flacăra cărţii nu poate fi aprinsă de o mână antropomorfă, ci de spiritul ei. Ideea 

însăşi că fiecare ediţie (în duplex) conferă absorbţia continuă a sensibilităţii şi 

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

tor al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din Iaşi, în perioada 1990-2001. 
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cunoaşterii a prins rădăcini cu ajutorul cărora s-a netezit calea spre decodifica-

rea fenomenelor din jur şi din marele univers. Acest fapt ne trimite, poate, la 

unul dintre exemplele trecutului îndepărtat, la mitologia lui Ghilgameş, eroul 

sumerian, nu luptând împotriva dragonului, a tenebrelor, a vrăjmaşilor, ci prin 

semnificaţia a ceea ce are forţa dăinuirii, a ceva ce poate fi regăsit în lumea 

noastră de azi. Avem nevoie, însă, ca şi Ghilgameş, de un Enkidu, de prieteni 

adevăraţi, de o lumină însoţitoare în labirintul existenţial. Sumerianul a trecut 

prin multe încercări, noi trecem prin altele, înfruntăm un altfel de dragon, cel al 

ignoranţei, al necunoaşterii. Şi astfel, au apărut Saloanele de carte. 

Despre acele ediţii la rând au rămas consemnări demne de a fi cercetate 

cândva în diversele tipărituri adunate în patrimoniul instituţiei. Se susţine că 

operele literare sunt fapte istorice, dar n-or fi şi reacţii ale cititorilor care se în-

fruptă din aceste opere, reacţii care se conservă ca amintiri perene? Lecturile 

îşi au filosofia lor, devin parte a întregului, sunt etape ale actului cultural fără 

de care creaţia, opera, textul ar rămâne stinghere, izolate, neproductive. Poate 

şi acest fenomen au demonstrat ale noastre Saloane de carte. Şi-au dat întâlnire 

aici anual (ce admirabile întâlniri!) scriitori, traducători, editori, publicişti, cri-

tici şi istorici literari, cărturari din Basarabia, Bucovina, Banatul sârbesc (Voi-

vodina), din sudul Dunării, din celelalte ţări balcanice şi chiar din zone mai în-

depărtate de România (Germania, Suedia, Israel, Franţa, S.U.A. etc.). Şi cum 

„niciodată toamna nu fu mai frumoasă”, sentimentul era plenar, trăit cu emoţie 

în preajma sărbătorilor Cărţii, sentiment pe care incantaţiile magice ale verbu-

lui arghezian le-au dat deplin contur. Expoziţiile de carte (cu lansări şi profita-

bile dialoguri) au fost oglinzi fidele ale producţiei editoriale ieşene şi ale multor 

edituri participante din afară, cu activităţi complexe, dinamice, convingătoare. 

Ca şi viaţa – cum spune poetul –, născându-se mereu din ea însăşi, CARTEA re-

face drumul către un pierdut spaţiu originar, acel drum pietruit din cuvinte, pe 

marginea lui străjuind supremul Logos ca formă de comunicare între generaţii. 

Şi Saloanele de carte se derulau frumos. 

Iaşul îşi doreşte neatinsă aura de „oraş cultural”, onorantă efigie asuma-

tă chiar şi în vremuri mai puţin prielnice. A lansat mereu valori în plan naţio-

nal şi european, a ştiut să-şi preţuiască figurile ilustre. Ne place să credem că şi 

în anii Salonului s-a vorbit cu real folos de valoare, cultură, comunicare, inte-

grare, diversificare tocmai prin mijlocirea CĂRŢII. Conceput în generoasa for-

mulă a cultivării cărţii, Salonul nostru asachian s-a vrut o permanentă şi mare 
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carte deschisă oricui disponibil să ia câte ceva din litera şi spiritul ei. O bibliote-

că este o coborâre adâncă în istorie spre rădăcinile sufletului colectiv – vorba 

iluministului Gh. Asachi –, dar şi o urcare a tezaurului scris în memoria contem-

poranilor. Veritabila bucurie intelectuală este cea marcată de dialogul ce ţinteşte 

destinul culturii, al umanităţii. Înmănunchind producţia de carte a unor edituri 

româneşti de pretutindeni, Salonul a permis luarea pulsului mişcării literare, în 

acelaşi timp el fiind un generator de idei şi proiecte de viitor. Nu sunt acestea 

vorbe mari, de laudă, cum se mai întâmplă uneori. Dragul nostru Iaşi, cufundat 

în toamne lungi, fie ele şi bacoviene, are darul să-ţi răvăşească sufletul şi să-ţi 

pună mintea la încercare şi prin îndemnul cetirii, fiindu-ne şi sprijin moral. 

Cineva spunea: cartea este ca o fereastră pe care intră, dar şi iese lumina... 

Deschizând-o, crede că ceva se înveşniceşte undeva, acolo Sus, un ceva transmi-

sibil pe pământ, un ceva care revigorează binele, adevărul, frumosul. Dincolo de 

cuvinte, principii şi concepte, credem că sufletul ieşean, şi cel moldav în gene-

ral, vibrează metafizic, se umple de densitate existenţială, astfel renasc iluziile, 

speranţele, devenirile culturale. Şi mai credem că răbojul 15 (cele 15 ediţii) e ca 

un portal de trecere spre tărâmul celei de a doua tinereţi şi tot aşa mai depar-

te... Alături de scriitorii din ţară s-au adunat, sub semnul nemuritor al limbii ro-

mâne, atâţia creatori într-un dialog viu, aici, în inima culturală a Iaşului. Poate 

că acesta-i faptul cel mai important. Razele de spirit s-au înzidit în miile de 

cărţi, s-au întrupat în arta cuvântului, sensibilităţii, pasiunii, prieteniei, cordiali-

tăţii. Juriile (ne face plăcere să amintim numele preşedinţilor: Ioan Holban, 

Constantin Ciopraga, Elvira Sorohan, Mihai Ursachi, Liviu Leonte, Grigore Ilisei, 

Dan Mănucă) au decis premiile, s-au exprimat mulţumiri, organizatorii şi-au 

condus invitaţii în neaşteptate excursii şi toate acestea au rămas undeva 

într-un colţ al memoriei, spre aducere aminte. 

Au trecut Saloanele, au trecut anii... E timpul să ne gândim la altceva? Tot 

la cărţile tăcute din rafturi, tăcute precum peştii tăcuţi din oceane. Soarele se 

lasă sub linia orizontului, amurgul se întinde cu aripi uriaşe. La ce să ne mai 

gândim? Pentru consolare, poate la chipul vestalei pe care citeşti virtutea fără 

de care întreţinerea focului sacru nu este posibilă, la chipul unei bacante pe ca-

re înfloresc zorile voluptăţii, pe cel al zânei din mitologia populară românească 

unde se întrevăd profunzimile dragostei adevărate. Toate dau măsura frumosu-

lui râvnit, acea infinită plăcere, înainte de orice estetică, care menţine lumea 

departe de urât şi cenuşiu. Au trecut şi s-au trecut asachienele Saloane... 
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ACTIVITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COPII 

LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GH. ASACHI” IAŞI –  

BIROUL ÎMPRUMUT PENTRU COPII 

ROXANA COZMIUC* 

Serviciile de bibliotecă destinate copiilor şi tinerilor nu reprezintă nicide-

cum un concept nou.  

Cele mai multe dintre bibliotecile publice româneşti deţin spaţii amenaja-

te pentru copii/ tineri şi oferă servicii specializate, iar ponderea acestei catego-

rii este foarte mare, ocupând primul loc în ierarhia utilizatorilor de bibliotecă 

(o pondere de 61,53%). Acest procent, raportat la celelalte categorii de utiliza-

tori de bibliotecă, se poate explica, în primul rând, prin existenţa ofertei. Chiar 

dacă nu au dispus de un spaţiu iniţial destinat copiilor, au oferit servicii desti-

nate acestei categorii, aproape de la înfiinţarea lor (de exemplu, în Biblioteca 

Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi secţia pentru copii fiinţează din anii ´70). 

Însă odată cu finalizarea studiilor, cei tineri abandonează frecventarea bi-

bliotecii şi atunci apar inerentele întrebări: Cum şi de ce folosesc copiii şi tinerii 

bibliotecile publice? Ce-i poate atrage pe utilizatori în spaţiul bibliotecii publice 

în afara clasicei formule „cititul cărţilor”? 

Oferta tradiţională constă în activităţi de genul lansări de carte, vernisaje 

de expoziţii, colocvii, simpozioane; acest tip de evenimente generează o imagi-

ne neatractivă pentru un procent din beneficiarii bibliotecii, în special copii. 

Astfel de activităţi trebuie redefinite, reinventate şi completate cu alte tipologii. 

În prezent, s-au dezvoltat noi servicii de bibliotecă pentru a răspunde cât 

mai real şi eficient nevoilor variate ale copiilor, de la joc, petrecere a timpului 

liber, la cunoaştere şi dezvoltare personală.  

Practica bibliotecilor occidentale ne arată că există o serie de variante 

pentru astfel de servicii/ activităţi, ce facilitează permanenţa dialogului cu co-

piii, dar şi migrarea acestuia într-un registru (format) educaţional. 

                                              
* Roxana Cozmiuc este şef Birou Împrumut pentru Copii, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
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Cea mai accesibilă ofertă, din multe puncte de vedere, s-a dovedit a fi or-

ganizarea de către bibliotecile publice a numeroase ateliere creative (din bi-

ne-cunoscutele formulări: englezescul workshop, respectiv francezul ateliers); 

acestea implică activităţi cu o participare activă, periodică, o anume logistică 

(materiale utile, spaţiu adecvat/ accesibil, dotări, specialişti – profesionişti sau 

nu, de exemplu voluntarii). 

Biblioteca poate să le pună la dispoziţie logistica necesară acestor gru-

puri, şi chiar o face, total sau parţial, în parteneriat cu alte organizaţii (Asociaţia 

Himawari, Asociaţia Kasta Morrely, Asociaţia Rokoria etc.). 

Beneficiile acestor ateliere creative sunt multiple, începând cu asumarea 

unor noi cunoştinţe şi deprinderi, cultivarea unor talente / hobby-uri, până la 

petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut şi instructiv, cu un efect 

intens în stimularea comportamentului de socializare al copilului, care deseori 

suferă de stresul specific timpurilor actuale (moderne). 

 

În Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, astfel de ateliere creative s-au 

pus în practică din 2011, mizând pe interesul copiilor pentru altceva decât lec-

tură (carte), dar care să-i conducă tot spre ea într-un mod cât mai natural. Ate-

lierele au avut tematică obişnuită, cunoscută, de exemplu pictura, dar au abor-

dat şi altceva – altă cultură şi alte tradiţii, de exemplu coreene. Impactul a fost 

neaşteptat de puternic, cu un feedback ce s-a materializat sub forma creşterii 

http://www.bjiasi.ro/o-altfel-de-poveste-cu-pogany/pogany-3-4/
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numărului de participanţi la acest atelier. Am beneficiat de un ajutor voluntar 

din partea Asociaţiei Rokoria, care a pus la dispoziţie materialele necesare şi vo-

luntarii, biblioteca noastră contribuind pe partea de informaţie, de organizare şi 

de punere la dispoziţie a spaţiului necesar pentru desfăşurarea activităţilor. 

Identificând interesul acestor categorii de utilizatori – copiii şi preadoles-

cenţii – pentru informaţii din zone exotice ale lumii, am periodicizat aceste ate-

liere creative, stabilind iniţial o tematică legată de tradiţiile româneşti, expri-

mate prin tehnici din alte părţi ale lumii, de exemplu Japonia. Astfel, am realizat 

mărţişoare şi obiecte cu specific pascal prin intermediul tehnicilor japoneze de 

pliere/ tăiere/ rulare a hârtiei – origami, kirigami, quilling. Participanţii la ast-

fel de ateliere creative sunt copii din categoria de vârstă 3-14 ani, ce fac sau nu 

parte dintre utilizatorii bibliotecii. 

În ultimii 3 ani s-au desfăşurat în biblioteca ieşeană, la Secţia Împrumut 

pentru copii, ateliere creative cu această tematică: Ornamente de Crăciun 

(2013), Mărţişoare de hârtie (2014), Mărţişorul românesc (2014), Decoraţiuni 

de Paști (2014), O pictură de o vară (2014), English Junior (2014), Meşterim de 

Crăciun (2014), Fantezie şi îndemânare printre rânduri de culoare (2015 – pro-

iect „Culorile cărţii”), Mărţişoare meşteşugite (2015), În ajutorul iepuraşului 

(2015), Atelier de origami pentru copii (2015), Atelierul lui Moş Crăciun (2015), 

Mânuţe iscusite (2016).  

În ultimul an, oferta pentru atelierele creative s-a diversificat, indiferent 

de perioada în care se desfășoară: curs de inițiere în șah – Șahul de la A la H, 

atelier de teatru – Sus cortina!, Biblioteatru. Spațiul generos și voluntari talen-

tați au asigurat succesul acestor tipuri de acțiuni. 

Astfel de activităţi nu sunt chiar o noutate în bibliotecile publice din Ro-

mânia, doar că nu beneficiază de o promovare şi o diseminare pe măsură a 

acestor informaţii în mediul profesional, chiar şi în literatura de specialitate. 

Creativitatea copiilor poate fi stimulată şi un mod facil de a face acest lu-

cru este reprezentat de întrebările canalizate pe o anume temă; astfel ajungem 

la un alt tip de activitate propusă copiilor: concursul. 

Nu există obligativitatea unei teme, în special literare, ci doar un ghidaj si-

mulat, alături de identificarea temelor interesante pentru posibilii concurenţi: 

lumea animalelor (în speţă dinozaurii, dar şi pisicile/ câinii/ caii), astronomie, 

artă, istorie, călătorii, muzică şi dans. Respondenţii pot fi chiar ei cei ce stabilesc 

tema concursului. De aici şi până la a strânge informaţii despre subiectul propus 
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este exact pasul de la wikipedia la carte: câştigătorii trebuie să fie bine docu-

mentaţi. Până la urmă toţi participanţii sunt câştigători: au legat prietenii, au 

muncit în echipă, au socializat, au vorbit în faţa unui public, şi-au pus în eviden-

ţă cunoştinţele şi talentele, şi-au testat limitele. Poate chiar au descoperit de-

spre ei înşişi lucruri noi. Această autoconştientizare este benefică în dublu 

sens: atât pentru copiii implicaţi, cât şi pentru aparţinătorii lor. Aceştia tind 

să-şi recapete proporţia de timp în viaţa propriului copil, mai ales dacă aleg să 

participe şi ei la astfel de activităţi: iniţial ca spectatori / vector de deplasare 

către locaţia respectivă, ulterior devenind participanţi, dar şi observatori ai 

modului în care intervine schimbarea în personalitatea copiilor lor. 

La Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi – biroul Împrumut pentru copii, 

concursurile încep cu: 

Mărţişorul literar – Ion Creangă: Lumea minunată a lui Nică, Carnavalul 

personajelor sunt activităţi care se adresează copiilor cu nevoi speciale. 

Ziua Internaţională a cărţii pentru copii, de fapt aniversarea scriitorului 

Hans Christian Andersen – 2 aprilie. Sub diferite titulaturi (Poveştile prind viaţă 

de ziua Andersen, Cufărul cu poveşti, Care-i povestea? Cine-i personajul?, Povești-

le lui Andersen), acest concurs îi poartă pe cei mici – şcolari și preşcolari – în lu-

mea lecturii. Premiile/ diplomele nu sunt de dispreţuit, dar punctele sunt foar-

te importante pentru ei, iar pentru noi, adulţii, faptul că îi vedem cum lucrează 

în echipă, cum se respectă reciproc este premiul pe care ni-l dorim cu toţii. 

Sărbătoarea Zilei Internaţionale a copilului e un reper important în orga-

nizarea unor concursuri ce se pot adresa unui număr mare de utilizatori ai bi-

bliotecii: Copilărie de poveste – concursuri de desene, concurs de karaoke, con-

curs de teatru de modă şi bune maniere, Galaxia copilăriei – concurs de dans. 

Alte evenimente din calendarul sărbătorilor naţionale şi internaţionale 

generează diverse concursuri, iar exemplele pot fi: Nocturna bibliotecilor (edi-

ţia a VI-a) – concurs de desene după poveşti improvizate, concurs de vals, Ziua 

Mondială a Animalelor şi Ziua Mondială a zâmbetelor – concurs de poveşti ade-

vărate cu animale preferate – concurs de întâmplări hazlii, Ziua Internaţională 

a lecturii cu voce tare – povestea preferată. 

Un alt palier inclus la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi – Biroul Îm-

prumut pentru copii, în cadrul activităţilor destinate copiilor, a fost cel care se 

referă la tradiţiile româneşti – proiectul Carte și tradiție românească – Valori 

ale artei populare româneşti dezvăluite copiilor. Cu ajutorul unui parteneriat 
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durabil cu Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi – Muzeul de etnografie – 

s-a urmărit organizarea unor sesiuni interactive, de prezentare a unor tradiţii 

cunoscute, dar insuficient aprofundate. Astfel de activităţi se adresează în spe-

cial copiilor din categoria de vârstă de 10-14 ani şi parcurg sărbători tradiţio-

nale româneşti: Sărbătoarea Sfântului Andrei în suflet de copil – Sărbătoarea 

Sfântului Andrei versus Halloween – Tradiţii ale sărbătorilor de iarnă – Tradiţii 

de sărbătoarea Sfântului Nicolae – Ghetuţe cu poveşti – Sărbătoarea Dragobe-

telui (în 2016 – ediţia a XII-a) – Cu mască sau fără... de Dragobete – Mărţişorul 

românesc – Poveşti de Bună Vestire. 

Pentru instituţiile partenere (grădiniţe, şcoli, after-school), biblioteca re-

prezintă un real suport pentru activitatea lor, astfel că în săptămâna Școala Alt-

fel, activităţile de tipul Ora de lectură şi/sau Întâlniri cu scriitori sunt parcurse 

cu entuziasm de copiii cărora li se adresează şi de obicei generează concursuri 

ad-hoc. 

Existenţa unor astfel de activităţi este extrem de utilă în programul de 

timp liber al copilului, întrucât sunt ajutaţi să facă nu doar achiziţie de informa-

ţii, dar şi de limbaj, să-şi dezvolte un comportament care să includă dorinţa de a 

citi şi de a frecventa biblioteca în viitor.  

Una dintre cele mai bune variante pentru atingerea acestui scop se dove-

dește a fi cea a deprinderii de a veni în contact cu lumea cărților de la vârste cât 

mai mici. 

În acest context, în cadrul biroului Împrumut pentru copii funcționează, 

din luna aprilie a anului 2016, un spațiu denumit LUDOTECĂ. 

Noţiunea de ludotecă provine din latinescul „ludo” – a se juca, a se antre-

na, şi grecescul „theca” – loc de întâlnire, de conversaţie, culegere. Deci, Ludote-

ca este un loc de întâlnire pentru a se juca/ a comunica. 

Ce găsim într-o ludotecă? Jocuri educative pentru diferite domenii (ma-

tematică, geografie, istorie etc.), jocuri logice de dezvoltare a abilităţilor intelec-

tuale şi socio-profesionale, de negociere, jocuri de dezvoltare a creativităţii şi a 

abilităţilor manuale, de construcţie, de echipă sau pentru întreaga familie; jucă‐

rii pentru băieţi (maşinile, constructor etc.), pentru fetiţe (păpuşi, accesorii 

pentru păpuşi, bucătării, etc.), pentru preşcolari/ şcolari mici. Dar acest loc de 

întâlnire și comunicare nu exclude existența cărților destinate utilizatorilor 

specifici – preșcolarii: cărţi cu drepturile copilului, cu poveşti ilustrate, de colo-

rat, enciclopedii din diferite domenii, dicţionare, reviste pentru copii. 



ACTIVITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COPII LA  
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Inclus în specificul unei biblioteci publice, în sens foarte larg, Ludoteca 

este un serviciu care permite:  

– Valorificarea potenţialului creativ şi dispoziţia ludică, atât a copiilor, cât 

şi a adulţilor (părinţi, tineri, educatori etc.); 

– Găsirea unor soluţii alternative şi participative pentru organizarea tim-

pului liber (cunoaşterea mediului înconjurător, jocuri de diferit tipuri, cultiva-

rea valorilor pozitive şi a gustului pentru frumos); 

– Responsabilizarea şi consolidarea relaţiilor din comunitate într-un ca-

dru pozitiv şi relaxant. 

Este și un spațiu în care este promovat jocul, unde se poate recâștiga 

dreptul la joacă, la socializare, la libera exprimare, la cunoaşterea motivată a 

tuturor contextelor în cadrul cărora copilul trăieşte şi se dezvoltă; se promo-

vează o calitate a vieţii mai bună a copilului şi a familiei în general. 

 

Clubul de vacanţă (BIBLIOVACANŢA) 

Serviciu oferit pe perioada vacanţei de vară – s-a desfăşurat atât în filiale-

le bibliotecii, cât şi la sediul central – Biroul Împrumut pentru copii. Activităţile 

sunt interactive, realizate cu ajutorul voluntarilor – elevi, studenţi, cadre didac-

tice – şi îşi propun să răspundă nevoii reale exprimate de copii şi de aparţinăto-

rii acestora de a petrece în mod activ şi atractiv vacanţa de vară în bibliotecă. 

http://www.bjiasi.ro/gradinita-in-biblioteca/img_2101-2/
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Activităţile principale desfăşurate sunt: cluburi de lectură, ateliere de ori-

gami & pictură, audiţii, vizionări, dezbateri, concursuri, joc şi joacă. Obiectivele 

unor astfel de activităţi sunt stimularea creativităţii, dezvoltarea unor abilităţi 

şi deprinderi manuale, dezvoltarea simţului estetic, dezvoltarea spiritului de 

echipă şi a abilităţilor de comunicare/ socializare. 

Astfel, în cele patru filialele ale Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi s-au 

organizat în cadrul acestui Club de vacanţă denumit Prietenii bibliotecii, Clubul 

copilăriei, Cufărul cu carte, Vara la bibliotecă activităţi diferite de la o locaţie la 

alta. În acest mod copiii puteau să acceseze activitatea care se mula cel mai bine 

pe nevoia lor de petrecere a timpului liber: fie clubul de lectură, atelierul crea-

tiv sau vizionarea de film / audiţie de poveşti, concursuri etc. 

La sediul central – Biroul Împrumut pentru copii, Atelierul de origami, dar 

şi concursul de cultură generală ThinkSmart au oferit copiilor variante de pe-

trecere a timpului liber, într-un mediu sigur, accesibil şi foarte plăcut. 

Acest tip de activităţi, validat pe parcursul vacanţei, a fost extins şi în pe-

rioada de studiu a copiilor, iar participarea lor continuă a verificat suplimentar 

nevoia de cunoaştere şi descoperire a lumii înconjurătoare, de adaptare, de so-

cializare şi comunicare.  

Astfel de activităţi, precum cele trecute în revistă, sunt similare cu cele 

oferite copiilor din categoria de vârstă 3-14 ani în bibliotecile publice româ‐

neşti şi nu trebuie să fie surprinzător faptul că ne aliniem la un stil de abordare 

care există şi pe plan internaţional. Aceasta dovedeşte consensul în ceea ce pri-

veşte înţelegerea scopului acestui gen de servicii, precum şi recunoaşterea cali-

tăţii acestora. 

Posibilităţile copiilor de a accesa astfel de activităţi, care le facilitează 

educarea, informarea, lucrul în echipă, pe de altă parte, implementarea şi con-

ştientizarea voluntariatului sunt argumente ce sprijină afirmaţia că programele 

şi serviciile de bibliotecă sunt comparabile cu cele existente pe plan internaţio-

nal în ceea ce priveşte obiectivele şi rezultatele urmărite. Ceea ce face diferenţa 

este lipsa unui spaţiu mai generos decât cel existent dedicat acestei categorii de 

vârstă şi lipsa unor programe de formare specializată pentru bibliotecarii secţi-

ilor pentru copii. 
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COMPETENȚELE MANAGERULUI CULTURAL ÎN ERA GLOBALIZĂRII 

AURA DVORACIC* 

Articolul de față își propune prezentarea rezultatelor unui studiu derulat 

în 2015, cu scopul de a afla care sunt competențele-cheie necesare manageri-

lor culturali din România. În realizarea acestui studiu obiectivele urmărite 

sunt: a. identificarea competențelor-cheie indispensabile activității de mana-

ger cultural; b. listarea competențelor-cheie deținute conform educației primi-

te; c. analiza nevoilor viitoare de dezvoltare a competențelor în termeni de for-

mare profesională în domeniul culturii. Întrebările de bază ale cercetării sunt: 

Ce face un manager cultural? Ce trebuie să știe să facă? Ce competențe și ce 

profil trebuie să aibă în perspectivă și într-un anume context social, într-un 

mediu competitiv și într-un cadru de referință atât de dinamic și capricios? 

Studiul își propune chestionarea tinerilor profesioniști din sectorul cul-

turii, precum și a unui grup de experți în management cultural cu experiență 

transnațională. Metodologia de cercetare de tip abductiv s-a bazat pe sondajul 

de opinie adresat celor două grupuri țintă indicate anterior. Datele au fost cu-

lese prin intermediul chestionarului, în perioada 8-22 martie 2015. Eșantionul 

de 1067 de răspunsuri este reprezentativ pentru populația totală a României 

de peste 18 ani, de circa trei milioane. Eroarea maximă admisă a datelor este 

de ±3%, la un grad de încredere de 95% și a fost calculată prin intermediul 

aplicației smarQuest (http://www.smarquest.ro/ro/resources.html). Tipul 

eșantionului a fost multi-stratificat, probabilistic. Eșantionul a fost validat pe 

baza datelor oficiale ale Recensământului populației din 2011. Rezultatele au 

fost analizate și interpretate și sub raport statistic. 

Rezultatele cuantificabile ale răspunsurilor la întrebările adresate per-

soanelor chestionate privind competențele-cheie identificate ca fiind foarte 

importante, importante și mai puțin importante au fost transpuse sub formă 

tabelară.  

                                              
* Aura Dvoracic este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, expert accesare fonduri 
structurale și de coeziune europene și formator ANBPR. 
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1. INTRODUCERE 

Oamenii cred că există împrejurări în care își pot trata aproa-

pele fără dragoste, dar asemenea împrejurări nu există. Lucrurile ne-

însuflețite pot fi manipulate cu sau fără dragoste, însă oamenii nu pot 

fi tratați fără iubire. Dacă n-ai dragoste de oameni, lasă-i în pace. 

Ocupă-te de lucruri, de tine însuți, de orice-ți place, dar nu de oameni. 

Lev Tolstoi 

Acest studiu a fost lansat pentru a identifica competențele-cheie mana-

geriale de care au nevoie managerii și responsabilii publici ai scenei culturale 

românești pentru a putea face față provocărilor cruciale cărora trebuie să le 

răspundă în condițiile apartenenței la marea familie europeană și ale globali-

zării. Domeniul culturii cunoaște mutații importante: globalizarea a transfor-

mat creația și producția artistică, dar și gusturile culturale și modurile de con-

sum ale acestora. Domeniul cultural, care acționează acum din ce în ce mai 

mult la nivel european, pune în evidență faptul că majoritatea proiectelor cul-

turale sunt realizate prin parteneriate transfrontaliere și transnaționale. 

Această evoluție urmează atât logica piețelor de desfacere cât și pe cea a politi-

cilor culturale. 

Întrebările de bază ale cercetării sunt: Ce face un manager cultural? Ce 

trebuie să știe să facă? Ce competențe și ce profil trebuie să aibă în perspectivă 

și într-un anume context social, într-un mediu competitiv și într-un cadru de 

referință atât de dinamic și capricios? 

Între timp, managerul cultural face ceea ce istoria gândirii organizațio-

nale a decis să atribuie fiecărui manager, indiferent de domeniul de activitate1. 

Astfel, managerul cultural programează, organizează, conduce și controlează 

(Fayol, 1914), asigură un sistem eficient de comunicare (Barnard, 1938), ges-

tionează raporturile interpersonale și deciziile (Mintzberg, 1975), sondează 

mediul, negociază, contractează și își vinde ideile, știe să organizeze proiecte 

cu scopuri și durate diferite în care sunt implicate grupuri de persoane diverse 

(Kanter R. Moss, 1989) și, în plus, putem adăuga că managerul cultural înfrun-

tă riscurile culturale nu ca pe niște amenințări de temut, ci dimpotrivă, ca pe 

niște oportunități de explorat (Tian, 19882). 

                                              
1 D. Boldizzoni, Serve ancora la gerarchia, in Sviluppo e Organizzazione, novembre-dicembre 1991. 
2 R. Tian, Il rischio culturale nell’azienda teatro. Relazione al convegno Leggi e politiche per il teatro. 

Roma, 2 giugno 1989. 
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Managerii culturali sunt obligați să facă față unor noi provocări într-un 

context profesional multifațetat, care cere un nou ansamblu de competențe și 

de capacități. Reactualizarea capacităților și a cunoștințelor în scopul menține-

rii și ameliorării performanțelor pe piața muncii, a competitivității și 

angajabilității îi obligă pe aceștia la o dezvoltare profesională continuă. Pentru 

aceasta este nevoie de un sistem de formare profesională care să poată fi vali-

dat și recunoscut oriunde în lume. 

Din nefericire, sistemele de formare culturală și artistică din Europa încă 

nu răspund acestor noi provocări. La această întârziere contribuie din plin și o 

înțelegere incompletă a procesului de transformare a domeniului culturii.  

Pentru a veni în întâmpinarea acestor provocări, este important să recu-

noaștem măcar acum, în ceasul al 12–lea, că avem nevoie de mai multe compe-

tențe în vederea formării de noi specialiști în domeniul managementului cul-

tural. 

Efectele apartenenței la marea familie europeană, globalizarea și impac-

tul noilor media cer managerilor culturali să posede cunoștințe și competențe 

diversificate și distincte. Mai mult, managerii culturali trebuie să se informeze 

la zi asupra politicilor în vigoare, acestea putând să influențeze vital, uneori, 

crearea de noi forme a practicilor culturale, cum sunt mobilitățile și dialogul 

intercultural, de exemplu. Atât apartenența la marea familie europeană cât și 

globalizarea a creat nevoia de a pune accentul pe internaționalizarea progra-

melor de formare în management cultural în condițiile în care identificarea 

competențelor necesare managerului cultural reprezintă încă un deziderat. 

A fi capabil să găsești informațiile de care ai nevoie constituie o abilitate 

foarte importantă pentru managerul cultural care trebuie să stăpânească o 

multitudine de profesii într-o multitudine de realități. 

 

2. CONCEPTE ȘI DEFINIȚII 

2.1. Competență și capacitate 

Competențele se definesc ca fiind aptitudini confirmate și demonstrate 

de punere în practică a unor cunoștințe, a unor tehnici împreună cu toate abili-

tățile asociate într-o situație obișnuită sau deosebită3, în timp ce capacitățile se 

definesc ca fiind cunoștințele și experiența cerută pentru a putea îndeplini o 

                                              
3 EAEA, CEDEFOP. 
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sarcină sau o muncă4. De reținut este faptul că în literatura franceză de specia-

litate, termenii de „competențe” și „capacități” sunt deseori utilizați unul în lo-

cul celuilalt. Mai mult decât atât, acești doi termeni sunt adesea citați în refe-

rințe drept ceea ce ar putea fi exprimat mai exact în limba română sub forma 

sintagmei de „atuuri personale”. Deși, termenii de „competențe” și „capacități” 

figurează în vocabularul organizațiilor de formare și de învățământ din dome-

niul managementului de zeci de ani, definirea lor rămâne variabilă. 

Definiție generală: Capacitate a cuiva de a se pronunța asupra unui lucru, 

pe temeiul unei cunoașteri adânci a problemei în discuție; capacitate a unei au-

torități, a unui funcționar etc. de a exercita anumite atribuții5.  

Câteva definiții ale conceptului de competență elaborate de cercetători. 

Psihologul Jacques Leplat „a identificat patru caracteristici ale compe-

tenței care relevă complexitatea acesteia: 

– Competența este operatorie și finalizată. Ea nu are sens decât raporta-

tă la acțiune. 

– Competența se învață. Nu ne naștem competenți, ci devenim printr-o 

construcție personală și socială care unește instruirea/ învățătura teoretică cu 

practicile rezultate din experiență. 

– Competența este structurată. Ea combină într-un mod dinamic elemen-

tele care o constituie pentru a răspunde exigențelor de adaptare. 

– Competența este abstractă și ipotetică. Ea este inobservabilă; ceea ce 

observăm sunt manifestările sale: comportamentele și performanțele.”6 

Pentru sociologul Philippe Zarifian, „competența este «inteligența practi-

că a situațiilor» care se manifestă prin trei tipuri de comportamente: autono-

mia, asumarea responsabilității și comunicarea.”7 

Consultantul Guy Le Boterf „pune și el accentul pe caracteristica opera-

torie a competenței, care «constă în a ști să mobilizezi și să combini resursele». 

Aceste resurse au o dublă natură: pe de o parte, resursele personale, cunoștin-

țele teoretice, cunoștințe operaționale, cunoștințe sociale; pe de altă parte, 

                                              
4 EQF (Cadrul European al Calificărilor), 13.06.06. 
5 Dicționarul explicativ al limbii române (Ediția a II-a revăzută și adăugită), 2009. 
6 Leplat, J., Les habilités cognitives dans le monde du travail, Mardaga Editeur, 1988. 
7 Zarifian, Ph., Le modèle de la compétence. Trajectoire, historique, enjeux actuels et propositions, Édi-

tions Liaisons, 2001. 
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resurse exterioare individului: instalații, echipamente de lucru, documentații, 

informații (…).”8 

Tratatul științelor și tehnicilor formării, coordonat de Philippe Carré, 

Pierre Caspar și Sandra Bélier, ne propune următoarea definiție a competen-

ței: „competența îți permite să acționezi și/ sau să rezolvi probleme profesio-

nale într-un mod satisfăcător într-un context specific mobilizând diverse capa-

cități într-o manieră integratoare.”9 

Sandra Bélier realizează apoi un studiu comparative a cinci moduri de 

abordare a competențelor: 

– Abordare prin cunoștințe teoretice 

– Abordare prin expertize 

– Abordare prin comportamente și deprinderi/abilități de viață 

– Abordare prin cunoștințe teoretice, expertize și deprinderi de viață 

– Abordare prin competențe cognitive. 

MEDEF a făcut din competență o axă de schimbare a politicilor și a prac-

ticilor manageriale (…)10. Competența profesională reprezintă o combinație de 

cunoștințe, expertize, experiențe și comportamente care se exercită într-un 

context precis. Ea se constată cu ocazia implementării sale în situația profesio-

nală începând de la care este validabilă. În concluzie, este treaba întreprinderii 

de a o repera, evalua, valida și de a o face să evolueze. 

Competențe de bază 

Uniunea Europeană, OCDE (Organizația de Cooperare și Dezvoltare Eco-

nomică), UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Știință, Educație și Cul-

tură) și marea majoritate a țărilor încearcă să definească soclul competențelor 

necesare pentru a garanta fiecărei persoane condiții favorabile dezvoltării sale 

personale, cetățeniei sale active, integrării sale sociale și culturale, precum și 

inserției sale profesionale. 

În jurul nucleului tradițional care reunește competențele lingvistice (co-

municare orală, scris și citit), precum și competențele în matematici și compe-

tențele cognitive (raționament logic, orientare în spațiu și în timp, capacitate 

de a învăța) apar alte competențe de bază a căror importanță crește odată cu 

                                              
8 Les démarches compétences, sous la direction de Antoine Masson, Michel Parlier, Ed. Anact, 2004. 
9 Traité des sciences et techniques de la formation, CARRE (P) et CASPAR (P), Paris, Dunod, 1999. 
10 MEDEF (Le Mouvement des entreprises de France / Mișcarea Întreprinderilor Franceze) este 

primul sindicat patronal care a acționat și acționează în interesul întreprinderilor franceze. 
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evoluția societății; citez: „competențele în tehnologiile informației, limbile 

străine, cultura tehnologică, spiritul de întreprinzător și abilitățile / aptitudini-

le sociale.”11 Competențele de comunicare, de cooperare și de rezolvare a pro-

blemelor sunt prezente în întreaga gândire teoretică managerială. 

Dezvoltarea competențelor mai sus menționate este strâns legată de mo-

bilizarea aptitudinilor precum motivarea, angajarea, încrederea în sine, des-

chiderea față de ceilalți și autonomia. Acestea sunt pârghiile esențiale care for-

mează identitatea unei persoane, bunăstarea și capacitatea sa de a acționa. 

Aceste aptitudini se dezvoltă pas cu pas în activitățile cotidiene, sociale și pro-

fesionale și se îmbogățesc mai ales prin intermediul activităților cultural care 

oferă un teren/ câmp privilegiat de exprimare, de formare a judecății critice, 

de dialog și de întâlnire. Dezvoltarea competențelor de bază și îmbogățirea 

cultural sunt pe picior de egalitate/fac pereche. 

ANCLI (L'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme)12 descrie com-

petențele de bază pe o scară de 4 trepte: 

Treapta 1: Repere structurante 

Treapta 2: Competențe funcționale pentru viața cotidiană 

Treapta 3: Competențe care facilitează acțiunea în situații diverse 

Treapta 4: Competențe care intensifică autonomia de acțiune în  

                                societatea cunoașterii.  

Comisia Europeană definește termenul de competență ca fiind „o expre-

sie a capacității individului de a combina, într-o manieră autonomă, în mod ta-

cit sau explicit, și într-un context specific, diferitele elemente ale capacităților 

și ale cunoștințelor de care dispune sau pe care le posedă.”13 Astfel, capacita-

tea unui individ de a gestiona complexitatea, circumstanțele neprevăzute și si-

tuațiile în permanentă schimbare determină nivelul său de competențe. 

Bernard Rey adoptă o definiție a individului competent care „nu este 

doar cineva capabil să execute la cerere sarcini standardizate.” 

Astăzi, acum, în perioada postmodernismului, competențele care i se cer 

unui manager nu sunt efectiv nici doar tehnice, nici pur intelectuale, ci rezidă 

                                              
11 Lutter ensemble contre l’illettrisme, cadre national de référence, ANLCI, 2003, p. 74-75. 
12 ANCLI este un Grup francez de interes public (GIP), creat în anul 2000, care a înlocuit Grupul per-

manent de luptă împotriva analfabetismului (GPLI). 
13 Document de lucru al personalului Comisiei europene (2005), Towards a European Qualification 

Framework for Lifelong Learning / Vers un cadre européen de la qualification de l’apprentissage 
tout au long de la vie, Bruxelles, 8 Juillet 2005, SEC (2005) 957. 
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în umanitatea sa și în capacitatea acestuia de a construi minuțios sensul de ca-

re are nevoie organizația. Astfel, după Jean-Marc Sauret, competențele constau 

în: 

 capacitatea de a fi lider pentru a conduce și a antrena membrii organi-

zației sale spre un scop determinat; 

 capacitatea sa de a întreține relații de calitate cu persoanele susceptibi-

le de a-i aduce ceea ce organizației îi lipsește. Aceasta face apel la pertinența 

judecății sale, la capacitatea de a comunica, a asculta, de a dialoga și negocia; 

 capacitatea sa de a dezvolta o inteligență colectivă, de a înmagazina și 

de a face să se înmagazineze cunoștințe la toate nivelele organizației, în capa-

citatea de a recunoaște, dezvolta, folosi și a face să fie folosite cunoștințele par-

ticulare ale fiecăruia și punctele de vedere pe care fiecare le are privind me-

diul său înconjurător. Identificăm aici această capacitate de a-l lua pe fiecare 

colaborator drept contributor la totalitatea organizației, de la simplul său 

«punct de vedere» până la cunoștințele sale de specialist, iar aceasta într-un 

câmp de progres pornind de la priceperile individuale cele mai bune, până la 

îmbunătățirea strategiei și a organizației; 

Dar și mai profund și mai esențial: 

 capacitatea sa de a-și cultiva valorile etice, de a se construi pe sine sau 

de a recunoaște modele pentru sine și pentru ceilalți (eroi, exemple istorice, 

mituri etc.): modele simptom ale unei viziuni asupra lumii și purtătoare de ati-

tudini, comportamente, modalități de a realiza sau modele pentru organizație, 

în sensul de a atinge sau de a depăși țintele, de exemplu; 

 capacitatea sa cognitivă de a «citi» mediul și de a-și construi în golurile 

acestuia proiectul său în acord cu acesta. Lucrul acesta necesită ca el să știe să 

ia înălțime pentru a se privi de sus pe el însuși în ceea ce privește capacitatea 

de auto-diagnostic, de a se identifica în termeni de joc de roluri și de compe-

tențe pentru a situa mai bine și a identifica pe fiecare din colaboratorii săi, in-

terlocutorii sau concurenții”. 

Din cele afirmate de Jean-Marc Sauret, tragem concluzia că principala 

competență a managerului este competența sa umană de a dezvălui potenția-

lul, de a îmbogăți cunoștințele colaboratorilor săi și de a anima viața creatoare 

și sinergia grupurilor organizate în jurul unui proiect lizibil, inteligibil și cu un 

sens clar pentru toți. 
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Modelul competenței de Philippe Zarifian 

Zarifian14 definește competența ca fiind „luarea inițiativei și asumarea 

responsabilității de către un individ în situații profesionale cu care acesta se 

confruntă… Competența este inteligența practică de gestionare a situațiilor ca-

re se bazează pe cunoștințe, aptitudinea de a mobiliza rețele de actori în jurul 

situațiilor respective, de a împărtăși/ partaja provocările, de a-și asuma dome-

nii de responsabilitate.” Luarea unei inițiative vine din partea unei persoane 

imaginative și inventive ca un răspuns adaptat unui anumit eveniment. Inițiati-

va este cuplată cu responsabilitatea pentru domeniile ce urmează a fi asumate. 

Zarifian explică definirea competenței raportând-o la chestiunea respon-

sabilității, pe care el o corelează/ leagă de o etică profesională versus o chestiu-

ne exclusive morală. Astfel, Zarifian își reformulează definirea competenței: 

„luarea inițiativei și asumarea responsabilităților de către individ asupra pro-

blemelor și evenimentelor pe care le are de înfruntat în cadrul situațiilor profe-

sionale.”15 „Asumarea responsabilității” semnifică: – a merge până la capăt cu 

inițiativele luate – a răspunde de calitatea acțiunii sale – a-i păsa de destinatar 

în procesul de producere a serviciului – a-și exercita activitatea sa profesională 

într-un câmp/ climat de responsabilitate. 

Astfel, competența este văzută ca o medalie cu două fețe: responsabilita-

tea atribuită unui individ actor și inițiativa atribuită unui individ subiect. 

Modelul competenței raportat la un mod de management și de dezvolta-

re a resurselor umane se substituie logicii profesiei și a postului de lucru ine-

rente taylorismului care, după sociologia critică, face trimitere la un individ 

deposedat de forța sa de muncă pentru că procesul de producție este fracțio-

nat/ segmentat și, în consecință, acesta nu stăpânește produsul finit. În mode-

lul de competență așa cum este definit de Zarifian, munca redevine expresia 

directă a competenței posedate și pusă în acțiune de către subiectul activ. A fi 

competent răspunde la întrebarea: „Ce trebuie să fac când nu mi se spune cum 

să fac?” Salariatul este deținătorul unei libertăți de mișcare sau de prescriere 

deschisă pe care prescripția tayloriană închisă nu o mai compensează/ acope-

ră. Aici, inițiativa și autonomia sunt valorizate/ puse în valoare. 

                                              
14 Zarifian, Philippe, Objectif compétence, Editions Liaisons, 1999, p. 70. 
15 Ibidem, p. 82. 
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Astfel, organizația este văzută ca un: „asamblaj de subiecți prinși în rețe-

lele (…) inițiativelor și rolurilor lor”16. 

Deci, cum aplicăm acest model într-o organizație? 

Zarifian propune un demers de punere în acțiune a acestui model, docu-

mentat cu exemple din propria sa experiență. Este necesară îndeplinirea mai 

multor condiții. 

Prima condiție constă în punerea de acord asupra unei definiri consen-

suale și unificatoare a competenței în cadrul organizației, care este asimilată 

unei filozofii contextualizate de un demers, competență ce va servi de ghid și 

de busolă în fazele ulterioare ale proiectului. Zarifian exemplifică această con-

diție printr-un caz al unei întreprinderi care a consacrat multe luni de muncă 

producerii unei definiții în care „salariatul (…) este atestat ca subiect al acțiu-

nilor sale și actor al propriei sale dezvoltări a competențelor”17 și în care res-

ponsabilitatea managerilor este angajată în egală măsură. Apoi sunt stabilite 

obiectivele politicii de management al competențelor echivalentul unei verita-

bile „economii a cunoașterii”18 ce rezultă din această definiție generală, impli-

când organizația și toți actorii săi, la toate nivelurile ierarhice. 

A doua condiție este legată de explicarea acestei strategii competență tu-

turor actorilor din cadrul organizației. Aici sunt exprimate competențele soli-

citate în exercitarea diferitelor profesii în organizație. 

A treia condiție revine analizei situațiilor de muncă/ lucru împreună cu 

salariații și managementul, în scopul de a identifica competențele mobilizate și 

mobilizabile. Este vorba de descrierea existentului și de anticiparea a ceea ce 

urmează să apară în materie de evoluție a competențelor, în vederea produce-

rii, a patra condiție, referențialelor de profesii/meserii, termenul de profesie/ 

meserie fiind privit din punct de vedere sociologic și nu corporatist – de comu-

nitate de acțiune. 

Zarifian precizează că aplicarea modelului său depășește cadrul strict al 

unei întreprinderi dacă considerăm dezvoltarea competențelor ca secvențe or-

ganizate ale unui lanț de ucenicie/ rețea de cunoștințe. Aceasta începe prin 

achiziționarea rutinelor profesionale, continuă cu punerea în discuție a acestor 

rutine printr-un răspuns actualizat evenimentelor, apoi printr-o inventivitate 

                                              
16 Ibidem, p. 61. 
17 Ibidem, p. 99. 
18 Ibidem, p. 99. 
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decalată cu munca obișnuită/ ordinară și descoperirea noilor câmpuri de acțiu-

ne urmate de un demers de reflexivitate asupra acțiunii produse iar la final cu o 

situație formativă caracterizată prin redactarea unei învățături achiziționate 

transmisibile. 
 

2.2. Cultura 

Ca termen specializat, conceptul de cultură apare în a doua jumătate a se-

colului al VIII-lea, chiar dacă termenul exista deja („Cultura animi philosophia 

est”, expresie lansată de Cicero). Domeniul cultural devine apoi din ce în ce mai 

autonom, în sensul recunoașterii identității sale și demarcării față de alte do-

menii. În secolul XIX, introducerea în circulație a conceptului de cultură și auto-

nomizarea acesteia a fost urmată de etapele sale naturale de evoluție, teoretiza-

rea parcurgând și ea faze mai mult sau mai puțin concordante cu aceasta. 

Instituționalizarea culturii va fi marcată de secolul XX, aceasta devenind 

efectiv element definitoriu identificării individului, grupului, națiilor sau chiar 

unor regiuni întregi. Pas cu pas, cultura începe să fie folosită ca factor al dezvol-

tării economice, comerțului și promovării afacerilor, iar rolul său esențial în so-

cietățile contemporane începe să fie recunoscut de autoritățile publice. „Cultura 

este un factor de condiționare a individului în calitate de consumator și al soci-

etății ca ansamblu economic (…) Cultura este o materie primă ca și petrolul sau 

bauxite dar o materie vie care poate fi reprodusă la nesfârșit prin simplă dupli-

care.”19  

În accepțiunea lui Henri-Irenée Marrou, cultura apare în mod special prin 

ceea ce produce ca efect asupra omului sau a individului identificabil prin apar-

tenența sa la un anumit grup, adică cultura este „cea care conferă inteligenței 

capacitatea de a rodi”.20 Artele pot difuza anumite imagini ale culturilor și ne 

pot ajuta să înțelegem societatea în care trăim, contribuind astfel la formarea 

acelor rețele relaționale dintre populație și mediul înconjurător. Activitățile 

culturale și artistice constituie cel mai eficace mijloc de a participa la viața co-

munității. Pe de altă parte, serviciile și produsele culturale, indiferent de forma 

lor de exprimare, devin din ce în ce mai mult un instrument de dezvoltare și un 

motor de creare de locuri de muncă.  

                                              
19 Varine, Hugues de, La culture des autres, Seuil, 1976. În: Management Intercultural, vol. IV, nr. 

6/2002, Management și cultură de Dumitru Zaiț, p. 1-16. 
20 Marrou, Henri-Irenee, St. Augustin şi sfârşitul culturii antice, Humanitas, 1998. 



COMPETENȚELE MANAGERULUI CULTURAL ÎN ERA GLOBALIZĂRII 

27 

Categoric, este esențial ca operatorii culturali să achiziționeze competen-

țe, capacități și cunoștințe care să le permită să-și îndeplinească cu succes mi-

siunile lor profesionale. În Europa nu există încă o terminologie comună pentru 

descrierea competențelor, titlurilor și calificărilor profesionale atribuite mana-

gerilor culturali. Calificarea profesională este cel mai bun mijloc de care dispu-

ne un individ pentru demonstrarea tehnicilor și a expertizei pe care o posedă, 

fapt dovedit până acum de practicienii de succes ai managementului cultural. 

În limba română, în definirea conceptului de cultură, accentul este pus pe 

dimensiunea cantitativă și statică a acestuia, începând cu dicționarul lui Șăinea-

nu21 din 1929 (cultură: 3. fig. ocupațiune sârguitoare: cultura științelor; 4. in-

strucțiune: om fără cultură; 5. civilizațiune: istoria culturei umane), continuând 

cu dicționarul lui Scriban22 din 1939 (Fig. Ocupațiune intelectuală: cultura lite-

raturiĭ. Civilizațiune, învățătură: țară de cultură.). În Dicționarul limbii române 

literare contemporane din perioada 1955-1957, centrarea ideologică prin care 

suntem trimiși către un sens mai eteric, mai general și, în același timp, mai vag 

și chiar confuz este mai mult decât evidentă (1. Totalitatea valorilor materiale 

și spirituale create de omenire în procesul muncii sociale desfășurate de-a lun-

gul istoriei. Experiența și sprijinul Uniunii Sovietice le ajută [țărilor de democra-

ție populară] să-și construiască o cultură cu adevărat populară, să stîrpească 

printr-o luptă necruțătoare influențele ideologiei burgheze, să creeze o cultură 

nouă, luminată de mărețele idei ale lui Lenin-Stalin, o cultură socialistă în conți-

nut și națională în formă. GHEORGHIU-DEJ, R.I. 19. Necesitatea unei juste orien-

tări ideologice în știință, învățămînt, literatură, artă este o problemă pe care tre-

buie să și-o pună cu ascuțime fiecare om de știință, fiecare profesor, fiecare scrii-

tor sau artist care militează cinstit pentru progresul științei și culturii noastre. 

CONTEMPORANUL, S. II, 1953, nr. 339, 1/1. Cultură materială v. material. Cultu-

ră generală v. general. ♦ Faptul de a poseda cunoștințe variate în diverse dome-

nii; totalitatea acestor cunoștințe; nivel (ridicat) de dezvoltare intelectuală la ca-

re ajunge cineva; Șeful, domnul Struțescu, n-avea cultură, dar era om deștept și ți-

nea mai presus de toate la iubirea subalternilor. BASSARABESCU, S. 40. Trebuie 

ca prin cultură să ridicăm pe țăranul nostru ca el să aibă cunoștință profundă și 

                                              
21 Șăineanu, Lazăr, Dicționar universal al limbei române, Ediția a VI-a, „Scrisul românesc” S.A., fost 

Samitca, 1929.  
22 Scriban, August, Dicționaru limbii românești (Etimologii, înțelesuri, exemple, citațiuni, neologizme, 

provincialisme), Editura „Presa Bună”, Iași, 1939. 
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energică de drepturile și de datoriile lui. KOGĂLNICEANU, S.A. 239). Dicționarul 

explicativ al limbii române – DEX 1998 ne propune o accepție mai apropiată de 

normalitatea centrării ideologice pentru România: 1. Totalitatea valorilor mate-

riale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea 

acestor valori. ♦ Faptul de a poseda cunoștințe variate în diverse domenii; totali-

tatea acestor cunoștințe; nivel «ridicat» de dezvoltare intelectuală la care ajunge 

cineva. Această accepțiune pare a favoriza acumularea și stocarea (de cunoștin-

țe) în detrimentul valorizării (achizițiilor) prin producerea (într-un fel anume) 

de acțiune roditoare. Aici, faptul de a poseda cunoștințe (variate din diverse do-

menii) pare a fi mult mai important decât idea de a folosi sau exploata eficace 

respectivele cunoștințe. Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române din 

2007, pe lângă accepțiunile cunoscute deja privitoare la definirea conceptului 

de cultură, ne mai propune una: 4. Complex al instituțiilor sociale, politice și 

economice, al activităților artistice, al manifestărilor spirituale și religioase care 

caracterizează viața unei anumite societăți, într-un moment istoric dat, nereu-

șind să se desprindă din dimensiunea cantitativă și statică a acestuia și să se 

apropie de sensul acțiune23 al culturilor occidentale rezultate din evoluții eco-

nomice, politice și sociale mult mai ancorate în pragmatismul acțiunii. 

Drept urmare, culturile occidentale sunt acceptate mental prin dominante 

comportamentale și atitudinale ale individului (omului occidental) care conțin 

elemente caracteristice dinamicii și eficacității activității grupului de referință. 

Astfel, le Nouveau Petit Robert surprinde finalitatea formative-critică a 

culturii: „Dezvoltarea anumitor facultăți ale spiritului prin cunoștințe achizițio-

nate care permit dezvoltarea sensului critic, gustului, judecății”; „Ansamblul 

aspectelor intelectuale proprii unei civilizații, unei națiuni”; „Ansamblul forme-

lor câștigate de comportament din societățile umane”. 

Dicționarul de referință pentru culturile anglo-saxone, Webster’s, pune și 

el accent pe aspectele rezultative ale culturii în ce privește capabilitatea umană 

exprimată prin potențialul individului de a pune în aplicare ceea ce a achi-

ziționat anterior: „Formarea și dezvoltarea minții, rafinamentul câștigat prin 

această formare a gustului și a manierelor; structurile sociale și religioase, pre-

cum și manifestările intelectuale și artistice etc. ce caracterizează o societate”. 

                                              
23 Zaiț, Dumitru, Diagnostic intercultural. Competitivitate organizațională prin mixare culturală și de-

spre creșterea performanței manageriale prin sinergie interculturală. Iași, Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2012. 
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3. COMPETENȚE MANAGERIALE VS 
COMPETENȚE ALE MANAGERULUI CULTURAL:  
O ANALIZĂ A LITERATURII DE SPECIALITATE 

Încercând să definesc managementul cultural, scriam în articolul Mana-

gementul cultural în contextul actual24 „...şi acum, în anul 2013, încă mă lovesc 

de acelaşi vid informaţional pe plan naţional, vid de care m-am ciocnit şi în anul 

2000, în calitate de învăţăcel în ale domeniului”. Suntem în 2015 și plutim în 

același vid informațional privind știința managementului cultural pe plan na-

țional!  

Marea majoritate a literaturii consacrate definirii managementului și, im-

plicit, a competențelor necesare managerului, tratează competența ca fiind ba-

za implementării unui management de succes. 

Astfel, Marvin Bower25, practician de succes în crearea industriei moder-

ne a consultanței manageriale americane, afirma: „În orice grup profesional de 

succes, considerația față de individ se bazează nu pe titlu, ci pe competență, sta-

tut și aptitudinile de lider.” (Schleler, Curt, Consulting Innovator Marvin Bower, 

Investor’s Business Daily, 9 noiembrie 2000). 

În Practica managementului (The Practice of Management, 1954) și în Ma-

nagement: sarcini, responsabilități, practici (Management: Tasks, Responsabili-

ties, Practices, 1973), Drucker26 stabilește cinci funcții de bază ale managerului: 

fixarea obiectivelor, organizarea, motivarea și comunicarea, evaluarea, dezvol-

tarea oamenilor. „Funcția care-l distinge cel mai mult pe manager este cea edu-

cativă”, scria el. „Singurul lucru care se așteaptă de la el este acela de a le da ce-

lorlalți viziunea și capacitatea de a duce lucrurile la îndeplinire.”  

Mary Parker Follett27, politolog american, a adus în discuție, în primele 

decenii ale secolului al XX-lea, subiecte ca „lucrul în echipă” și „responsabilita-

tea”. Sfaturile date de Follett în privința managementului au și o rezonanță 

modernă: „Conducătorul cu cel mai mare succes dintre toți este cel care vede o 

                                              
24 Dvoracic, Aura, Managementul cultural în contextul actual. ASACHIANA – Revistă trimestrială de 

Biblioteconomie și de Cercetări Interdisciplinare, Anul I, Volumul 1, octombrie-decembrie 2013, 
p. 19. 

25 Marvin Bower (1903-2003), consultant american în management, considerat creatorul industriei 
moderne a consultanței manageriale. 

26 Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) este cel mai important gânditor al managementului și afa-
cerilor din secolul XX. 

27 Mary Parker Follett (1868-1933), politolog american, în general ignorată, a fost cu multe decenii 
înaintea vremii sale. 



AURA DVORACIK 

30 

altă imagine, netranspusă încă în fapt.” Follett a fost una dintre primele susți-

nătoare ale pregătirii manageriale și a ideii potrivit căreia calitățile de condu-

cător se pot deprinde.  

Modelul directorului american optimist, „conglomeratorul legendar”, 

cum l-a numit publicația Business Week, Harold Geneen28, scria în unul dintre 

ultimele sale articole29: „Totul este legat de caracter și de competență. Eu sus-

țin că trebuie să fii o persoană de caracter, să fii dispus să-ți asumi răspunde-

rea pentru viața și speranțele oamenilor.” 

Numele lui Daniel Goleman30 a devenit sinonim cu „inteligența emoțio-

nală” (sau EQ). El consideră că în majoritatea situațiilor de viață „competențe 

umane precum autocunoașterea, autodisciplina, perseverența și empatia au o 

importanță mult mai mare decât coeficientul de inteligență” (Inteligența emo-

țională – Emotional Intelligence, 1995). Analizând problema eficacității perso-

nale și profesionale, în cartea sa Inteligența emoțională, cheia succesului în via-

ță, publicată în 1998, el scria: „Competențele profesionale bazate pe inteligența 

emoțională joacă un rol cu mult mai mare decât intelectul sau abilitățile tehni-

ce în obținerea unor rezultate deosebite.” 

Hamel31 și Prahalad32 definesc competențele esențiale ale managerului ca 

fiind rezultatul „procesului de învățare colectivă în cadrul organizației, mai 

ales maniera de coordonare a unor aptitudini de producție diverse și de inte-

grare a unor tehnologii multiple” și îndeamnă organizațiile să se considere un 

portofoliu de competențe esențiale. 

J. Kotter33 spune: „Genul cel mai întâlnit de conducător eficient din ziua 

de azi îl reprezintă aceia care sfidează statu-quoul, care absorb informații din 

toate direcțiile, care creează – singuri sau împreună cu alții – o conștiință a di-

recției, o viziune, pentru partea lor mică ce le revine din întreaga acțiune și care 

                                              
28 Harold Geneen (1910-1997), director american, autor al lucrărilor Management (Managing) și Mi-

tul sinergiei (The Synergy Myth). 
29 Geneen, Harold, Inspire confidence and trust, Management General, 1997. 
30 Daniel Goleman (n. 1945), scriitor, psiholog și consultant american. 
31 Gary Hamel (n. 1954), profesor și consultant american, autorul popularei cărți Competiția pentru 

viitor (Competing for the Future), scrisă împreună cu C.K. Prahalad și publicată în anul 2008. 
32 Coimbatore Krishnarao Prahalad (1941-2010), profesor și consultant american de origine india-

nă, preocupat de competențele esențiale ale managerului, intenția strategică, procesul de creare 
comună (co-creation), curba uitării. 

33 John Kotter (n. 1947), profesor și scriitor american care s-a dedicat găsirii formulei unei munci de 
conducere eficiente. 
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elaborează apoi strategii de transformare a viziunii în realitate.” Ba, mai mult, 

acești oameni comunică fără încetare strategia respectivă și, inspirându-i pe 

ceilalți prin vorbele și faptele lor, îi determină să accepte viziunea lor, făcând 

din ei niște aliați. 

Specialist american în domeniul psihologiei comportamentului, Abra-

ham Maslow34, cunoscut mai ales pentru „ierarhia nevoilor” întocmită și făcută 

publică pentru prima oară în 1943, ne interesează mai mult datorită conceptu-

lui de actualizare35. Studiind un număr de 48 de persoane pe care le considera 

actualizate, Maslow a identificat 12 caracteristici comune acestora: percepeau 

realitatea cu acuratețe; se acceptau pe sine, pe ceilalți și natura; duceau o viață 

lipsită de constrângeri, simplă și firească; erau centrați pe problemă; le plă‐

ceau intimitatea și detașarea de lume; nu luau viața ca atare; trăiau experiențe 

mistice sau de maximă intensitate; erau interesate de viața socială; aveau pro-

funde relații interpersonale; aveau puține prejudecăți de ordin rasial, religios 

sau social; erau persoane inventive; nu se lăsau ușor influențate de diverse 

idei sau obiceiuri. 

Konosuke Matsushita36 a pus fundamentul a patru competențe de bază 

necesare managerilor în activitatea lor: viziunea strategică, comunicarea, spi-

ritul întreprinzător și motivarea, explicând într-un stil mai criptic și rolul lide-

rului: „Coada urmează capul. Când capul se mișcă repede, coada păstrează ace-

lași ritm. Când capul este leneș, coada va atârna.” 

Jean-Marc Sauret37 consideră că „(…) managerul este arhitectul sensului, 

al cunoștințelor și al sinergiei organizației sale. El dorește să-i cunoască con-

textul. El construiește această filozofie managerială a cărei funcție esențială 

este să contribuie la a oferi fiecărui actor o viziune asupra «sinelui în lume» 

                                              
34 Abraham Maslow (1908-1970), specialist american în domeniul psihologiei comportamentului. 
35 După satisfacerea nevoilor fiziologice, a celor de siguranță, a nevoilor sociale sau de dragoste și 

cele de demnitate personală sau respect de sine, omul ajunge la ceea ce Maslow a denumit actua-
lizare, individual realizându-și propriul potențial personal, adică: „Un muzician trebuie să facă 
muzică, un artist trebuie să picteze, un poet trebuie să scrie, dacă vrea să fie împăcat în cele din 
urmă cu sine. Ceea ce poate fi un om, aia trebuie să fie”. 

36 Konosuke Matsushita (1894-1989), industriaș japonez, preocupat în special de viziune, conducere 
și etică în afaceri. 

37 Jean-Marc Sauret este absolvent al Școlii de Înalte studii în științe sociale și doctor în Sociologie 
(Sorbona). Își îndeplinește parcursul universitar în timpul vieții sale profesionale de funcționar 
la poștă, apoi de manager în domeniul serviciilor de catering. Devenit consultant-cercetător la 
ENSPTT, el conduce mai multe studii privind managementul persoanelor și schimbarea în orga-
nizațiile mari. 
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determinând atitudinea sperată. El știe să o comunice. Dacă managerul de as-

tăzi dorește să-și dezvolte competențele, va fi într-un demers de însoțire adaptat 

personalității sale, problematicii locale și personalităților actorilor organizației 

pe care o conduce și o animă.”  

Unul dintre cei mai influenți gânditori din sfera relațiilor umane, Douglas 

McGregor38 a analizat și procesul dobândirii unor aptitudini noi și a identificat 

patru lucruri relevante pentru manageri: cunoștințele teoretice, abilitățile ma-

nuale, abilitățile de rezolvare a problemelor și contactele sociale. 

Henry Mintzberg39 după ce a identificat caracteristicile unui manager 

aflat în exercițiul funcțiunii, creionează „rolurile profesionale” ale managerului 

fundamentate pe competențe de bază, după cum urmează: roluri interpersona-

le, roluri informaționale și roluri decizionale. 

În ceea ce privește dezvoltarea competențelor specifice managerului cul-

tural, dirijorul Paavo Jărvi afirmă că „Succesul unui dirijor n-are nicio legătură 

cu mișcarea, ci doar cu persoana, cu personalitatea, cu capacitatea unei per-

soane de comunicare cu instrumentiștii și de transmitere a ideilor sale. Forța 

interpretării stă în transmiterea propriei tale implicări, nu în faptul de a fi un 

zeu ce mânuiește biciul care-I permite să deschidă și să închidă poarta. Trebu-

ie să fii cel care se confundă cu orchestra și o ajută. Pentru mine, cel mai efici-

ent conducător este cel care nu arată a conducător. În clipa în care vine cineva 

care arată și vorbește ca un «conducător», devin foarte bănuitor. Trebuie să 

faci parte din proces – să fii atât de convins de ceea ce faci, încât ceilalți să nu 

aibă altă variantă decât aceea de a te urma. Este vorba despre intuiție și per-

sonalitate. Ca să te urmeze, trebuie să-i încurajezi pe oameni să se destăinuie, 

să-i seduci, nu să-i înfricoșezi. Asta face un mare conducător!”40 

În ceea ce privește specificul competențelor adecvate managerului cultu-

ral, merită să menționăm excepționala sinteză realizată de Lucio Argano: „Un 

manager culturale (…) programma, organizza, dirige e controlla, assicura un 

                                              
38 Douglas McGregor (1906-1964), unul dintre gânditorii cei mai influenți din sfera relațiilor umane, 

ce avea darul de a aduce lucrurile spre acea zonă de înțelegere care avea să-i influențeze realmen-
te pe practicieni. 

39 Henry Mintzberg (n. 1939), profesor canadian, este unul dintre cei mai interesanți gânditori din 
domeniul managementului, teza sa de doctorat având titlul Managerul la lucru – determinarea 
activităților, rolurilor și programelor acestuia prin observare structurată. 

40 Jan R. Jonassen, Leadership: Sharing the passion, Management Pocket Books, Alresford, Hampshire, 
UK. 
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efficiente sistema di comunicazione, gestisce i rapporti interpersonali e le deci-

sioni, sonda l’ambiente, negozia, contratta e vende le sue idee, sa organizzare 

progetti di diversa portata e durata in cui sono coinvolti gruppi di persone di-

verse, (…) affronta il rischio culturale come una opportunità da tentare. (…) è 

una figura multi-skilled in possesso di due grandi classi di competenze fonda-

mentali: le prime più specificatamente legate agli spetti innovazione – relazione – 

comunicazione, mentre le seconde riferite alla pianificazione – organizzazione – 

controllo.”41 

Dr. Aura Corbeanu42, în încercările sale de abordare ale disciplinei Ma-

nagement cultural, spunea: „(…) Profesionalizarea treptată a domeniului ope-

rativ în cultură (apariţia noilor meserii în management, comunicare, gestiune) 

m-au determinat să încerc o structurare sistematică a informaţiilor şi o formu-

lare a competenţelor pe care le-am acumulat în ultimii ani, pentru a oferi noilor 

generaţii de operatori culturali şi tuturor profesioniştilor interesaţi de acest 

tip de activităţi (nu în ultimul rând studenţilor pe care încerc să-i iniţiez în do-

meniul managementului cultural) câteva instrumente concrete de lucru.” 

 

4. METODOLOGIA CERCETĂRII 

Metodologia de cercetare a fost de tip sondaj de opinie adresat tinerilor 

profesioniști din domeniul culturii din România, datele fiind culese prin inter-

mediul chestionarului, în perioada 8-22 martie 2015. Eșantionul analizat a fost 

de 1067 de persoane și este reprezentativ pentru populația României de peste 

18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere 

de 95%. Tipul eșantionului a fost multi-stratificat, probabilistic. Eșantionul a 

fost validat pe baza datelor oficiale ale Recensământului populației din 2011. 

În realizarea acestui studiu obiectivele urmărite sunt:  

a. identificarea competențelor-cheie indispensabile activității de mana-

ger cultural;  

b. listarea competențelor-cheie deținute conform educației primite;  

c. analiza nevoilor viitoare de dezvoltare a competențelor în termeni de 

formare profesională în domeniul culturii. 

                                              
41 L. Argano, Manuale di progettazione della cultura. Filosofia progettuale, design e project manage-

ment in campo culturale e artistico, Management. I testbooks univ. e profess., nr. 28, Franco An-
geli, 2012. 

42 Corbeanu, Aura, Managementul proiectelor culturale, București, Editura Comunicare.ro, 2000. 
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5. REZULTATELE 

Graficele care urmează raportează rezultatele cuantificabile ale răspun-

surilor la întrebările adresate și competențele pe care persoanele chestionate 

le consideră ca fiind cele mai importante pentru activitățile lor profesionale 

actuale (vezi graficul nr. 1), precum și competențele mai puțin importante43 

(vezi graficul nr. 2). 

Graficul nr. 1. Competențe considerate ca fiind foarte importante  

de către tinerii profesioniști din domeniul culturii 

  

                                              
43 Calculate în procente din numărul total de răspunsuri date, citând competențele pentru categoria 

foarte importante sau importante în relație cu activitatea actuală a persoanei chestionate. 

Motivarea personalului; 53% 

Comunicare interculturală ; 53% 

Toleranță și capacitate de înțelegere a 
diferitelor puncte de vedere; 56% 

Comunicare în rețea; 58% 

Limbi străine; 61% 

Spirit de întreprinzător; 67% 

Planificarea și organizarea proiectelor la 
scară națională și internațională; 67% 

Viziune strategică; 69% 

Finanțarea; 72% 

Negociere și lucrul în echipă; 72% 

Polivalența; 75% 

% persoanelor chestionate 

Competențe considerate ca fiind foarte importante  
de către tinerii profesioniști din domeniul culturii 
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Graficul nr. 2. Competențe considerate ca fiind foarte importante  

sau importante de către tinerii profesioniști din domeniul culturii  

 
Astfel, competențele fundamentale strâns legate de gestionarea cotidiană 

a activităților organizației și a aspectelor financiare apar ca fiind predominan-

te. Peste 60% dintre persoane citează polivalența, negocierea, lucrul în echipă, 

planificarea și organizarea proiectelor culturale la scară națională și internați-

onală, finanțările cumulate ale organizației, spiritul de întreprinzător ca fiind 

cruciale. 

Pe lângă cunoașterea limbilor străine, competențele de comunicare în 

rețea sunt și ele pe primul plan ca instrument practic și necesar în domeniul 

Cunoașterea rețelelor culturale; 72% 

Deschidere la schimbare; 78% 

Motivarea personalului; 78% 

Limbi străine; 78% 

Comunicare interculturală; 81% 

Toleranță și capacitate de înțelegere a 
diferitelor puncte de vedere; 81% 

Spirit de întreprinzător; 83% 

Comunicarea în rețea; 83% 

Planificarea și organizarea proiectelor la 
scară națională și internațională; 86% 

Viziune strategică; 86% 

Finanțarea; 86% 

Negociere și lucrul în echipă; 92% 

Polivalența; 92% 

% persoanelor chestionate 

Competențe considerate ca fiind foarte importante sau importante  
de către tinerii profesioniști din domeniul culturii 



AURA DVORACIK 

36 

culturii. Competențele de acțiune în mediul internațional (rețele, comunicare în-

tre diferite culturi și sensibilitate la diferențele culturale) se situează la o mare 

distanță, deși 50% dintre persoanele chestionate le indică ca fiind foarte impor-

tante. Aceste competențe sunt considerate și mai prezente dacă nota de evalua-

re importantă este asociată cu cea de foarte importantă (vezi graficul nr. 1). 

În ceea ce privește competențele mai puțin importante (vezi graficul nr. 3), 

relevant este faptul că majoritatea – cu o singură excepție – au indicat un an-

samblu de cunoștințe (Tehnologia informării și comunicării) mai degrabă decât 

o funcție având legătură cu factori ca luarea la cunoștință a condițiilor de muncă 

sau sistemele legislative din Europa. Explicația cea mai plauzibilă a acestui lucru 

rezidă în faptul că persoanele chestionate consideră aceste competențe ca fiind 

„evidente” sau legate în mod direct de un proiect specific de lucru. 

Graficul nr. 3. Competențe considerate foarte rar ca fiind importante 

sau foarte importante de tinerii profesioniști din cultură 

 
 

 

Cunoașterea programelor de finanțare pentru 
domeniul culturii în Uniunea Europeană; 56% 

Cunoașterea cadrului instituțional al Uniunii 
Europene; 50% 

Tehnici telefonie/informatică; 50% 

Cunoașterea procedurilor de finanțare ale 
sectorului culturii; 44% 

Cunoașterea diferențelor de politici culturale 
naționale/regionale din Europa; 42% 

Cunoașterea sistemelor legislative din 
Europa; 33% 

Cunoașterea condițiilor de lucru în sectorul 
culturii din Europa; 22% 

% persoanelor chestionate 

Competențe considerate foarte rar ca fiind importante  
sau foarte importante de tinerii profesioniști din cultură 
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6. PROFILUL MANAGERULUI CULTURAL 

Dacă privim rezultatele obținute în urma studiului, un manager cultural 

care acționează local, regional, național, internațional trebuie să aibă următoa-

rele competențe-cheie: 

Competențe globale: 

 Polivalența (trebuie să aibă calități, valori multiple). 

 Negocierea și lucrul în echipă (trebuie să cunoască bazele organizării 

unui proiect la nivel internațional și să dispună de un evantai de competențe 

în domeniul managementului de proiect, cum ar fi negocierea și lucrul în echi-

pă, aplicarea unei candidaturi pentru obținerea unei finanțări, controlul buge-

telor, organizarea contractelor, cooperarea cu partenerii internaționali, rezol-

varea problemelor neprevăzute de la anticiparea acestora și respectarea date-

lor de livrare). 

 Mecanismele de finanțare (posedă cunoștințe despre instituțiile euro-

pene, despre mecanismele de finanțare europene și fondurile de mobilitate). 

 Viziune strategică (la modul ideal, trebuie să dispună de intuiție și de 

aptitudinea de a-i inspira pe ceilalți). 

 Planificarea și organizarea proiectelor culturale la scară națională și in-

ternațională (concepe sau participă la organizarea și implementarea unui pro-

iect cultural implicând organisme culturale sau indivizi din două sau mai mul-

te țări sau în relație cu un festival sau eveniment internațional). 

 Comunicarea în rețea (stăpânește diferite instrumente de informare, 

de cooperare culturală, resurse de informare, rețele culturale europene/ inter-

naționale). 

 Spirit de întreprinzător. 

 Toleranță și capacitate de înțelegere a diferitelor puncte de vedere (es-

te sensibil în ceea ce privește diferențele culturale, cultivând toleranța față de 

părerile divergente). 

 Comunicare interculturală (posedă competențe în comunicarea inter-

culturală și va fi capabil să stabilească o rețea de contacte). 

 Competențe lingvistice în alte limbi decât limba maternă (trebuie să 

dispună de competențe lingvistice, în special, de competența de comunicare în 

limba engleză și limba franceză sau într-o altă limbă). 

 Motivarea personalului (trebuie să fie pregătit să împărtășească expe-

riența lui cu ceilalți). 
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 Deschidere la schimbare (este capabil de a gestiona sarcini multiple în 

scopul de a se obișnui să gestioneze mai multe proiecte simultan). 

 Cunoașterea rețelelor culturale. 

 Cunoașterea programelor de finanțare pentru domeniul culturii în 

Uniunea Europeană. 

 Cunoașterea cadrului instituțional al Uniunii Europene. 

 Competențe tehnice în domeniul telefoniei/ informaticii. 

 Cunoașterea procedurilor de finanțare ale sectorului culturii. 

 Cunoașterea diferențelor de politici culturale naționale/ regionale din 

Europa. 

 Cunoașterea sistemelor legislative din domeniul culturii europene (es-

te informat) la zi asupra legislației și a modalităților juridice europene, asupra 

practicilor de lucru din diferitele țări implicate în proiect). 

 Cunoașterea condițiilor de lucru în domeniul culturii din Europa (este 

conștient că se înhamă la o sarcină de înțelegere a condițiilor sociale, politice 

și economice, precum și a tradițiilor culturale ale țărilor/ regiunilor implicate 

în proiect și/ sau în fața cărora trebuie să prezinte proiectul). 

Competențe profesionale: 

 Selectarea şi utilizarea adecvată a teoriilor şi a conceptelor de bază, 

specifice managementului organizațiilor culturale şi managementului cultural. 

 Elaborarea şi implementarea unui nou model de organizație culturală, 

prin exploatarea capacităţii de transpunere în practică a ideii creative. 

 Aplicarea de tehnici şi metode specifice managementului cultural în 

eficientizarea unei organizații culturale. 

 Identificarea şi interpretarea datelor referitoare la contextul socio-cul-

tural aferent managementului unei organizații culturale şi sintetizarea lor în-

tr-o viziune unitară. 

 Aplicarea de metode şi de strategii specifice, pentru dezvoltarea rolului 

educaţional al managementului cultural. 

Competențe transversale 

 Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, 

de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, 

normelor şi valorilor codului deontologic. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispeciali-

zată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
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 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea efici-

entă a resurselor şi a tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

7. CONCLUZII 

Plecând de la informațiile culese prin intermediul acestui sondaj, acum 

putem începe să creionăm un profil al naturii rolului, competențelor și capaci-

tăților cerute unui manager cultural în contextual mondializării. În concluzie, 

profilul managerului cultural cuprinde: 

1. Competențe globale; 

2. Competențe profesionale; 

3. Competențe transversale. 

Sintetic exprimat: 

 Este un profesionist care lansează și conduce proiecte la nivel local, na-

țional și internațional sau animă în mod direct evenimente naționale și inter-

naționale, pe care le gestionează cooperând cu alți parteneri.  

 Poate acționa în numele unui organism cultural, al unui loc, al unei re-

țele culturale, al unei autorități locale sau regionale, al unui institut cultural 

național, al unui promoter, al unui festival sau eveniment sau în numele unui 

grup de artiști. 
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ACCESIBILITATEA PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE ÎN BIBLIOTECI 

IRENA IOANA BRODOCEANU* 

Deschiderea instituțiilor info-documentare către cel mai larg public este o 

datorie ce trebuie să ne anime pe toți cei care mai credem în misia lor – uma-

nistă, culturală și educațională. Pornind de la categoriile defavorizate cum ar fi: 

persoanele în vârstă, nevăzători, persoane cu deficiențe locomotorii, persoane 

private de libertate, au fost studiate drepturile acestor persoane, obligativitatea 

instituțiilor care ar trebuie să se ocupe de aceste persoane, conform normelor 

europene și legislației în vigoare. Pentru a putea veni în sprijinul persoanelor 

cu dizabilități, este necesar să recunoaștem dificultățile pe care aceste persoa-

ne le întâmpină în activitățile zilnice desfășurate în spațiul public.  

Potrivit Legii nr. 448/2006, republicată – Instituţii publice – Extras din 

Capitolul IV Accesibilitate – instituțiile publice au obligativitatea de a asigura 

accesibilitatea persoanelor cu handicap1. Orice instituție publică ar trebui să 

fie construită conform normelor, să asigure anumite facilități pentru persoa-

nele cu dizabilități, pe tipuri de deficiențe: motorii, auditive, comportamentale, 

optice, sociale, cognitive etc. Pentru persoanele cu dizabilități motorii trebuie 

construite căile de acces directe în interiorul și exteriorul clădirii. Ele trebuie 

să fie cât mai scurte posibil, nealunecoase, fără obstacole, pentru a nu împiedi-

ca deplasarea căruciorului cu roți. Lărgimea culoarelor nu va fi mai mică de 

1,40 m, a uşilor şi a intrărilor trebuie să fie între 0,90 m şi 1,40 m. Uşile vor fi 

prevăzute cu mânere accesibile, uşor de folosit de către persoanele cu mobili-

tate redusă. Accesul de la un etaj la altul al clădirii va fi facilitat inclusiv pentru 

persoanele cu dizabilităţi prin intermediul ascensorului.  

În cazul persoanelor cu dizabilități auditive, pentru a preîntâmpina 

riscul de accidente auto, ar trebui să existe spații pietonale delimitate, în jurul 

                                              
* Irena Ioana Brodoceanu este bibliograf  la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
1 Parlamentul României. Legea nr. 448/2006 republicată 2008, privind protecția și promovarea drepturi-

lor persoanelor cu handicap. În: Monitorul Oficial Partea I, nr.1/10.07.2009. Disponibil la: 
http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_protectia_persoane_handicap_448_2006_rep_2008.php. 
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instituțiilor. Pentru a elimina riscurile unor evenimente neprevăzute, în inte-

riorul instituțiilor ar trebuie montate corpuri de iluminat de siguranță lângă 

căile de evacuare rapidă. 

Pentru persoanele cu deficiență de vedere este foarte utilă pista amena-

jată. Pe aceste căi de acces nu vor fi amplasate obiecte de mobilier urban, 

stâlpi sau alte obstacole care pot afecta circulaţia nevăzătorilor. Suprafaţa căi-

lor de deplasare va fi rigidă, stabilă, cu un finisaj antiderapant şi nu va fi pre-

văzută cu grătare, rigole sau capace cu goluri care ar putea bloca bastonul per-

soanelor nevăzătoare. Pentru avertizare, în cazul producerii unor situaţii de 

urgenţă, de evacuare, se va folosi o semnalizare sonoră prin sirenele interioare 

şi exterioare şi prin instalaţia de adresare publică. În cazul persoanelor cu 

dizabilităţi cognitive, comportamentale, căile de circulaţie pietonală vor fi ast-

fel configurate încât să fie uşor şi intuitiv înţelese.  

Pe căile de acces se vor marca simboluri, mesaje vizuale, evidente, conci-

se şi comprehensibile. Mesajele audio care se vor difuza prin instalaţia de so-

norizare, destinate publicului, vor fi clare şi concise şi vor fi difuzate la un vo-

lum mediu, vor fi transmise în limba română şi în principalele limbi de circula-

ţie internaţională.2 

Accesibilitatea în bibliotecă  

Accesul într-o bibliotecă poate cuprinde mai multe probleme decât cele 

arhitecturale existente deja. Într-o bibliotecă putem identifica bariere fizice, 

senzoriale, intelectuale, emoționale, financiare, sociale, educaționale ori cultu-

rale.  

Este important ca bibliotecile să elaboreze o politică de acces la toate 

serviciile pe care le poate oferi tuturor utilizatorilor, să elaboreze o politică de 

promovare a diversității umane și a practicilor incluzive.  

Pentru ca o bibliotecă să fie accesibilă pentru toți membrii comunității, 

este nevoie să fie construită și echipată din perspectiva accesului fizic pentru 

toți. Ea trebuie să dețină rampe, balustrade, scaune speciale. Dacă ne referim 

la accesul senzorial, este nevoie de obiecte care pot fi atinse, pipăite, este ne-

voie de utilizarea diverselor feluri de interpretare cum ar fi: ghiduri audio, 

                                              
2 Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.121 bis/5.III.2013. Strategia dizabilităţii europene. Accesibi-

lizarea spaţiului urban. Disponibil la: http://www.infocons.ro/wp-content/uploads/2014/ 08/NP-
051-normativ-privind-acesibilizarea-spatiului-urban.pdf.  
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prezentări audio, video etc. Accesul persoanelor defavorizate trebuie să fie 

gratuit, să li se ofere informații, să li se asigure împrumutul publicațiilor în ti-

par mărit, cărți electronice, cursuri pentru învățarea unor limbi străine, cărți 

de studiu în diferite limbi. 

Biblioteca, prin organizațiile filantropice, poate obține, în regim de dona-

ție, scaune cu rotile, care pot fi plasate la intrare, pentru a putea facilita depla-

sarea persoanelor cu handicap de mobilitate. În sălile de referințe trebuie să 

existe mobilier adecvat pentru aceste persoane și pentru copii cum ar fi: mese, 

scaune, rafturi, acestea nu trebuie să aibă roți, nu trebuie să fie prea înalte, raf-

turile să fie la nivelul mâinilor, panourile de informare la nivelul ochilor etc.  

Dacă instituția nu suportă modificări de accesibilitate, se poate instala 

un clopoțel sau o sonerie la ușa de acces, astfel încât persoanele care au nevoie 

de ajutor să sune și să beneficieze de ajutor din partea personalului. Pentru 

acest tip de utilizator biblioteca poate oferi și servicii la domiciliu. Dacă biblio-

teca nu are personal disponibil pentru asemenea servicii, se pot folosi volun-

tari. Biblioteca trebuie să poată oferi săli de studiu pentru persoanele cu defi-

ciență de vedere și de auz; programe de învățare pe tot parcursul vieții; este 

indicat ca serviciile de copiere, printare să fie gratuite pentru persoanele dez-

avantajate social; colecțiile, resursele, evenimentele, activitățile, programele 

trebuie să reflecte interesele și experiențele grupurilor dezavantajate. 

Pentru a oferi servicii de calitate este nevoie de personal calificat, care să 

fie tolerant, să înțeleagă, să susțină, să știe să comunice cu acești utilizatori. E 

nevoie de o instruire specială a personalului pentru a putea fi capabil să stăpâ-

nească termenii medicali, să cunoască toate tipurile de handicap, pentru a pu-

tea organiza evenimente și activități speciale de socializare, în bibliotecă, pen-

tru a putea relaționa cu aceste persoane, asigurându-le un real ajutor. 

Problemele accesibilității au fost discutate în „Strategiile de Recuperare 

și Integrare a persoanelor cu handicap în spațiul european”. S-a optat pentru 

măsuri de sensibilizare a publicului, a tuturor celor implicați la realizarea ac-

cesului care trebuie să acopere toate tipurile de handicap (motor, senzorial, 

mintal). 

Designul unei biblioteci moderne 

Pentru a înființa un sediu modern conform normelor europene, trebuie 

să se țină seama de următoarele caracteristici: 
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- exteriorul bibliotecii trebuie să fie suficient luminat, iar căile de acces 

să fie vizibile din stradă; 

- intrarea în bibliotecă să se facă din stradă, în partea care este mai in-

tens circulată; 

- trebuie eliminate toate barierele din calea utilizatorilor; 

- scările ar trebui evitate atât în interior, cât și în exterior; 

- iluminarea ar trebui să fie în acord cu cea descrisă de standardele eu-

ropene; 

- clădirile cu mai multe etaje trebuie să dețină ascensoare care să fie în 

apropierea intrării, ele trebuie să fie spațioase, pentru a facilita accesul per-

soanele aflate în scaun cu rotile; 

- biblioteca trebuie să furnizeze facilități chiar și atunci când este închi-

să, utilizatorii să poată restitui (o cutie specială pentru restituiri), prelungi sau 

rezerva online. 

Biblioteca este obligată de standardele în vigoare, dar și de obiectivele ei 

legale, să asigure disponibilitatea accesului pentru cei cu dizabilități, să elimi-

ne toate barierele care pot îngreuna accesul public. 

Barierele de acces se produc în general în mediul fizic, când informațiile 

asupra cerințelor de acces al persoanelor cu diferite handicapuri sunt limitate. 

Barierele de mediu pot împiedica sau reține accesul in instituții. Pentru 

biblioteci, ca organizații prestatoare de servicii, absența soluțiilor de îndepăr-

tare a barierelor, dificultățile de servire (negăsirea cărții pe raft, publicații de-

fecte, deteriorate), publicitatea săracă, lipsa personalului specializat pot duce 

la îndepărtarea acestor persoane, a familiilor și a cunoștințelor acestora. Toți 

acești factori trebuie analizați de managerii de bibliotecă, de consiliile de ad-

ministrație, pentru a pune la dispoziția comunității un spațiu adecvat pentru 

studiu, împrumut și informare.  

Amenajarea spațiilor pentru lectură (loisir) și ludotecă 

În marea lor majoritate, bibliotecile publice din România își desfășoară 

activitatea în clădiri neadecvate pentru funcționarea acestora, cu încăperi care 

au fost proiectate pentru alte destinații de utilizare (bănci, galerii de artă, case 

naționalizate etc.). 

Spațiile amenajate în cazul bibliotecilor moderne trebuie să fie dotate și 

compartimentate în funcție colecțiile de bază și de cele uzuale, în deplin consens 
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cu previziunea evoluției și dezvoltării serviciilor. În funcție de numărul și di-

versitatea documentelor, colecțiile de bază se organizează după caracteristici-

le lor: 

- colecții speciale – sunt alcătuite din documente care fac parte din patri-

moniul cultural național, lucrări cu valoare bibliofilă (carte veche, carte rară, 

manuscrise, autografe), stampe, hărți, brevete, standarde; 

- colecții de periodice (reviste, ziare, almanahuri, anuare, calendare, ra-

poarte etc.); 

- colecții audiovizuale (discuri, casete audio-video, filme, diafilme etc.) 

- colecții (fonduri) de referință care cuprind lucrări de informare, biblio-

grafii. 

Colecțiile uzuale sunt constituite din majoritatea titlurilor intrate în bi-

bliotecă și sunt destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor.3 

Pentru toate aceste colecții e nevoie de spații de depozitare și de expu-

nere a cărților pe raft. Atunci când se proiectează o bibliotecă sau se reamena-

jează un spațiu care va fi realocat unei biblioteci publice, trebuie să se ia în cal-

cul și spațiul rezervat depozitării stocului cu acces liber la raft, spațiul alocat 

depozitelor de carte, terminalelor prin care se accesează baza de date.  

Atât arhitectul, cât și managerul, trebuie să prevadă și să calculeze cu cât 

va crește fondul de carte al bibliotecii, de fapt să aprecieze mărimea colecțiilor 

în următorii 15-20 de ani, pentru a putea compartimenta foarte eficient spații-

le de depozitare.  

Biblioteca este și un spațiu de studiu în care liniștea și izolarea fonică 

sunt foarte importante. Înainte de amenajarea spațiului de bibliotecă trebuie să 

se țină cont de numărul de locuri de studiu în sălile de lectură, de spațiul desti-

nat calculatoarelor, de spațiile necesar circulației cărților, periodicelor, opera-

țiunilor de catalogare. Modalitatea în care este organizat și planificat spațiul in-

terior, marchează de fapt impactul pe care îl va avea asupra publicului.  

Un loc foarte important îl ocupă punctele de servire, esențiale într-o bi-

bliotecă. Biroul de referință, de exemplu, trebuie să se afle lângă colecția de re-

ferință, cel de circulație a fondului lângă ieșirea principală, iar dacă se dorește 

înființarea unui birou de informații, acesta trebuie amplasat chiar lângă intra-

re. 

                                              
3 Ciorcan, Marcel, Organizarea colecțiilor de bibliotecă. Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2000, p. 60. 
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Dacă se constată utilitatea unei ludoteci, biblioteca trebuie să conceapă 

un spațiu, bine amenajat, pentru a putea satisface nevoile micilor utilizatori. 

Sunt foarte multe biblioteci publice din România care dețin un astfel de spațiu 

de lectură pentru recreere (loisir) și un spațiu de joacă pentru micii utilizatori.  

Amenajarea spațiilor de bibliotecă destinate publicului 

cu nevoi speciale 

Barierele de mediu pot fi îndepărtate dacă se ține cont și de comentariile 

și observațiile primite de la persoanele dezavantajate sau de la persoanele ca-

re pot oferi sugestii utile pentru organizarea bibliotecii. În planificarea strate-

gică de management este foarte important să se țină seama de nevoile grupu-

rilor defavorizate pornind de la scop, de la grupul țintă, și de la nivelul de cali-

tate a serviciilor oferite și a întregii locații puse la dispoziția lor. Factorii de 

decizie administrativă trebuie să se asigure că spațiul din jurul bibliotecii este 

deschis, că există locuri de parcare pentru aceste categorii, că mijloacele de 

transport public sunt aproape de bibliotecă, că accesul în interior se face cu 

ușurință, că în jurul instituției nu există baruri, saloane de tatuaj, săli de jocuri 

și alte locații care ar constitui ispite pentru copii și ar contribui negativ la ima-

ginea bibliotecii.  

Pentru o bună organizare a spațiilor, rutele de acces în bibliotecă trebuie 

luate în calcul și spațiile dintre săli, care trebuie să fie cât mai largi. Clădirea 

trebuie să aibă mai multe toalete dotate cu instalații speciale pentru toate ca-

tegoriile de utilizatori (persoane cu handicap, mame cu copii etc.). În interiorul 

bibliotecii trebuie să existe o planificare interioară a signajelor care trebuie să 

fie cât mai scurte, clare, pentru o mai bună orientare a utilizatorilor și a poten-

țialilor cititori cu probleme de orientare.  

Trebuie să se țină cont de standardele de spații pentru sălile de lucru, de 

planificarea de mediu, cum ar fi iluminarea, de materialele de ghidare (culorile 

de prezentare, obiectele și prezentarea sonoră). 

Absența soluțiilor de îndepărtare a barierelor, dificultatea de servire a 

utilizatorilor (negăsirea sau imposibilitatea de a ajunge la cărți pe rafturi), pu-

blicitatea săracă a instituției, lipsa personalului specializat pot duce la înde-

părtarea acestor persoane, a familiilor și a cunoștințelor acestora sau la igno-

rarea totală a principalei surse de informare – documentare – învățare.  

Designul din interiorul unei biblioteci trebuie să fie adaptat pentru toți 

utilizatorii, pentru potențialii utilizatori și pentru persoanele cu dizabilități. 
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Pentru a facilita accesibilitatea și informarea acestor persoane este nevoie, în-

că de la nivelul planificării unui sediu sau când se reconstruiește, se repară, ori 

se înființează un spațiu nou destinat unor servicii pentru public, să se țină cont 

și de aspectele legate de: 

– Arhitectură și structură; 

– Locații; 

– Design, mobilier, echipament; 

– Signaje pentru informații; 

– Acustică (posibilitate de amplificare a sunetului); 

– Vizibilitate (efecte de iluminare, contraste și culori în decorare). 

Pentru a identifica aceste bariere este nevoie de monitorizarea eficienței 

accesului, a serviciilor, a facilităților. Este foarte util feed-backul de la grupul 

țintă care poate fi obținut prin consultări directe, prin comentarii informale, 

prin intermediul discuțiilor online, realizate prin intermediul paginii web a bi-

bliotecii. Sunt foarte importante schemele de amplasare a serviciilor, a puncte-

lor de servire, a planului general al sediului, traseele de utilizare a spațiului. 

Pentru a oferi condiții optime de acces, o bibliotecă trebuie să țină seama 

de modul de prezentare a spațiilor, ca de exemplu: 

- se impune introducerea contrastului coloristic al tonurilor pentru uși, 

ferestre, pentru a accentua perimetrele și a le face mai accesibile pentru per-

soanele cu deficiență de vedere; 

- când se realizează o expoziție, exponatele trebuie să fie la un anumit ni-

vel, în funcție de publicul vizitator care poate fi format din persoane aflate în 

cărucioare, din persoane mici de statură sau preșcolari.  

Toate aceste măsuri sunt necesare pentru a se crea un mediu accesibil 

pentru persoanele cu dificultăți de mobilitate, senzoriale și cognitive, ele tre-

buie să se deplaseze ușor în sediile instituțiilor publice și în exteriorul lor, să 

fie scutite de efort, obstrucții și umilințe.  

Protejarea primilor pași ai utilizatorului spre biblioteca publică 

Instituția modernă trebuie să verifice aspectele care ar putea împiedica 

accesul persoanelor cu dizabilități: trotuarul din fața sediului, asigurarea unei 

rute pavate, semnalate corespunzător. O iluminare bună pe margini ajută per-

soanele dezavantajate să găsească intrarea chiar și pe întuneric. Rampele și 

pragurile externe sunt accesibile pentru persoane cu dificultate motorie. Odată 
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cu pătrunderea în clădire, cetățeanul ar trebui să se poată orienta cu ușurință, 

să se deplaseze ușor, urmărind signajele care trebuie să fie clare și cu un con-

trast mare, iluminarea trebuie să fie foarte bună, pentru ca nevăzătorii cu res-

turi de vedere să poată distinge contrastul, să poată citi informația, să localize-

ze fără dificultate serviciile și facilitățile oferite.  

Pentru o bună accesibilitate, acestea trebuie să aibă indicații tactile și vi-

zuale de identificare a direcției rampei, indicații și atenționări tactile și vizuale 

la prima și la ultima scară, balustrada să nu fie prea înclinată, să fie ușor de 

apucat, să existe signaj de informație despre funcționarea ușilor (trage, împin-

ge), să fie marcate ușile de sticlă, să existe un spațiu suficient de mare pentru a 

se manevra scaunul cu rotile. De preferat ar fi ca ușile să fie automate pentru a 

oferi soluții pentru toate categoriile de persoane.  

Să luăm în discuție indicatoarele de informare. 

Indicatoarele interne se plasează lângă ușă, imediat la intrare sau în spa-

țiile de circulație și trebuie să fie clar marcate.  

Indicatoarele orientative trebuie să fie scrise cu litere mari, de culoare 

neagră, pe fundal alb, pe carton, și nu pe sticlă, pentru a nu se crea dificultăți 

de lizibilitate persoanelor cu probleme de vedere. Pentru orientarea beneficia-

rului trebui să existe planul de orientare, care trebuie să cuprindă lista și loca-

lizarea serviciilor de bibliotecă, expus la intrarea în clădire și în fiecare sală. În 

sălile de împrumut trebuie amplasat la intrare, el va marca dispunerea rafturi-

lor, a biroului bibliotecarului și sursele de informare. 

Pentru persoanele cu nevoi speciale, la punctul de informare trebuie să 

existe anumite dotări cum ar fi: scaune, fotolii, locuri de odihnă, canapele, me-

se accesibile din punct de vedere al înălțimii, minimalizarea eco-efectelor, pen-

tru a se înlesni comunicarea cu cei cu deficiențe de auz. Coridoarele trebuie să 

fie largi, fără obstacole, să asigure o bună deplasare în clădire, să nu existe su-

prafețe alunecoase. Pot exista, pe lângă mesajele scrise și mesaje de miros (ol-

factive), tactile, instrucțiuni-audio, ghiduri-audio. 

Primirea beneficiarului în bibliotecă este foarte importantă, pentru că 

prima impresie însușită de public este decisivă pentru imaginea unei instituții. 

În bibliotecile mari trebuie să existe un serviciu de primire, plasat în afara ser-

viciilor de consultanță, de preferință în holul de la intrare, asigurat de un per-

sonal amabil, zâmbitor, disponibil și deosebit de atent cu beneficiarii și cu vii-

torii utilizatori. Vizitatorul trebuie să se simtă în largul său și să obțină toate 
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informațiile necesare orientării în bibliotecă, să obțină informații despre ser-

viciile bibliotecii. Utilizatorul va fi preluat de bibliotecarul de referință, care va 

trebui să rezolve integral solicitările celor pentru care accesul este imposibil.  

Îndrumarea utilizatorilor cu nevoi speciale în bibliotecă  

Asistența bibliotecarilor în cazul persoanelor care pătrund prima dată 

într-o bibliotecă este foarte importantă. Personalul trebuie să conștientizeze 

dificultățile cu care se confruntă aceste persoane, cu personalitate și nivel de 

educație foarte diferit.  

Bibliotecarul trebuie să fie foarte discret, să păstreze confidențialitatea 

în furnizarea informațiilor și a asistenței acordate. Lipsa de cunoștințe și in-

struire poate duce la neînțelegeri, descurajări, atât din partea utilizatorului, 

cât și a personalului. Instruirea trebuie să includă modele de interacțiune a bi-

bliotecarului cu aceste persoane, utilizarea unui limbaj corespunzător, tehnici 

descriptive importante pentru abilitățile practice. Bibliotecarii care deservesc 

acest segment de public trebuie să aibă cunoștințe speciale în domeniu, nece-

sită instruire în utilizarea echipamentului, trebuie să ia parte la orice proces 

de instruire continuă, organizat la nivel local sau național, pentru a dobândi 

noi cunoștințe și abilități de comunicare. 

Un personal bine instruit este plin de resurse, poate oferi soluții de acces 

în adaptarea serviciilor, poate satisface necesitățile specifice ale persoanelor 

dezavantajate și grupurilor sociale.4 Există multe concepte greșite despre diza-

bilitate, lipsa cunoștințelor, resurselor și serviciile inadecvate, pot duce la in-

terpretări greșite. Unii bibliotecari consideră că aceste persoane nu pot fi utili-

zatorii bibliotecii, sunt vehiculate concepte greșite despre costuri exacerbate, 

pentru a furniza servicii de calitate acestor persoane, situații care inhibă dez-

voltarea acestor servicii. 

Iluminarea spațiilor destinate publicului 

O iluminare bună în exteriorul instituției ajută persoanele dezavantajate 

să găsească intrarea, să se orienteze mai bine. Rampele și pragurile externe sunt 

accesibile pentru mai multe persoane cu dizabilități. Dacă ne referim la 

iluminare este foarte greu să propui o formulă care să corespundă necesităților 

                                              
4 Kulikovski, Lidia, Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor. Chișinău, Epigraf, 

2006, p. 224. 



ACCESIBILITATEA PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE ÎN BIBLIOTECI 

51 

tuturor persoanelor care pătrund în incinta bibliotecii. Pentru majoritatea 

persoanelor hipoacuzice lumina este un element esențial și furnizează puncte 

de reper în utilizarea auzului rezidual. Pentru orientare e nevoie de o lumină 

naturală bună, de o iluminarea electrică fixă, se pot folosi lămpi portabile pen-

tru a spori lumina în spațiile mai puțin luminate.5 

În bibliotecile publice, pentru orientarea utilizatorilor, un rol esențial îl 

are pupitrul bibliotecarului de referință, care trebuie plasat în zona cea mai 

luminată, pentru ca persoanele cu deficiență de auz să poată vedea foarte bine 

fața acestuia, pentru a citi pe buze răspunsurile date de personalul calificat. 

Trebuie evitate în amenajarea spațiilor pereții de sticlă, paravanele nesemna-

lizate, oglinzile sau metale lucioase, pentru că ele împiedică vederea și amplifi-

carea sunetelor.  

Pentru persoanele hipoacuzice sau persoanele în vârstă, nu este reco-

mandabil ca în bibliotecă să se folosească obiecte cu luciu puternic, suprafețe 

reflectante, podele foarte lucioase, postere lucioase, care pot deveni o adevăra-

tă problemă, pot genera accidente. O mare problemă o constituie sursele natu-

rale de iluminare, ferestrele foarte mari pot crea o bună vizibilitate, dar pot 

crea și probleme, generând lumină orbitoare în multe spații ale bibliotecii. Se 

recomandă în aceste situații jaluzele, draperii, storuri.  

Pentru persoanele cu resturi de vedere iluminarea are un rol foarte im-

portant pentru buna orientare și percepere a mediului înconjurător. Pentru 

aceste persoane, spațiile strălucitoare, suprafețele cu un nivel înalt de reflecție 

a luminii sau generatoare de luciu, podelele de gresie lustruite, pereții de sti-

clă, oglinzile, elementele de inox, pot fi o adevărată problemă. Lumina naturală 

nu este benefică pentru nevăzători, lumina trebuie diminuată folosind jaluzele. 

Sălile de studiu nu trebuie amplasate în partea de răsărit și miazăzi. Spațiile 

prea luminoase nu trebuie precedate de spații întunecate, pentru a nu crea ne-

siguranță pentru acest tip de utilizator. 

Signajele de orientare 

Amplasarea signajului pentru ariile de exterior trebuie să fie lângă intra-

re, indicatoarele de orientare trebuie poziționate la nivelul ochilor, în locuri 

sigure și accesibile, să fie clare și concise. Când vorbim de grupurile cu nevoi 

                                              
5 Argatu, Daniela, Ghidul bibliotecarului școlar. Eurocompetențe profesionale. Iași, Stef, 2014, p. 353. 
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speciale ne referim de fapt la persoanele cu deficiență de vedere, de auz, la 

persoanele cu deficiențe de mobilitate.  

Pentru ele, biblioteca are nevoie de cele mai multe amenajări, ajustări, 

adaptări ale spațiilor, care, odată realizate, servesc tuturor utilizatorilor. Por-

nind de la accesul fizic și amenajarea mediului pentru aceste persoane, în aces-

te instituții, signajele trebuie să fie bine plasate și bine scrise, cu informații uti-

le de orientare, de prezentare a serviciilor, trebuie să furnizeze informații tu-

turor persoanelor care vizitează instituția.  

Pentru ariile interioare plasarea semnelor de informare este un aspect la 

fel de important ca și cel al sunetelor. Ele trebuie plasate la nivelul ochilor, ală‐

turi de traseul cititorului în spațiul bibliotecii, trebuie să fie foarte clar de evi-

dențiat, ușor identificabil. Textul acestora trebuie să fie mărit, scris cu bold și 

cu un contrast clar. Se recomandă evitarea panourilor lucitoare sau de sticlă, 

ele sunt o problemă pentru aceste persoane. Informațiile prin intermediul căș‐

tilor trebuie să fie oferite în spații special amenajate.6 

Persoanele care vor să studieze au nevoie de scaune conform cerințelor 

specifice, rafturile să fie la nivelul corespunzător, să dispună de mese pentru 

calculatoare adaptate acestor persoane, signajul și informațiile să fie în con-

trast cu interiorul sălii, să aibă toată tehnologia necesară accesului la informa-

ție, la colecțiile bibliotecii. În asemenea săli, se pot face prezentări în două sau 

trei dimensiuni ale obiectelor, ale imaginilor și ale informației tipărite, se pot 

organiza expoziții interactive, prezentări audio-video.  

În bibliotecă trebuie să existe ghiduri-audio de informare, de prezentare 

a secțiilor și a activităților culturale. Toate informațiile trebuie tipărite cu lite-

re mari, clare și trebuie să fie disponibile în formate alternative. Cele mai soli-

citate colecții trebuie plasate în cele mai accesibile locuri ale bibliotecii, aproa-

pe de intrările principale. Evenimentele educaționale, culturale dedicate aces-

tor persoane ar trebui să aibă abordări mult mai incluzive și să fie raportate la 

necesitățile acestora. Sala de evenimente trebuie dotată cu scaune flexibile, 

pentru a ușura deplasarea persoanelor aflate în cărucior, trebuie prevăzută cu 

semne liniare clare, cu echipamente acustice, să fie dotată cu tehnologii de 

prezentare.7 

                                              
6 Kulikovski, Lidia, Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor. Editura Epigraf, Chi-

șinău, 2006, p. 224. 
7 Argatu, Daniela, Ghidul bibliotecarului școlar. Eurocompetențe profesionale. Iași, Stef, 2014, p. 353. 
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Organizarea spațiilor din biblioteci pentru persoanele cu 

deficiențe de auz 

În biblioteci e nevoie de echipamente speciale pentru aceste persoane, 

de modificări ale spațiilor, în cazul clădirilor mai vechi. Persoanele hipoacuzi-

ce, pentru a se orienta și împrumuta, au nevoie de o bună organizare fizică a 

spațiului (amplasarea mobilierului în spațiile de bază ale bibliotecii), de ilumi-

narea adecvată, de un signaj foarte bun, de siguranță, securitate, echipamente 

speciale de facilitare auditivă.  

În general aceste persoane au nevoie de un design simplu, deschis, sigur 

al mediului. Spațiile prea mari, largi pot crea dificultăți acestor persoane dacă 

sunetele au reverberații, ecouri. Suprafețele largi pot fi împărțite prin interme-

diul paravanelor portabile, pentru a asigura o izolare mai bună a sunetului și 

reducerea zgomotelor. Sunetele precum cele produse de mișcarea scaunelor, 

meselor, a cărților trântite, se amplifică în spațiile mari.  

În aceste situații este recomandabil utilizarea covoarelor moi pentru re-

ducerea reverberațiilor sunetelor. Colecțiile în format alternativ trebuie plasa-

te într-o arie cu design foarte accesibil. Toate aceste eforturi suportate de bi-

bliotecă de a face accesibile aceste colecții vor fi de folos și altor utilizatori, 

cum ar fi persoanele de vârsta a treia. Siguranța este foarte importantă pentru 

persoanele hipoacuzice. Pentru un om sănătos din punct de vedere al auzului, 

sunetul joacă un rol important în prevenire unor accidente (alarmă, sirene, 

claxon etc.). Însă persoanele cu probleme de auz nu au valid acest sistem de 

apărare. În funcție de gradul de pierdere a auzului, ele pot să nu audă nimic 

sau, dacă aud ceva, nu pot determina direcția din care vine sunetul. Pentru 

unele dintre aceste persoane sunetele necunoscute pot genera spaimă, panică, 

paralizie. Pentru aceste persoane, bibliotecile trebuie să fie dotate cu alarmă 

vizuală alternativă, ca de exemplu o lampă roșie care se aprinde și se stinge in-

formând utilizatorii că biblioteca se închide. Un design de interior care să în-

corporeze un acces securizat este benefic pentru toți utilizatorii. 

Organizarea spațiilor din biblioteci pentru persoane cu 

deficiențe de vedere 

Pentru acești utilizatori, bibliotecile trebuie să aducă modificări în inte-

riorul instituției, evident fără să împiedice utilizarea facilităților și serviciilor 

bibliotecii de către alte persoane.  
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Câteva aspecte care trebuie luate în considerare pentru ca aceste per-

soane să pătrundă cu ușurință în spațiul fizic, în interiorul bibliotecii: 

- trebuie evitată amplasarea diferitelor obstacole în spațiile de circulație, 

în coridoare, la intrare în instituție;  

- plasarea semnelor explicative să nu fie în locuri cu vizibilitate redusă, 

iluminarea spațiilor trebuie să fie adecvată și suficientă;  

- mobilierul trebuie să fie în linie dreaptă sau în unghi drept, la fiecare 

etaj trebuie să existe un ghid tactil, la fel și la intrare; 

- spațiile de circulație trebuie să fie marcate cu linii de culoare închisă cu 

efect orientativ; 

- colecțiile în Braille sau cu tipar mărit să fie organizate în săli speciale, cât 

mai aproape de intrarea în bibliotecă, cât mai aproape de biroul de referință. 

O asemenea abordare îi poate ajuta și pe cei în vârstă și pe cei cu dificul-

tate de mobilitate. Este foarte important ca, la intrare, să existe uși automate 

(cu senzori) care rezolvă problemele de acces pentru toate tipurile de dizabili-

tate. Pentru persoanele cu resturi de vedere iluminarea are un rol foarte im-

portant pentru buna orientare și percepere a mediului înconjurător. 

Spațiile strălucitoare, suprafețele cu un nivel înalt de reflexie a luminii 

sunt generatoare de luciu, podelele de gresie lustruite, pereții de sticlă, oglinzi-

le, elementele de inox, pot fi o adevărată problemă, pot îngreuna deplasarea. 

Lumina naturală nu este benefică pentru nevăzători, lumina trebuie diminuată 

folosind jaluzele. Sălile de studiu nu trebuie amplasate în partea de răsărit și 

miazăzi. Spațiile prea luminoase nu trebuie precedate de spații întunecate, 

pentru a nu crea nesiguranță și disconfort acestor utilizatori. 

Câteva recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor pentru 

persoane cu nevoi speciale 

Bibliotecile din România se află în stadiul incipient de îmbunătățire a ac-

cesului sau a standardului de prestare a serviciilor pentru persoanele deza-

vantajate. Pentru o mai bună relaționare cu aceste persoane e nevoie de iden-

tificarea resurselor de personal, de buget, de aplicare a unui program de in-

struire inițială pentru fiecare deficiență în parte. În prima fază ne concentrăm 

pe legislație, pe societatea civilă, pe nevoile categoriilor defavorizate.  

Asigurarea mobilității pentru aceste persoane rămâne singura lor posibili-

tate de adaptare continuă la mediul înconjurător. Legislația în vigoare impune 
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câteva norme specifice adaptării clădirilor civile și spațiului urban aferent, la 

exigențele persoanelor cu handicap, prin normativul NP051/2001, pentru ur-

mătoarele deficiențe: mecanice și motrice ale membrelor, ale aparatului ocular 

și sistemului auditiv. Deficiențele mecanice și motrice ale membrelor includ 

persoanele cu dificultăți la mers, blocate în scaun cu rotile și cu dificultăți de 

mișcare ale membrelor.  

O importanță majoră o au datele demografice, datele statistice privind 

numărul acestor persoane, ponderea gradului de handicap, numărul de orga-

nizații neguvernamentale care se ocupă de diferite grupuri sociale. 

După identificarea tuturor organizațiilor și instituțiilor, se pot face schim-

buri de experiență, vizite de informare, participare la sesiuni de comunicare, 

simpozioane, conferințe, care abordează subiecte comune legate de persoanele 

dezavantajate sau accesul acestora în instituțiile publice. Întâlnirile pot fi orga-

nizate în cadrul acestor instituții comunitare sau în cadrul bibliotecilor, institu-

țiilor publice, a instituțiilor de cultură, pentru a putea înțelege mecanismul de 

funcționare a acestora și serviciile oferite în funcție de grupul țintă.  

În urma acestor discuții se pot aduna materiale pentru elaborarea unui 

ghid de bune practici, bazat pe metodologia „pas cu pas”, care să ne îndrume și 

să ne informeze cum trebuie să identificăm nevoia unui serviciu și cum trebuie 

implementat. Totodată, acesta ne poate informa despre instituțiile care s-ar 

putea implica financiar în proiectele bibliotecii, special pentru aceste categorii. 

Efectuarea serviciilor pentru persoanele cu anumite deficiențe cere o in-

struire specială pentru bibliotecari, o „instruire accesibilă”. Pentru aceste cate-

gorii este nevoie de strategii de instruire și a unor medii accesibile. Sunt foarte 

importante parteneriatele cu instituțiile educaționale, organizațiile neguver-

namentale, instituțiile culturale, pentru a elabora politici și planuri de integra-

re activă a acestor persoane.  

Bibliotecile au nevoie de un management performant pentru a imple-

menta noi servicii de bibliotecă. Prin prospectarea pieții, biblioteca poate să 

anticipeze și să răspundă la multe provocări sociale prin intermediul dezvoltă‐

rii oportunităților sociale și culturale. Instruirea incluzivă va ajuta biblioteca, 

prin specialiștii formați, să se reinventeze și să valorifice resursele comunitare 

pentru a dezvolta noi programe și proiecte. Pe termen lung, aceste programe 

vor susține instruirea pe tot parcursul carierei, vor spori incluziunea socială.  

În România statisticile, rapoartele bibliotecilor, făcute publice, precum și 

cercetările în domeniu arată că ele deservesc un număr mic de utilizatori cu 
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dizabilități fizice sau aproape deloc. Pentru a veni în ajutorul aceste persoane 

este nevoie de diversificarea serviciilor existente, de servicii speciale, axate în 

mod direct pe acest segment, de schimbarea politicilor de achiziție. 

Biblioteca trebuie în primul rând să instruiască personalul, să elaboreze 

politici clare, care să asigure persoanelor dezavantajate accesul liber la toate 

resursele informaționale disponibile, să respecte drepturile și libertatea inte-

lectuală, să asigure un spațiu adecvat de studiu pentru aceste persoane.  

Bibliotecarii trebuie să furnizeze informații (inclusiv deservirea la domi-

ciliu), să faciliteze resursele de la alte biblioteci (împrumut interbibliotecar), 

trebuie să militeze pentru cunoașterea și acoperirea nevoilor unor servicii bu-

ne de bibliotecă, să ofere servicii diferențiate în funcție de handicapul utilizato-

rilor (orbi, surzi, cu deficiențe fizice, persoane în vârstă, minorități etc.). Insti-

tuția trebuie să ofere servicii la distanță (telefon, fax, poștă, mail), trebuie să-și 

organizeze colecțiile în funcție de necesitățile acestor categorii de utilizatori ca-

re provin din diferite medii, cu diverse niveluri de pregătire, cu diferite nevoi. 

Orientarea acestor servicii se va răsfrânge și asupra familiilor acestor persoa-

ne. Personalul care lucrează cu acest segment de public trebuie să întrunească 

caracteristici speciale: 

- să fie familiarizați cu utilizarea echipamentelor speciale; 

- să-i înțeleagă și să-i respecte pe oamenii cu deficiențe; 

- să fie la curent cu starea colecțiilor și cu necesitățile persoanelor deza-

vantajate; 

- să fie la curent cu disponibilitatea resurselor editate, sonorizate și elec-

tronice; 

- să cunoască alfabetul Braille și alfabetul cu semne pentru hipoacuzici; 

- să fie flexibili și dornici pentru a învăța și implementa schimbările; 

- să aibă posibilitatea de a se pregăti/specializa în domeniu (bibliotecari 

de referință specializați pentru categorii defavorizate). 

Politica managerială a bibliotecilor trebuie orientată spre schimbare, 

trebuie să asigure pregătirea personalului, pentru a oferi și administra servicii 

informaționale acestor persoane, să identifice modele eficiente pentru promo-

varea deprinderilor de lectură a copiilor și adulților cu anumite deficiențe. 

Pregătirea specialiștilor care ar putea furniza informații relevante, de calitate, 

acestor persoane ar trebui să fie o prioritate pentru biblioteci. O condiție utilă 

dezvoltării unor programe de instruire a personalului este cuprinderea unor 
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arii de cunoștințe, abilități, experiențe privitoare la servicii pentru persoanele 

dezavantajate.  

Este foarte important, în cadrul unei organizații, să se identifice persoa-

nele potrivite pentru a oferi eficient acest tip de serviciu, persoane cu date psi-

ho-fizice, intelectuale și emoționale adecvate. Există în România biblioteci pu-

blice care au personal cu experiență în relaționarea cu aceste persoane.  

De exemplu: la Iași, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, încă din 

2002, managerul instituției, prin proiectele implementate, prin dezbaterile or-

ganizate, a reușit să ofere servicii persoanelor defavorizate (copii instituționa-

lizați, nevăzători, oamenilor privați de libertate, persoane de vârsta a treia, al-

coolici, persoane cu dizabilități ș.a.) și să identifice în colectivul bibliotecii, per-

soanele potrivite pentru a lucra cu acești utilizatori.  

Astfel, au fost înființate punctele de împrumut în căminele de bătrâni, 

s-au dezvoltat parteneriate durabile și extinse cu Asociația Nevăzătorilor, cu 

Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași, cu școlile speciale, cu primăriile co-

munale etc. 

În paralel, s-a urmărit selectarea bibliotecarilor și pregătirea lor în vede-

rea susținerii acestor programe speciale: cursuri de formare profesională, cen-

tre metodice în sprijinul bibliotecarilor comunali, axate pe diverse problema-

tici mai speciale, reunite sub genericul „Biblioteca publică aplicată pe nevoile 

comunității”. 

Atunci când se stabilește înființarea unui nou serviciu, sau o facilitate 

pentru un anumit grup de utilizatori sau potențiali utilizatori, se stabilesc pri-

oritățile și se pune la punct un plan de lucru. Specialiștii din bibliotecă trebuie 

să participe la discuții, pentru a identifica cele mai favorabile soluții pentru 

grupurile țintă. Aceste briefinguri nu au o periodicitate stabilită, se efectuează 

la cerere sau când sunt convocate de manager, pornind de la o problemă difici-

lă de rezolvat. Fiecare compartiment, serviciu, identifică problemele specifice 

legate de dizabilitate, de implementarea sau îmbunătățirea facilităților, se de-

semnează bibliotecarii responsabili, se stabilește politica de achiziție pentru 

aceste persoane. Este foarte important, pentru a înțelege fenomenul, să se facă 

traininguri de conștientizare care au ca impact schimbarea atitudinii sociale, 

cunoașterea experienței și evidențierea valorilor.  

De exemplu: Biblioteca organizează ședințe de evaluare a activității îm-

părțind responsabilitățile pentru fiecare categorie de utilizatori, fiecare fiind 
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responsabil pentru: persoane cu deficiențe de auz, cu probleme de mobilitate, 

cu probleme de vedere, cu probleme de limbaj, de comportament, persoane 

înaintate în vârstă. Ședințele se pot ține la bibliotecă sau la sediile altor organi-

zații. La discuții trebuie să participe și membrii comunității cu dizabilități și 

personalul specializat care se ocupă de acest segment, respectiv cei de la asis-

tență socială, de la căminele de bătrâni, de la nevăzători, de la surdo-muți, de 

la penitenciar etc. 

Bibliotecari cu abilități de predare-comunicare 

Instruirea personalului bibliotecii cu privire la necesitățile diferite ale 

grupurilor de utilizatori se poate realiza printr-un program structurat, care ar 

reflecta nevoia de servicii informaționale. Un astfel de program ar impune 

schimbarea politicilor și dorința de reconcentrare și reevaluare conform nece-

sităților și experienței utilizatorilor. Pentru obținerea unor rezultate favorabi-

le, bibliotecarii desemnați ar trebui să consulte organizațiile specializate pen-

tru a putea fi instruiți conform normelor metodologice, ar trebui să invite re-

prezentanții persoanelor cu handicap, pentru consultații sau să-i implice în 

elaborarea acestor programe.  

Aceste organizații vor furniza informații și cunoștințe, utile pentru biblio-

tecă în special în implementarea unor noi servicii. Informațiile, cursurile, dez-

baterile, vor fi de un real ajutor personalului în însușirea și dezvoltarea abilită‐

ților necesare de comunicare, vor surmonta neînțelegerile și diferențele cultu-

rale și educaționale, prin adaptarea serviciilor la necesitățile utilizatorilor, vor 

contribui în dezvoltarea colecțiilor în formatele necesare persoanelor cu nevoi 

speciale. Investițiile în instruire sunt investiții inteligente.  

Un personal instruit se simte liber să-și exerseze imaginația și flexibilita-

tea pentru a crea un nivel superior de accesibilitate pentru persoanele deza-

vantajate. Sunt resurse gratuite pe care bibliotecile și alte instituții le dețin, 

prin buget alocat de stat, pe care trebuie să îl folosească cu inteligență, pentru 

a le transforma în servicii de calitate și în personal specializat.  

Metodologia de instruire trebuie să fie practică, participativă, atrăgătoa-

re, perfecționată, evolutivă, și să explice, teoretic și practic, toate metodele de 

abordare a acestor categorii.  

Bibliotecarul trebuie să stăpânească bine tehnicile de comunicare, să aibă 

grijă la calitatea intervenției verbale, la profunzimea abordării problemei și la 
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timpul alocat utilizatorului. Acest timp depinde de la caz la caz, de la serviciu 

sau informația pe care trebuie să o ofere. Dacă biblioteca are în dotare stație și 

microfon, ele pot fi folosite în cadrul desfășurării evenimentelor, așezând per-

soanele cu handicap auditiv aproape de amplificatoare. 

În cadrul unor activități de promovare a lecturii se poate utiliza limbajul 

semnelor de către un povestitor, invitat de la Asociația Surdo-Muților sau poa-

te fi un profesor, un student care vorbește limbajul semnelor. Trebuie luate în 

considerare aceste servicii speciale pentru toate deficiențele, ca parte compo-

nentă a serviciilor de bază. O importanță deosebită o are și stabilirea și planifi-

carea bugetelor pentru achizițiile de carte, periodice și aparatura necesară 

acestor categorii de utilizatori. Sunt foarte importante și căile de diseminare a 

informației despre serviciile bibliotecii în comunitate. Informațiile pot fi posta-

te pe pagina web a bibliotecii, pot fi elaborate și în versiune audio, pe care o 

poate face un bibliotecar cu dicție bună.  

Biblioteca poate găzdui un program de demonstrare a echipamentelor 

de care are nevoie în viața de zi cu zi o persoană hipoacuzică, nevăzătoare sau 

cu probleme de mobilitate.8 Personalul unei biblioteci poate fi considerat 

drept unul dintre elementele care garantează succesul sau eșecul strategiilor 

de implementare a serviciilor și produselor noi de bibliotecă. 

Schimbarea mentalităților  

E nevoie de o schimbare radicală, de o nouă paradigmă, de implementarea 

legii și de sancțiuni adecvate, când legea nu e aplicată. E nevoie și de voința poli-

tică pentru a concepe și implementa politici publice adecvate pentru persoanele 

cu dizabilități. Dreptul la un spațiu public accesibil este un drept fundamental al 

persoanelor cu dizabilități și totodată un drept cheie, deoarece permite exerci-

tarea celorlalte drepturi. Lipsa accesibilizării constituie discriminare. 

Accesibilizarea resurselor obișnuite ale comunității (facilități, servicii și 

produse privind locuința, sănătatea și recuperarea, cultura, educaţia și forma-

rea profesională, munca, politica, sportul etc.), în scopul utilizării de către per-

soanele cu dizabilități, ne duce spre o „societate deschisă” în acord cu principi-

ile democratice actuale. Însă accesibilitatea este punctul nevralgic al integrării 

în comunitate și al incluziunii sociale în cazul persoanelor cu dizabilități. 

                                              
8 Boitor, Rozalia Melania, Asigurarea mobilităţii în siguranţă şi confort a persoanelor cu dizabilităţi 

locomotorii. Disponibil la: http://users.utcluj.ro/~Boitor/docs/asigurareaMobilitatii.pdf. 
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O categorie aparte de membri ai societății, stigmatizați, excluși din punct 

de vedere social, o reprezintă persoanele cu dizabilități, care în loc să fie pri-

viți cu milă și caritate, au nevoie de a li se crea oportunități, de a fi activi social 

și implicați în activități civice împreună cu ceilalți membri ai societății. 

A eticheta oamenii e foarte simplu, e foarte uşor să treci pe lângă proble-

mele lor, decât să intervii. Dar, în spatele etichetei, este un om care a ajuns în-

tr-o situaţie vulnerabilă, datorită sărăciei, indiferenţei, şomajului, datorită so-

cietăţii care nu oferă soluţii în timp util.  

Noi, ceilalţi, nu suntem suficient de conştienţi de problemele fizice şi psi-

hice pe care le au, nu ştim să ne comportăm cu ei, să-i acceptăm lângă noi, să-i 

ajutăm, să-i înţelegem. 

Recomandările prezentate în lucrare, legate de persoanele cu anumite 

deficiențe, de serviciile oferite, sunt elemente de alternative prin dezvoltarea 

comunităţii/ societăţii unde trăim, de aceea este important să le facem cunos-

cute. Sinergiile generate de bunele practici ale relațiilor publice ar putea deter-

mina îmbunătăţirea programelor de educaţie, formare, management, organi-

zare şi dezvoltare locală a instituțiilor publice. Astfel, este necesar să se identi-

fice şi să se prezinte iniţiative inovatoare din domeniul comunicării cu publi-

cul, din serviciile publice, deoarece prin acestea se pot oferi informaţii, idei ce 

pot fi transferate în diverse structuri instituționale. 

Marea majoritate a bibliotecilor au probleme legate de spațiile insufici-

ente pentru depozitare, limitând creşterea numerică a colecţiilor, lipsa totală a 

spaţiilor pentru activităţi de animaţie culturală destinate utilizatorilor, pentru 

înființarea unor noi servicii, inexistenţa filialelor în locuri și localități lipsite de 

aceste instituții care și-au demonstrat pe deplin utilitatea.  

Cerințele utilizatorilor nu pot fi satisfăcute datorită ritmului scăzut de 

reacție a instituțiilor, cauzat și de posibilităţile scăzute de dezvoltare ale aces-

tora. Este nevoie de schimbarea mentalităților, de schimbarea politicilor, de 

schimbarea legilor și în primul rând de unitate în breasla bibliotecarilor și res-

pect pentru munca unor bibliotecari, care au încercat să răspundă necesităţi-

lor de lectură, de studiu, de informare şi documentare ale comunităţii pe care 

o serveşte, acolo unde militează pentru categoriile cu nevoi speciale, pentru 

integrarea bibliotecii în viaţa acestor persoane. 
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BIBLIOTECARI CU OCHII ÎN STELE 

Club de astronomie – un nou serviciu de bibliotecă 

DORIN COZAN* 

În scopul diversificării serviciilor de bibliotecă și actualizării acestora cu 

noile tehnologii și provocări ale societății actuale, înființarea unui club de as-

tronomie într-o bibliotecă publică poate constitui un factor important în rede-

finirea și optimizarea conceptului de bibliotecă. 

Ideea mea este simplă: înființarea unui club de astronomie în bibliotecile 

publice, ceea ce ar fi benefic atât pentru publicul larg, cât și pentru bibliotecile 

noastre; publicul larg ar deveni familiar cu un domeniu fascinant, dar aproape 

necunoscut în România – astronomia, și aceasta „pe teren”, ieșind în stradă sau 

în natură, iar beneficiile pentru bibliotecari ar consta atât în dobândirea unor 

cunoștințe și abilități specifice, cât și în construirea unei rețele ce ar facilita 

schimbul de experiență în domeniu, împrumutul interbibliotecar de materiale 

specifice, realizarea unor excursii sau tabere de astronomie. 

Pentru înființarea unui club de astronomie sunt necesare două lucruri: 

pe de o parte, achiziții specifice, iar pe de altă parte, o pregătire în domeniu, 

eventual printr-un curs sau/ și lecturi individuale.  

Un astfel de club a luat ființă la Biblioteca Publică Cotnari, de la începutul 

lui 2017, având până în prezent un feed-back surprinzător de pozitiv, date fi-

ind noutatea și nonconformismul unei astfel de idei.  

Voi prezenta în continuare cum am ajuns să înființăm acest club, pe etape, 

oferind și alte soluții și alternative, pentru colegii interesați de această idee. 

Etapa I: Scrierea proiectului 

Am aplicat, la sfârșitul anului trecut, la Fondul Științescu Iași, scriind un 

proiect cu numele „Pegas”, doar în trei zile. Prin acest grant, am fost finanțați cu 

suma de 12.000 Ron, pentru a implementa proiectul „Pegas”, în perioada ianua-

rie-mai 2017. Am avut ca parteneri în proiect o asociație locală („Împreună 

                                              
* Dorin Cozan este bibliotecar la Biblioteca Publică Cotnari. 
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schimbăm Hodora-CLD”), care a asigurat actele necesare și rulajul banilor, de-

oarece biblioteca noastră nu are personalitate juridică, și un club de astrono-

mie din Bârlad („Perseus”), care ne-a învățat ce să cumpărăm, cum să utilizăm 

obiectele respective și cum să facem observații astronomice.  

Pentru a aplica la acest fond, nu a fost nevoie de pregătire în domeniu 

sau atestate de manager; Fundația Comunitară Iași, ca administrator al acestui 

Fond, ne-a ajutat pas cu pas și ne-a răspuns la toate întrebările, oferindu-ne 

soluții sau recomandări; în plus, cele două fișiere pe care le-am completat pen-

tru a aplica la acest Fond au fost foarte „prietenoase”, ușor de completat, pe în-

țelesul tuturor. 

Însă, pentru achizițiile de bază, specifice unui club de astronomie, suma 

minimă necesară e de aproximativ 2.000 Ron. Un astfel de kit de bibliotecă, cu 

lista de achiziții minime și cu prețul de achiziție din cadrul proiectului nostru, 

o puteți consulta la Anexa 1.  

În plus, pentru aceste achiziții, nu e obligatoriu a scrie un proiect și a 

aplica, așa cum am procedat noi. O astfel de sumă se poate obține fie din buge-

tul local, printr-un referat de specialitate, fie din sponsorizări diverse. Iar dacă 

banii se alocă din bugetul local, s-a rezolvat și problema actelor. Singurul par-

teneriat necesar rămâne cel cu un club de astronomie sau cu un astronom 

amator.  

Etapa a II-a: Achiziția kitului de bibliotecă 

Am achiziționat obiectele din Anexa I, cu atenție, pe baza recomandărilor 

oferite de coordonatorul astroclubului „Perseus”, Ciprian Vîntdevară. Toate 

achizițiile au fost efectuate on-line, de pe site-ul http://astromagazin.ro/, re-

prezentantul firmei respective oferind cu promptitudine și profesionalism răs-

punsuri și alternative privind achizițiile solicitate de noi. Majoritatea achiziții-

lor au sosit la destinație în 2-3 zile de la plata acestora.  

Desigur, se pot achiziționa și alte obiecte decât cele prezentate în Anexa 

1; depinde de recomandările specialistului, de tipul de telescop achiziționat și 

de celelalte achiziții efectuate; oculare, filtre, huse de protecție, cărți de astro-

nomie, hărți stelare – toate vor completa și îmbunătăți calitatea observațiilor 

astronomice.  

Etapa a III-a: Observațiile astronomice  

Înaintea anunțului oficial privind observații astronomice, trebuie înde-

plinite trei condiții: familiarizarea cu telescopul și accesoriile achiziționate, 
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identificarea unui punct de observație (de preferat, locația cea mai înaltă din 

zonă, ferită de poluarea luminoasă, cu deschidere la orizont spre sud, est și 

vest) și consultarea unor cărți, atlase, hărți stelare, în funcție de ceea ce ur-

mează să observați. Un excelent ajutor îl oferă în acest sens Stellarium, un soft-

ware gratuit, accesibil pe Internet, utilizat de majoritatea astronomilor ama-

tori.  

Înaintea anunțului oficial, e obligatorie consultarea vremii, pe ore, pen-

tru a beneficia de un cer senin, fără precipitații sau acoperit de nori.  

Pentru cei care doresc să se înscrie în clubul de astronomie, mai e nece-

sară întocmirea unei liste cu temele de astronomie, de studiat de preferință, în 

cadrul clubului, înaintea observațiilor astronomice. 

Observațiile încep de regulă o dată cu apusul Soarelui și se încheie după 

câteva ore. Se poate începe cu obiectele cerești mai vizibile (Luna, planetele) și 

continua cu identificarea stelelor, constelațiilor și a obiectelor deep-sky (nebu-

loase, galaxii, roiuri stelare); durata și natura acestora rămâne la latitudinea 

coordonatorului și a participanților. 

Acestea sunt, pe scurt, etapele înființării unui club de astronomie, așa 

cum le-am parcurs la biblioteca din Cotnari. Pentru orice întrebări, recoman-

dări sau completări, nu ezitați să ne contactați și să dați un like, pe Facebook, 

proiectului „Pegas”.  

 

ANEXA 1. Kit de bibliotecă 

1 Telescop Dobson 200/1200 (2 oculare incluse)  

1 Planisferă  

1 Lanternă frontală cu led roșu  

1 Căutător laser verde (50mW)  

1 Colimator laser (1,25”)  

1 Stele și constelații (carte)  

1 Catalog Messier (atlas)  

1 Stellarium (software gratuit) 

1453 lei 

68 lei 

90 lei 

181 lei 

187 lei 

42 lei 

20 lei 

0 lei 

Total 2041 lei 
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METAMORFOZE 

BOGDAN MIHAI MANDACHE* 

Mitologiile, basmele conţin povestiri ale unor metamorfoze, zei care se 

transformă în oameni, în animale, în plante, oameni, care iau diverse înfăţişări 

fie pentru a-i încerca pe alţii, fie pentru a scăpa unei soarte potrivnice; Mu-

ma-Pădurii, scorpii şi gheonoaie îi transformă pe oameni pedepsindu-i pentru 

că nu le-au dat ascultare. Orbiţi de o raţionalitate ce se vrea atotstăpînitoare, ca-

re de multe ori îşi arată lacunele, oamenii de astăzi, avînd ca vrăjmaş de căpete-

nie „apatia mentală, cenuşa formată de cadavrele noţiunilor sedimentate de se-

cole” (Vasile Lovinescu), nu iau seamă la substanţa mitică, la unitatea funda-

mentală a fiinţei, încercînd să trăiască într-o lume despuiată de mister, de sacru, 

într-o lume din care au fugărit magia. Societăţile tradiţionale găseau în mit raţiu-

nea suficientă, mai tîrziu basmele şi povestirile readucînd în atenţie teme stră‐

vechi, prezente în mentalul colectiv pe care scriitorii doar le-au aşezat în fru-

moase forme literare. René Guénon susţinea că în cazul basmelor popoarele îm-

plinesc funcţia unei memorii colective, în străfundul lucrurilor găsindu-se o lu-

me esoterică, o lume care rămîne de-a pururi o mărturie a trecutului.  

Metamorfozele lui Ovidiu povestesc în cele 15 cărţi scrise în hexametri 

dactilici istoria lumii de la ieşirea din haos pînă la epoca apoteotică a lui Iulius 

Cezar; Ovidiu ordonează istoriile metamorfozelor potrivit marelui plan poetic, 

îmbinînd abundenţa expresiei, pitorescul, plasticitatea, realismul, rezultînd o 

operă în care ilustrul romanist Pierre Grimal vedea „un veritabil compendiu al 

mitologiei greceşti, căreia îi corelează, în măsura posibilităţilor, valenţele legen-

dare romane. Tema generală a acestui poem este straniu aleasă: Ovidiu a vrut să 

schiţeze o imensă frescă ce să reprezinte transformările suferite de-a lungul 

timpului de către lucruri şi fiinţe; pe fundalul acestor tablouri pitoreşti, se creio-

nează o concepţie împrumutată filosofiei pitagoreice, ideea că universul se află 

                                              
* Bogdan Mihai Mandache este redactor la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, membru al Uniu-
nii Scriitorilor din România. 
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în perpetuă devenire, nefiind fixat, odată pentru totdeauna, într-o ordine imua-

bilă.” Operă indefinibilă, Metamorfozele reprezintă deopotrivă poem didactic, 

epopee, succesiune de epyllia elenistice, unite de o derulare cronologică, de la 

naşterea lumii pînă la Iulius Cezar: „Metamorfoza-n noi forme a formelor gîndu-

lui îmi este/ Să povestesc, o zei (şi-acelea-s a voastră lucrare);/ Fiţi de-ajutor nă-

zuinţelor mele şi-mi duceţi povestea/ De la obîrşia lumii pînă în vremurile noas-

tre.” Sub ochii cititorului se succed orînduirea vieţii pe pămînt, scene din viaţa 

zeilor, legendele tebane, expediţia argonauţilor, povestea lui Orfeu, a lui Venus 

şi Adonis, a lui Midas, legendele războiului troian, povestea lui Enea, întemeie-

rea Romei, apoteoza lui Romulus, filosofia pitagoreică, apoteoza lui Cezar. Toţi 

comentatorii subliniază lungimea ultimului cînt, acolo unde Ovidiu aduce un 

strălucit elogiu lui Pitagora: „Oricît ar fi fost de departe de zeii/ Cerului, s-a ridi-

cat, cugetînd, pîn’la ei şi sorbit-a/ Cu ochii minţii tot ceea ce Firea ascunde vede-

rii/ Omului. Cînd a pătruns cu-a sa minte şi muncă-ale Firii/ Taine, le-a împărtă‐

şit omenirii; – ucenicilor care/ Se minunau în tăcere de-al lui cuvînt, le vorbea 

el/ De zămislirea întinsei lumi, începutul a toate.”  

Tema metamorfozei (mutatae formae) asigură unitatea conţinutului poe-

mului, după o formulă populară în epoca elenistică, din care nu lipsesc aluziile 

erotice, explicabile la autorul unor cărţi precum Amoruri sau Arta iubirii. Între 

crearea lumii şi epoca augustiniană sînt narate 250 de episoade, ordonate după 

principiul cronologic şi al apropierii geografice. Se remarcă paralelisme temati-

ce (iubiri, gelozii, răzbunări ale zeilor), contraste, legături genealogice, similari-

tăţi de metamorfoze, motive recurente care nu îngreunează lectura, ci, dimpotri-

vă, îi dau supleţe. Complexitatea Metamorfozelor a făcut deseori să devină o ale-

gere în studierea naratologiei. Farmecul lecturii este conferit de fluiditatea nara-

ţiunii, de ritmul narativ, de uimitoarea diversitate tematică: povestirea unor ca-

tastrofe cosmice, legende legate de istoria naturală, de geografia mitică, poves-

tiri erotice, scene de bătălie, istorii patetice de iubire, pasiuni incestuoase şi 

afecţiune conjugală. Considerată adeseori ca o sumă mitologică, Metamorfozele, 

văzută în raport cu tradiţia literară şi mitologică anterioară, completează poves-

tirile mitologice ale literaturii greco-latine, subliniindu-i perenitatea.  

După un prim secol d.Hr. glorios cultural, odată cu extinderea limitelor 

imperiului roman către Orient, literatura latină degenerează, pierzînd din origi-

nalitatea de altădată. „La mijlocul secolului al II-lea d. Hr.”, scrie Pierre Grimal, 

„o singură operă atestă încă o anumită vitalitate. Generată într-o ambianţă 
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spirituală complexă, o exprimă chiar şi în contrastele şi paradoxurile sale. Ne re-

ferim la ciudatul roman scris de africanul Apuleius care, în copilărie, fusese edu-

cat să vorbească şi să scrie cele două limbi de cultură, latina şi greaca. Titlul 

acestui roman, Metamorfozele, este grec; de asemenea este greacă lumea în care 

se desfăşoară aventurile narate, dar foarte adesea gîndirea, ambianţa spirituală, 

modalităţile emoţionale, traduc deprinderi romane.” Cunoscut şi sub numele de 

Măgarul de aur, romanul lui Lucius Apuleius este una dintre foarte puţinele 

scrieri transmise integral; el redă peripeţiile tînărului Lucius, care îşi propune 

să străbată lumea pentru a pătrunde tainele magiei. Ajuns în Thessalia, Lucius 

este transformat din greşeală, de tînăra Fotis, în măgar; îndrăgostit de Fotis, ca-

re îl prevenise să se ţină departe de farmecele ei („fugi cît mai departe de focul 

meu, că de vei fi atins numai de-o scînteie de-a mea, vei arde pînă la oase şi ni-

meni nu va putea stinge focul tău în afară de mine, care, pricepîndu-mă să dau 

un gust plăcut bucatelor, ştiu să clatin tot aşa de plăcut un pat ca şi o cratiţă!”), 

Lucius acceptă ca Fotis, folosind vicleşugurile stăpînei sale, Pamfilia, să-l trans-

forme în bufniţă, doar că, încurcînd cutiile cu alifii miraculoase, Lucius este me-

tamorfozat în măgar, rămînîndu-i speranţa că va întîlni o tufă din trandafiri, ca-

re-i va fi leacul pentru a redeveni om. Doar că de acum mîncarea îi va fi fînul, 

romanul picaresc dînd glas tribulaţiilor, avatarurilor nedoritei sale vieţi de mă‐

gar, care nu se termină decît în ziua în care Lucius o imploră pe zeiţa Isis să pu-

nă capăt chinurilor sale. Unii comentatori văd în această metamorfoză manifes-

tarea concretă şi pedeapsa pentru a se fi lăsat robit plăcerilor trupeşti, după 

cum cea de-a doua metamorfoză va arăta nu numai puterea zeiţei Isis, ci şi tre-

cerea de la voluptăţile trecătoare la fericirea supranaturală, la redeşteptarea şi 

renaşterea interioare. 

Naraţiunea lui Apuleius nu este strict originală, a mai fost o versiune a 

unui Lucius din Patras, dar Măgarul de aur al lui Lucius Apuleius se remarcă nu 

doar prin talentul şi arta prozatorului, ci şi prin două episoade noi, povestea lui 

Amor şi a Psychei, şi legenda lui Isis şi Osiris. Basmul lui Amor şi al Psychei este 

un simbol de inspiraţie platoniciană, Lucius Apuleius declarîndu-se un filosof 

platonician, pledoaria lămuritoare în acest sens fiind Apologia (Despre magie). 

Fiică a unui rege, Psyche era de o frumuseţe nemaiîntîlnită, care însă îi alunga pe 

toţi pretendenţii; oracolul îi povăţui pe părinţi să o ducă pe o stîncă, într-un loc 

izolat, să o lase acolo unde va veni „un balaur cumplit, foarte sălbatic şi crud” ca-

re-i fusese hărăzit drept soţ. Blînda adiere a Zefirului avea apoi să o poarte pe 
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Psyche într-o vale adîncă, în mijlocul unei pajişti înflorite, acolo unde venea în 

fiecare noapte soţul necunoscut, care dispărea odată cu ultimul licăr al stelelor, 

şi care îi cerea doar să nu dea ascultare vorbelor surorilor sale, care prin vicle-

şuguri voiau să afle cine este misteriosul soţ şi cum de ele nu avuseseră aseme-

nea noroc. Psyche nu ştia cine îi este soţ, acesta spunîndu-i că-i este cu neputinţă 

să-l vadă, altfel riscînd pentru totdeauna să-l piardă. Surorile au încercat să-i 

strecoare îndoiala în suflet şi au convins-o să ascundă o lampă şi în timpul nop-

ţii, în vreme ce soţul dormea, să-i vadă chipul la lumina lămpii: „La vederea lui, 

însăşi lumina lămpii crescu, făcîndu-se şi mai puternică. Psyche rămase încre-

menită în faţa unei privelişti atît de neaşteptate. Ea văzu un cap strălucitor de 

raze, un păr bogat, scăldat în ambrozie. Astfel, fără să ştie, Psyche se îndrăgos-

teşte ea însăşi de Amor.” Tremurînda mînă a tinerei face ca o picătură de ulei în-

cins să-l atingă pe Amor, iar acesta, aşa cum o ameninţase pe Psyche, „îşi luă 

zborul în văzduh şi dispăru”. Dragostea pentru Psyche nu putea fi pe placul zei-

ţei Venus, mama lui Amor, zeiţa ameninţîndu-şi fiul: „Dar am să te fac eu să te 

căieşti de zbenguiala ta amoroasă şi să simţi neplăcerea şi amărăciunea acestei 

căsătorii”, în ciuda nedumeririlor explicite ale celorlalte zeiţe care se întrebau 

cum cea care seamănă în tot universul arzătoare dorinţi să-şi oprească fiul „de la 

dreptul firesc de a lua parte la slăbiciunile sexului frumos”. Mîhnită, Psyche ră‐

tăcea prin lume în căutarea iubitului, în vreme ce Amor era închis într-o încăpe-

re izolată din fundul palatului, păzit cu străşnicie să nu-şi întîlnească iubita. 

Psyche, primită în palatul său de zeiţa Venus, era supusă unor grele încercări: să 

aducă zeiţei un smoc din lîna de aur, să-i aducă o urnă cu apa din izvorul întune-

cos care se varsă în mlaştinile Styxului, să coboare în Infern şi să aducă o cutie în 

care Proserpina să fi pus puţin din frumuseţea ei, toate încercările cu scopul tăi-

nuit de a o pierde, de a-şi „elibera” fiul de vraja ei. Deschizînd cutia primită de la 

Proserpina, dînd curs pentru a doua oară neasemuitei curiozităţi, Psyche este 

găsită de Amor, care îi şterge de pe faţă aburii somnului; Amor se înfăţişează 

măritului Iupiter, care îi aminteşte toate metamorfozele („în şarpe, foc, pasăre, 

fiară sălbatică şi vită cornută”) pe care le suferise pentru a-l scoate din diverse 

încurcături, dar care dă curs rugii acestuia şi îi îngăduie căsătoria cu Psyche. 

Comentatorii romanului lui Apuleius subliniază la unison influenţa pla-

toniciană în mitul central al cărţii, povestea lui Amor şi a Psychei; Apuleius în 

repetate rînduri se prezentase ca un iubitor al dialogurilor lui Platon. Toate 

trimiterile sînt către dialogul Phaidros, privit critic de neoplatonicieni, dar mai 
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îngăduitor de moderni. Este unul dintre dialogurile controversate, prin situarea 

în timp (dialog de tinereţe, de maturitate, precedînd opera de bătrîneţe), cît şi 

prin subtitlu, care a fost despre frumos, dar şi despre iubire, despre suflet, de-

spre retorică. Leon Robin susţine că tema generală este cea a discursului, moti-

vul dominant este cel al iubirii, iar motivul interferent este cel al sufletului, al 

delirului. Hermeias a fost unul dintre neoplatonicienii care au comentat dialogul 

lui Platon afirmînd că este despre alcătuirea interioară a sufletului şi elanul său 

către ceva superior, despre curgerea exterioară a sufletului, sufletul purtat de 

roata cerului despre care vorbeşte Platon prin intermediul lui Socrate: „Locul 

acesta supraceresc nici un poet din lumea noastră n-a apucat să-l cînte şi nici 

nu-l va cînta vreodată aşa cum se cuvine. Ci iată cum arată el – căci trebuie, mai 

cu seamă cînd vorbim de adevăr, să îndrăznim să spunem adevărul. Fiinţei în-

săşi – deci ceea ce există cu adevărat, care nu are nici formă, nici culoare, nici nu 

poate fi atinsă, pe care n-o poate contempla decît cîrmaciul sufletului, intelectul, 

şi care reprezintă obiectul adevăratei ştiinţe – fiinţei deci îi este hărăzit locul 

acesta.” Cosmogoniile orfice au văzut în Eros una dintre divinităţile prime, „pri-

mul născut”, cum scria Euripide, i-au atribuit funcţia simbolică de a separa şi re-

uni diferitele părţi ale lumii, el se smulge primul din masa nediferenţiată a Nop-

ţii, pentru a apropia forţele contrare, cele două jumătăţi ale oului cosmic, cerul şi 

pămîntul, principiul masculin şi principiul feminin, muritori şi zei, după chipul 

mamei sale, Iris, curcubeul reunind cerul şi pămîntul de coloana luminii care 

aducea oamenilor mesajele zeilor. Dialogul platonician este unul despre natura 

sufletului, despre nemurirea sufletului, despre iubire şi frumuseţe, despre iniţia-

tul şi neiniţiatul în faţa reflexului terestru al frumuseţii, despre pasiunea şi dra-

ma sufletului îndrăgostitului. Sufletele ţintesc către adevăratele realităţi, dar în 

vreme ce unora le este dat să privească bolta, cele mai multe rămîn prinse „în-

tr-un obştesc vîrtej”, iar din îmbulzeala cailor şi cîrmacilor, multe suflete se schi-

lodesc, rămîn cu aripile frînte. Sufletul însoţitor de zeu va avea aripi şi va da roa-

tă cerului, în vreme ce sufletul înrobit de viciu se îngreunează, „îşi vatămă aripi-

le şi cade pe pămînt”; sufletele revin după o mie de ani, dar sufletul care nicicînd 

nu a apucat să vadă adevărul, nu va avea parte de omenească întruchipare: „De 

aceea, pe bună dreptate, doar gîndirii celui care îndrăgeşte înţelepciunea îi este 

dat să aibă aripi.” Sufletul care s-a aşezat într-o vieţuitoare omenească a con-

templat adevăratele realităţi, dar nu toate suflete îşi amintesc ce au văzut 

cîndva, pentru că „le lipseşte puterea de-a străvedea pînă la capăt”, nu toţi s-au 
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bucurat de frumuseţea văzută în toată strălucirea ei, nu toţi au contemplat divi-

na privelişte: „Deplinătatea, simplitatea, statornicia, fericirea le puteam privi în 

imagini care, iniţiaţi fiind, ne apăreau într-o lumină fără pată, pentru că noi înşi-

ne eram fără pată şi neînsemnaţi cu semnul mormîntului pe care, numindu-l 

trup, îl trăgeam în această viaţă după noi, legaţi de el precum o scoică de carapa-

cea ei.” Şi frumuseţea pe care ne-o înfăţişează vederea stîrneşte în suflet porniri 

sau atitudini ce se deosebesc după cît a înţeles din ceea ce a văzut odinioară; da-

că unul este mînat doar de plăcere, un altul aduce cinstire celui iubit ca unui zeu, 

sufletul său este cuprins de „un val de pulberi nevăzute”, bucuria ia locul durerii, 

iar uscăciunea însoţeşte singurătatea, sufletul este între simţiri învălmăşite, 

covîrşit de nefirescul stării, a stării pe care „oamenii o numesc iubire”. Basmul 

lui Amor şi al Psychei tălmăcit de Apuleius prin lecturile sale platoniciene „suge-

rează odiseea sufletului uman închis în carnea trupului care-şi regăseşte în ulti-

mă instanţă patria cerească, datorită puterii lui Eros”, scrie Pierre Grimal.  

Îmbătrînind, nemaifiind folositor la cărăuşie ca altădată, zilele măgarului 

erau numărate, de multe ori fiind ameninţat cu sacrificarea, în vreme ce tufa de 

trandafiri care l-ar fi metamorfozat în tînărul de odinioară părea tot mai mult o 

iluzie; chinurile, poverile şi loviturile erau tot mai numeroase: „Ei bine, de ce nu 

jertfim o dată pe acest soţ de răspîntie, ba mai mult, pe acest adulter universal, 

ca o meritată ispăşire pentru monstruoasele lui porniri amoroase. Haide, băiete, 

zise el, taie-i capul numaidecît, aruncă-i măruntaiele la cîini, iar tot restul cărnii 

păstrează-l pentru masa lucrătorilor noştri. Cît priveşte pielea, după ce vom us-

ca-o presărînd-o cu cenuşă, o vom duce stăpînilor noştri, pe care nu va fi greu 

să-i convingem că dobitocul a fost ucis de un lup!” După multe peripeţii, măgarul 

ajunge la Cenchrae, o strălucită colonie a Corintului, în plină noapte luminată de 

luna plină invocă puterea divină spre a-l elibera de suferinţe: „Scapă-mă de 

această dezgustătoare înfăţişare de patruped, înapoiază-mă privirilor alor mei, 

redă-mi chipul lui Lucius. Sau dacă vreo divinitate supărată mă urmăreşte cu ne-

înduplecata ei mînie, cel puţin să pot muri, dacă nu mi-e îngăduit să trăiesc!” Cu-

fundat iarăşi în somn, Lucius se trezeşte văzînd ridicîndu-se din ape o faţă divi-

nă, strălucitoare, încît „te orbea cu întunecata-i strălucire”; surprins de apariţie, 

Lucius, păstrînd încă aspectul său de patruped, ascultă cu înfrigurare spusele 

zeiţei: „Iată, Lucius, mişcată de rugăciunile tale, am venit eu, Natura, mama tu-

turor lucrurilor, stăpîna elementelor, izvorul şi începutul veacurilor, divinitatea 

cea mai mare, regina manilor, cea dintîi între locuitorii cerului, tipul uniform al 
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zeilor şi al zeiţelor. Eu sînt aceea care cîrmuiesc după voia mea luminoasele înăl-

ţimi ale cerului, vînturile sănătoase ale mării, jalnica tăcere a Infernului. (...) Eu 

vin la tine, mişcată de nenorocirile tale, vin binevoitoare şi prielnică. Şterge-ţi 

acum lacrimile, încetează de a te mai tîngui, alungă tristeţea, căci în curînd prin 

voinţa mea va străluci pentru tine ziua mîntuirii. Fii deci foarte atent la ceea 

ce-ţi voi porunci!” Ziua care urmă era închinată cultului zeiţei, cu ample proce-

siuni, cu mulţimi iniţiate în divinele mistere, iar în acea adunare, marele preot îi 

întinse măgarului coroana în care străluceau trandafirii care îi aduceau schim-

barea: „În sfîrşit, Lucius, ai ajuns în portul Odihnei şi în altarul Îndurării! Nici 

naşterea ta, nici înalta-ţi poziţie socială, nici chiar această învăţătură prin care te 

distingi nu ţi-au fost de nici un folos, căci pornind pe drumul alunecos al unei ti-

nereţi înflăcărate şi aruncîndu-te în plăceri nedemne de un om liber, ai plătit 

scump o curiozitate fatală.” Lucius era chemat la o nouă viaţă, aşa cum îi preves-

tise zeiţa Isis, intrînd în sanctuarul templului, el păşea către misterele care echi-

valau cu o moarte de bunăvoie şi cu o viaţă închinată cultului zeiţei: „M-am 

apropiat de hotarele morţii, am călcat pragul Proserpinei şi de acolo m-am în-

tors, trecînd prin toate elementele. În mijlocul nopţii am văzut soarele strălu-

cind cu o lumină orbitoare, m-am apropiat de zeii Infernului şi de zeii cerului, 

i-am văzut la faţă şi i-am adorat de aproape. Iată, ţi-am spus lucruri pe care, deşi 

le-ai auzit, eşti totuşi osîndit să nu le înţelegi!” În cîteva propoziţii sînt redate cu 

expresivitate trăirile celui ce-şi leapădă straiele de profan pentru a îmbrăca 

mantia albă a iniţiatului; după ceremonia care îl readusese printre semeni, Lu-

cius era aşteptat pentru iniţierea în misterele atotputernicului tată al zeilor, „in-

vincibilul Osiris, primul dintre marii zei, cel mai strălucit dintre cei puternici, cel 

mai puternic dintre cei străluciţi, regele nemuritorilor şi domnitorul suprem”, 

zeu care îi apăru aievea, povăţuindu-l să revină în for, să-şi reia glorioasa carieră 

de apărător al dreptăţii. 

Lucius Apuleius se prezenta ca descendent al familiei lui Plutarh, de la ca-

re poate că a moştenit înclinaţia spre scris şi adoraţia cultului zeiţei Isis, Plu-

tarh fiind autorul unei cărţi celebre, Despre Isis şi Osiris; la rîndul lui, Plutarh fu-

sese inspirat de filosofia lui Platon, în scrierile căruia erau prezente Egiptul şi 

civilizaţia egipteană, ceea ce ne ajută în înţelegerea unor rodnice filiaţii intelec-

tuale. Plutarh ne învaţă că cel mai frumos dar pe care ni-l face Divinitatea este 

cunoaşterea adevărului, iar cercetarea adevărului înseamnă şi cunoaşterea zei-

lor, învăţătura sfîntă fiind în opinia şi credinţa cărturarului cultul zeiţei Isis, 
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„cunoaşterea Fiinţei dintîi şi atotstăpînitoare, pe care numai mintea o poate pri-

cepe”. Textele piramidelor dau seamă de mitul lui Isis şi al lui Osiris, legendarul 

rege ce a instaurat dreptatea, i-a învăţat pe egipteni agricultura. Seth, fratele 

său, nemulţumit de faima lui Osiris, îl atrage într-o capcană, îl închide într-un 

chivot pe care îl aruncă în Nil, chivot pe care îl găseşte Seth care recunoscînd 

trupul lui Osiris îl taie în paisprezece bucăţi pe care le împrăştie în delta Nilului. 

Isis regăseşte bucată cu bucată din trupul lui Osiris, mai puţin „părţile ruşinoa-

se” despre care Diodor din Sicilia spunea că nici unul dintre părtaşii la nelegiure 

nu a vrut să le ia şi că au fost devorate de peşti. „Dar Isis”, scrie Diodor din Sici-

lia, „socoti că şi acestea (părţile ruşinoase – n.n.) sînt cu totul vrednice de cinsti-

rile cuvenite zeilor. Aşadar, pregăti un mulaj al acestora, poruncind să fie aşezat 

în templu şi preamărit, prin iniţieri şi sacrificii, ca o icoană. Ele trebuiau să se 

bucure de cinstirile cele mai mari. Şi de aceea elenii care şi-au luat celebrarea 

orgiilor din Egipt, cum şi serbările întru slava lui Dionysos, preamăresc această 

parte a trupului pe care o numesc phalos prin mistere, prin iniţieri spre mărirea 

zeului şi prin sacrificii.” Horus, fiul lui Isis şi al lui Osiris, va fi cel care va răzbuna 

moartea tatălui, îl va învia pe Osiris ca „persoană spirituală” şi ca energie vitală: 

„Osiris! Tu erai plecat, dar ai revenit; dormeai, dar te-ai trezit; ai murit, dar tră‐

ieşti din nou.” Mai tîrziu, teologii noului imperiu îl vor numi pe Ra, zeul solar, 

„Unul-adunat-împreună”, reprezentat sub forma lui Osiris mumie, purtînd co-

roana Egiptului de Sus, sau cum spunea Rundle Clark: „Ra ca zeu transcendent şi 

Osiris ca zeu emergent constituie manifestările complementare ale divinităţii.” 

Popularitatea lui Osiris sporea, el fiind singurul zeu egiptean care, asasinat, a 

triumfat asupra morţii. Scriind despre romanul Măgarul de aur al lui Apuleius, 

Mircea Eliade îl găseşte ca fiind cel mai preţios document din întreaga literatură 

antică privitoare la mistere; ceea ce povesteşte Lucius este despre experienţa 

morţii şi a învierii. Neofitul coboară în Infern, se apropie, contemplă şi li se în-

chină unor zei, se simte identificat cu Osiris-Ra, care este veşnic şi nemuritor, 

doar trupul îi este tăiat în bucăţi şi împrăştiat de Seth, bucăţi pe care le-a reunit 

Isis, dovedind astfel că „Fiinţa substanţială, substanţa pur inteligibilă, stăpînul 

binelui, este mai presus de orice schimbare sau alterare. Firea trupească şi sen-

sibilă primeşte din el eidos, forme şi chipuri, ce sînt imprimate în ea ca un sigi-

liu în ceară”, scrie Plutarh, povăţuindu-şi cititorul să ţină seamă că firea 

desăvîrşită are în alcătuire trei părţi: substanţa inteligibilă (eidos), materia şi 

ceea ce rezultă din amestecul lor. Călăuziţi de gîndire şi filosofie, oamenii se vor 
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iniţia în mistere: „Înţelegerea fiinţei pure, sfîntă şi inteligibilă, este ca o strălumi-

nare ce ne străfulgeră sufletul într-o clipă, nelăsîndu-ne să observăm şi să sim-

ţim prezenţa ei decît o singură dată.” Doar cei care prin dreaptă judecată se ridi-

că deasupra amestecului de confuzii şi păreri pot avea revelaţia adevărului cel 

mai limpede, pot atinge epoptia, cea mai înaltă treaptă de iniţiere.  

Destinul cuplului regal, Isis şi Osiris, este sursa civilizaţiei faraonice, adep-

ţii enigmaticei religii egiptene parcurgînd diverse grade de iniţiere, celor de la 

cel mai înalt grad fiindu-le rezervată o învăţătură profundă şi putinţa de a vedea 

Lumina care nu se arată decît celor ce şi-au desăvîrşit iniţierea. Textele pirami-

delor şi tratatul Despre Isis şi Osiris, al învăţatului grec Plutarh, el însuşi iniţiat în 

mistere, sînt sursele majore ale mitului osirian, cele două texte fiind separate de 

trei milenii în care această cale a cunoaşterii a fost străbătută de sute de genera-

ţii de adepţi ai cultului celor doi zei, mitul osirian inspirînd peste veacuri opera 

cu substrat iniţiatic Flautul fermecat, a lui Mozart. Prin doliu şi căutarea soţului 

iubit, Isis creează ritualuri, simboluri, evocări ale încercărilor prin care a trecut 

pe care le uneşte cu iniţierile sacre pentru ca iniţiaţii să le trăiască la rîndul lor. 

Ea va reconstitui învăţătura primordială pe care o transmite adepţilor arătîn-

du-le pietatea şi energia de care au nevoie atunci cînd înfruntă adversitatea. 

Poate că nu poate fi imaginat nici un ideal mai înalt decît cel evocat de Plutarh 

cînd vorbeşte de fervoarea sa pentru cultul zeiţei Isis; convingerile sale arată se-

tea de adevăr şi iubirea de înţelepciune şi cunoaştere. Egiptul faraonic nu este 

un stat geografic, este o stare de spirit, un mister al vieţii care se înfăţişează în 

întreaga plenitudine celui care bate la poarta templului, aducînd cu sine partea 

sa de lumină lăuntrică pentru a împrăştia tenebrele. 

Romanul lui Lucius Apuleius, Măgarul de aur/ Metamorfoze este plasat în 

rîndul scrierilor care descriu universuri imaginare; criticul francez Joël Thomas 

îl analizează alături de Eneida lui Virgiliu şi de Satiricon-ul lui Petroniu. Deşi ce-

le trei opere literare diferă ca gen, ca epocă în care au fost scrise, autorii lor tră‐

ind în medii istorice şi circumstanţe diferite, ele se regăsesc sub aceeaşi conste-

laţie imaginară, avînd o temă importantă pentru oamenii antichităţii, anume că‐

lătoria iniţiatică, văzută ca pelerinaj, acces către un centru, totul în încercarea de 

a depăşi cotidianul. Joël Thomas afirmă că, privind cele trei universuri din scrie-

rile amintite, vom descoperi „trei căutări sau mai exact aceeaşi căutare la trei ni-

veluri ontologice diferite. Toate se situează în raport cu aceeaşi concepţie asupra 

Absolutului, dar privirile asupra lui sînt diferite”: Eneida va fi „calea regală”, 
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Măgarul de aur reprezintă „calea de mijloc”, iar Satiricon reprezintă „calea pa-

rodică”. Măgarul de aur este o scriere care ţine de domeniul a ceea ce este miş‐

cător, nesigur, tema metamorfozei înscriindu-se într-un ansamblu simbolic coe-

rent în care nefericitul Lucius face experienţa unei stări de nelinişte în care se 

vede lipsit de putinţa de a comunica şi experimentează zilnic teama de a fi ucis 

în mijlocul unei indiferenţe generale, poate asemenea lui Acteon care o privise 

pe Diana în timp ce se scălda, scenă redată în cartea a doua, prevestind oarecum 

metamorfoza şi nefericirile celui ce nu ţinuse seamă de îndemnul Byrrhenei: 

„Tot ce vezi este al tău!”, obsedat fiind de dorinţa de a cunoaşte magia şi avata-

rurile sale: „Din tot ce vedeam, îmi închipuiam că nimic nu era aşa cum mi se în-

făţişează în realitate. Mi se părea că absolut totul se metamorfozase prin pute-

rea infernală a unor descîntece. Astfel, pietrele de care mă loveam în închipuirea 

mea erau oameni împietriţi, păsările pe care le auzeam, oameni acoperiţi cu pe-

ne, arborii de dincoace şi de dincolo de zidurile oraşului, şi aceştia erau tot oa-

meni încărcaţi cu frunze, iar apele curgătoare izvorau din trupurile lor ome-

neşti; credeam că statuile şi icoanele erau gata să pornească, zidurile să vor-

bească, boii şi celelalte vite de acelaşi fel să facă profeţii, că din cer chiar, din ce-

rul adevărat şi din globul înflăcărat al soarelui vor sosi pe neaşteptate anumite 

prorociri.” Cu aceste trăiri ale lui Lucius aflat în casa Byrrhenei, care îl previne 

asupra primejdioaselor vicleşuguri şi momeli nelegiuite urzite de Pamfile, gazda 

lui Lucius, ne apropiem de o situaţie pe care o vom regăsi pe parcursul romanu-

lui: lucrurile nu sînt ceea ce par a fi! Astfel sîntem incitaţi, crede Joël Thomas, să 

căutăm o arhitectură simbolică ascunsă, să descoperim esenţialul în spatele apa-

renţelor; tema deghizării/travestirii lui Thrasyleon este o învăţătură pentru a 

ocoli forţele regresive şi pericolul aparenţelor, un îndemn la a căuta esenţialul 

dincolo de ceea ce este vizibil.  

Romanul lui Apuleius stă sub semnul călătoriei, al căutării trandafirilor 

salvatori care i-ar fi permis lui Lucius să-şi recapete înfăţişarea omenească: 

„numai mestecînd trandafiri, vei scăpa de acest chip de măgar şi, revenit la sta-

rea ta de mai înainte, vei fi din nou dragul meu Lucius”, îi spune Fotis după ce a 

greşit cutiile în care stăpîna ţinea leacurile miraculoase. Nu este locul să insis-

tăm asupra simbolismului trandafirului care în ansamblu, roză şi spini, întruchi-

pează natura complexă a iniţierii, căutarea spiritualităţii, iar despre acestea dau 

seamă Romanul trandafirului, Grădina trandafirului ale lui Saadi sau scrierile ca-

re întemeiază mişcarea rozicruciană; romanul Măgarul de aur este orientat în 
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jurul căutării trandafirului: „Apuleius”, scrie Joël Thomas, „este fără îndoială pri-

mul, în istoria literaturii, care a urmărit acest simbol în manieră constantă de la 

un capăt la altul al povestirii sale, şi de a fi făcut din el însuşi centrul întregii cău-

tări.” În opinia criticului francez, romanul lui Apuleius putea să se intituleze Ro-

manul trandafirului, trandafirul fiind evocat de 15 de ori cu trimiteri la cîmpuri-

le vizual, gustativ sau tactil; trandafirul nu putea lipsi din descrierea zeiţei Isis: 

„Rochia ei, din cea mai fină pînză de in, era în diferite culori care se schimbau, 

trecînd rînd pe rînd de la albul orbitor al crinului la galbenul şofranului şi la ro-

şul aprins al trandafirului.” Trandafirul este invocat în pasajele erotice ce de-

scriu noaptea plină de pasiune trăită împreună cu Fotis: „se apropie de mine 

aruncîndu-mi buchete de trandafiri şi avînd sînul plin de petale de trandafir scu-

turate”, „şi cu mica-i palmă trandafirie acoperindu-şi puţin gingăşiile”. Altădată 

priveşte cu nesaţ trandafirii care-i erau salvarea, dar de care nu se putea atinge: 

„se plecau într-o parte încărcaţi de roua dimineţii, nişte trandafiri de o prospeţi-

me virginală” sau pajiştea fermecătoare unde „străluceau nişte minunaţi tranda-

firi de un roşu aprins”. O singură apropiere explicită între tradafir şi parfumul 

său: „Mă mîngîiam cu slaba speranţă că primăvara, care tocmai revenise, va 

acoperi cîmpiile cu o mulţime de flori proaspete şi va îmbrăca pajiştile în haină 

purpurie, că în curînd, spărgînd închisoarea lor de ghimpi şi răspîndind un par-

fum delicios, aveau să înflorească trandafirii, care ar putea să-mi redea chipul lui 

Lucius de altădată.” Metamorfoza lui Lucius în om încheie peregrinările nelipsi-

te de primejdii, îl aşază în pragul unei noi vieţi, a unei vieţi schimbate de succe-

sivele iniţieri; trandafirul apare ca un loc nevăzut, ca un creuzet unde se elabo-

rează sensul mistic al romanului. Metamorfoza şi iluminarea isiacă îi redau vo-

cea care va înălţa una dintre cele mai frumoase rugi rostite în latină: „Regină a 

cerului, fie că eşti binefăcătoarea Ceres, mama şi născocitoarea grînelor, care, 

bucuroasă că ţi-ai regăsit fiica, ai învăţat pe oameni să înlocuiască vechea ghin-

dă, hrană sălbatică, prin alimente mai plăcute, şi care locuieşti pe ogoarele de la 

Eleusis; fie că eşti cereasca Venus, care din primele zile ale lumii ai unit, printr-o 

iubire înnăscută, sexele opuse şi ai înmulţit printr-o eternă fecundare neamul 

omenesc. (...) Mi-ajung atîtea suferinţe, mi-ajung atîtea primejdii.” 

În romanul lui Apuleius, călătoria este dorinţă de schimbare, depăşire a 

cotidianului care se desfăşoară pe trei planuri: călătoria picarescă, plimbînd 

eroul prin diverse medii, magia şi erotismul; aceste ultime două teme se regă‐

sesc în literatura posterioară, Joël Thomas dînd exemplul celebrelor Memorii ale 
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lui Casanova, care îmbină cunoaşterea supranaturalului (prin magie) şi manifes-

tarea vitalităţii (prin erotism), M. Carrouge afirmînd că magia şi erotismul au în 

comun faptul că sînt în slujba a trei tendinţe primordiale ale fiinţei: forţa, foa-

mea şi sexul. Metamorfoza lui Lucius are loc în cadrul asocierii magiei şi a ero-

tismului, Fotis fiind magiciană şi întruchipare a pasiunii: „Plăcerile noastre nu 

vor întîrzia mult; cum se lasă seara, voi fi în camera ta. Pleacă aşadar şi te pregă‐

teşte, căci toată noaptea vreau să lupt cu tine vitejeşte şi din toată inima! (...) Să 

sorbim azi tot vinul acesta, care va alunga orice sfială ce ne-ar răci pornirile şi va 

aţîţa în noi înflăcărata putere a patimii.” Atracţia nemăsurată pentru Fotis va 

aduce şi necazurile lui Lucius, „ca un smintit şi încremenit în nebunia mea, vi-

sam cu ochii deschişi”. Lucius se visa o pasăre, voia să ajungă imediat la o formă 

sublimată de spiritualitate, fără iniţiere, fără încercări; în loc să devină pasăre, 

bufniţă, Lucius este simbolic închis într-o creatură rudimentară, purtînd în el 

două cereri, două aspiraţii către sublim şi către regresiune, urmărind-o pe pri-

ma cu metodele celei din urmă, după cum subliniază Joël Thomas. Succesiunea 

imprevizibilă de tribulaţii, de bune şi rele cuprinde toate posibilităţile pe care i 

le putea oferi viaţa, iar aceste încercări îi vor permite o lentă decantare, o alchi-

mie interioară care îl deschid pe Lucius către Cunoaşterea adevărată, către Re-

velaţie. În faţa unei schimbări căreia nu-i găsea ieşirea, Lucius îşi parcurge dru-

mul cathartic, trăieşte stări regresive, frica, îndoiala, ezitarea, speranţa, se supu-

ne încercărilor destinului, se reconstruieşte punînd în valoare posibilităţile ine-

rente condiţiei sale umane.  

La metamorfoză nu se ajunge prin hazard, ci printr-o voinţă exterioară, a 

unor zei, a unor fiinţe supranaturale, şi se petrece pentru amuzament, pedeapsă 

sau recompensă; metamorfoza transgresează legile naturii, îl transformă pe Ac-

teon în cerb, pe Dafne în laur, pe Lucius în măgar... pedeapsă, protecţie, eroare. 

Metamorfoză a corpului sau a sufletului, a spiritului? Metamorfoza este trecerea 

de la o stare la alta, atinge forma dar mai ales spiritul, presupune probe dificile 

înfruntate cu curaj şi înseamnă renaşterea într-o stare nouă, miturile şi povesti-

rile putînd fi totdeauna traduse în termeni iniţiatici. Sînt comentatori care fac 

apropieri între poveste şi mit, şi sînt numeroase, cel puţin ca subiecte iniţiatice, 

totdeauna se subliniază că în poveşti personajele duc o viaţă liniştită pe pămînt, 

printre noi, eroii miturilor cunosc o transfigurare într-o realitate cerească. Eti-

mologic metamorfoza exprimă schimbarea formei, dar termenul exprimă un 

proces, o trecere, de aceea sensul prim se păstrează doar pentru lumea naturală, 
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în vreme ce pentru cele ale spiritului este trecere dincolo de temporal, dincolo 

de limita între materie şi spirit. Pierre Brunel spunea că mitul metamorfozei 

„combină alteritatea şi identitatea; este deopotrivă imaginar şi real, cuvînt şi fi-

inţă, sens şi nonsens”. Metamorfoza interioară nu este o schimbare de formă, ci 

una de comportament, în urma reaşezării valorilor, a unui lung proces de anali-

ză, de reflecţie.  

Metamorfoza interioară începe printr-o călătorie, printr-o introspecţie la 

capătul căreia nu întîlnim o linişte asiguratoare de confort. Construirea sinelui 

este un amplu proces în care încercările ne aşază deopotrivă în faţa stabilului şi 

a efemerului, la intrarea într-un labirint ale cărui meandre nu le cunoaştem, sau 

în faţa unei oglinzi în care recunoaştem chipul... În cele mai multe dintre mitolo-

giile lumii întîlnim trecerea obligatorie printr-o moarte simbolică pentru a re-

naşte diferit, metamorfozat interior. Toate ritualurile iniţiatice cer trecerea din-

colo de superficialitatea lucrurilor, părăsirea lumii aparenţelor, regăsirea valori-

lor prime pentru împlinirea metamorfozei interioare. Metamorfoza interioară 

implică o trecere, iar această trecere este cel mai adesea o poartă reală sau vir-

tuală care separă două stări: înainte şi după.  

Este cunoscut tabloul unui anonim din şcoala de la Avignon, Visul lui Iacob, 

în care Iacob, dormind cu capul pe o piatră, visează o scară pînă la cer pe care 

urcă şi coboară îngeri; poate că scara este în fiecare din noi şi sîntem chemaţi să 

urcăm treaptă cu treaptă, să ne apropiem de idealul umanităţii. La capătul unei 

vieţi de căutări, Siddhartha, eroul povestirii lui Hermann Hesse, îi destăinuie lui 

Govinda unul dintre gîndurile pe care le-a aflat: „Înţelepciunea nu poate fi îm-

părtăşită. Cunoştinţele pot fi împărtăşite altora, însă înţelepciunea nu. Ea poate 

fi descoperită, poate fi trăită, te poţi lăsa purtat de ea, poţi să săvîrşeşti minuni 

cu ajutorul ei, dar nu poţi să o spui, nici să o propovăduieşti.” Metamorfoza inte-

rioară trebuie trăită cu intensitatea şi ardoarea îndemnului lui Nietzsche, Devino 

ceea ce eşti! 
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ACELAŞI BRÂNCUŞI, O ALTĂ GENERAŢIE:  

60 DE ANI DE LA MOARTEA SCULPTORULUI ROMÂN 

MANUELA TEODORA BALAŞCA-MIHOCI* 

Nu îmi doresc câtuşi de puţin o Operă completă. ** 

Aceasta este ca un monument pentru cei morţi, 

în vreme ce eu mă simt angrenat în plin lucru.1 

 

 

Omul, artistul şi Opera sa 

Brâncuşi, omul creator care împacă vechiul cu noul, anticul cu modernul, 

depăşeşte curente şi mişcări culturale, spre a se impune prin simplitatea ope-

rei sale. A reuşit ca artist să ofere materiei o reînsufleţire unică, a îmbinat nai-

vitatea cu înţelepciunea. Despre el, Radu Varia avea să afirme: „Timp de trei-

zeci de ani şi mai bine, Brâncuşi a fost ferm convins (…) că adevărata misiune a 

artei sale este de ordin terapeutic şi că el însuşi, în mijlocul unei lumi oarbe, 

ostile, răzvrătite şi sinucigaşe, era un vindecător, poate Marele Vindecător.”2 

La 60 de ani de la moartea sa fizică, spiritul său este încă viu, generaţiile 

ce l-au succedat au căutat să îi înţeleagă opera, să o interpreteze, să o claseze, 

să o psihanalizeze şi s-a dovedit că o unică direcţie de gândire ar sărăci şi ar 

limita sfera de înţelegere şi explicare a izvoarelor marelui artist. „Arta lui 

Brâncuşi, ţăranul român de la Dunăre, cum era numit, nu pleca de la aşa-zisa 

prelucrare sau stilizare a formelor, a aspectelor exterioare ale folclorului, ci se 

ridica prin profunzimea străfundurilor cu răsunet milenar ale vieţii spirituale 

româneşti, rânduindu-se prin aceasta lângă Eminescu, Enescu, Luchian, Arghe-
                                              
* 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. 
** Text preluat parţial şi reorganizat după lucrarea publicată: Între filozofie şi artă – fenomenologia 
din arta brâncuşiană, Mihoci Manuela Teodora, ISBN 978-606-685-118-3, Editura Performantica, 
Iaşi, 2014. 
1 Constantin Zărnescu, Aforismele şi textele lui Brâncuşi, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1980, 

p. 118. 
2 Radu Varia, Brancusi, Editions Gallimard, Paris, 1989, p. 84 
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zi sau Ţuculescu.”3 James Farrell afirmă 

despre existenţa lui Brâncuşi: „Lângă 

Shakespeare şi Beethoven se mai află un 

zeu: românul Constantin Brâncuşi.”4 „Cel 

ce a transformat Anticul în modern” (Le 

Douanier Rousseau); „Cel ce a trecut 

Sculptura dincolo de orice limite” (Ro-

bert Goldwater); „Artistul genial” (René 

Huyghes); „Una dintre cele mai măreţe 

figuri ale artei din toate vremurile” (Jean 

Cassou); „Simţi, privindu-i capodoperele, 

suflarea de gheaţă a Absolutului; revela-

ţia de pisc alpin a măreţelor adevăruri, 

luate direct din spiritul popular” (Pierre 

Gueguen); „Un sfânt! Primul pe lista mea 

a valorilor” (Ezra Pound); „Sfântul din 

Montparnasse” (Peter Neagoe); „Creato-

rul unei sinteze a întregii sculpturi din is-

torie” (Eugen Ionescu); „Cel fără de egal 

în lume” (Sherman Lee); „Noul Adam!” 

(Thomas Mann); „Toţi artiştii din lume îi sunt îndatoraţi” (Athena Tacha 

Spear) etc...5  

Vedem cum Brâncuşi este viu prin mărturiile artiştilor care l-au succe-

dat, dovadă că spiritul nu moare, iar artiştii se recunosc valoric prin creaţiile 

lor. Ridicat prin voia sorţii din mijlocul ţăranilor satului Hobiţa de lângă Târ-

gu-Jiu, viaţa sa a fost marcată de muncă, încă din copilărie, la fel în ucenicia as-

pră, făcând munci diverse: tâmplărie, băiat de prăvălie, spălând vase şi alte 

munci pe lângă gospodăriile celor avuţi. La vârsta de 18 ani reuşeşte să se în-

scrie la Şcoala de meserii din Craiova, absolvind două clase într-un an, cu nă‐

zuinţa de a studia apoi Şcoala de Belle Arte din Bucureşti.  

                                              
3 *** Colocviul Brâncuşi (13-15 octombrie 1967), Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 6. 
4 Mircea Deac, Românul Brâncuşi, Editura Thausib, Sibiu, 1996, coperta I. 
5 Horia Muntenuș, Dincolo de Brâncuşi, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002, Cuvânt înainte de Constan-

tin Zărnescu, p. 7. 

 

Brâncuşi în cadrul Porţii din atelier, 1964 

Foto W. Miller 
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După un lung travaliu creativ, anul 1904 îl va găsi la Paris, loc unde îşi va 

descoperi propria singurătate, dar şi forţa creativă plină de originalitate, depă‐

şind orice academism al timpului din capitala europeană a artelor.  

Toate temele majore ale vieţii au fost abordate de artist cu sensibilitatea 

caracteristică; dacă e să amintim cele despre copilărie (Cap de copil, Noul năs-

cut, Primul Strigăt); iubire (Poarta Sărutului, Sărutul, Borna de frontieră, pro-

iectul Templul Dragostei); tăcere (Masa Tăcerii. Scaune); înălţare şi zbor spiri-

tual, creaţie şi pământ (Adam şi Eva, Cumințenia Pământului, Începutul lumii, 

Noul născut); rugăciune şi chip de femeie (Prinţesa X, Domnişoara Pogany, Fe-

meie privindu-se în oglindă, Negresa blondă, Tors de fată, Principesa X); motive 

de animale simbol (Peştele, Pasărea de aur, Pasărea în văzduh, Pasărea în spa-

ţiu, Măiastra, Cocoşul, Ţestoasa zburătoare, Foca, Pinguini, Leda), stări ome-

neşti (Somnul, Cap de copil adormit, Muza adormită, Fiul risipitor, Rugăciunea, 

Orgoliul, Timiditate, Seninătate).  

Ionel Jianu conturează universul brâncuşian prin trei mari teme: Creaţia, 

cu operele: Începutul lumii, Noul născut, Adam şi Eva, Primul pas, Prometeu, 

Leda, Muza adormită, Vrăjitoarea, Socrate, Spiritul lui Buddha; Construcţia lu-

mii: Coloana fără sfârşit, Templul dragostei, Poarta sărutului, Masa tăcerii, An-

samblul monumental de la Târgu-Jiu şi proiectul la Templul eliberării; Solidari-

tatea tuturor fiinţelor: Păsările, Peştii, Cocoşii, Pinguinii, Broaştele ţestoase. 

Dacă ar fi să gândim o analiză a operelor sale privind animalele, Cocoşul 

este singurul care scoate sunete, restul sculpturilor sunt mute sau tăcute: Ţes-

toasa, Pinguinii, Peştii, Foca, Măiastrele sau Păsăruica. Ele vorbesc prin pres-

tanţă, discreţie şi eleganţă. 

Cultural este mai uşor de spus unde nu se încadrează Brâncuşi, decât din 

ce curent cultural ar putea face parte. El însuşi s-a declarat un spirit liber în ac-

tul creator şi se pare că speculaţiile cu privire la impresionism, cubism, supra-

realism sunt simple opinii nerezolvate teoretic, afirmaţii fără suportul obi-

ect-subiect; la fel, influenţa artei negre asupra unor opere ale sale; „Lionello 

Venturi, M. Seuphor, S. Cheney consideră că arta lui Brâncuşi este abstractă, R. 

Cogniat că aparţine barocului modern, A. Chastel că este idealist şi platonician, 

R. Stoll că este arhaic, iar P. Fierens că atinge spiritualizarea materiei”6. 

                                              
6 Ionel Jianu, Brâncuşi, Cuvânt înainte de Mircea Handoca, Traducere de Alexandra Rednic, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 19. 
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Isamu Noguchi în amintirile sale își povesteşte impresiile despre sculp-

torul român: „Oriunde se găsea, totul trebuia să fie alb. Se îmbrăca în alb, bar-

ba-i era pe atunci albă de tot. Avea doi câini albi pe care-i hrănea cu lăptuci 

plutind în lapte. Amintirea mea despre Brâncuşi este întotdeauna de alb, ca şi 

aceea a ochilor luminoşi şi zâmbitori.”7 Albul brâncuşian este o îmbrăţişare a 

tuturor acestor culturi împărtăşite şi regăsite în matricea lui de gândire, o di-

mensiune morală care se cerea mereu depăşită şi aprofundată, care avea nevo-

ie de alb ca de seva curăţeniei gândurilor şi a limpezirii formelor materiei, fie 

el lemn, marmură, piatră sau metal, chemate să proiecteze un ideal din idee, 

redând un real din facere şi refacere, asemenea unor poveşti spuse mereu în 

altă formă dar cu aceleaşi simboluri. 

Brâncuşi crea în lumea sa, a ideilor şi a mediului din care provenea; pen-

tru el, arhaicul nu reprezenta model sau simbol învăţat, ci însăşi existenţa lui 

ca fiu de ţăran îl făcea cunoscător dinlăuntrul simbolului; „pentru Brâncuşi, 

semnul grafic, pictural sau crestătura în lemn făceau parte din mediul propriei 

existenţe; le cunoştea înţelesuri mai largi decât simplul efect ornamental care 

i-ar fi impresionat pe alţii, veniţi din afara acestei civilizaţii”8. 

 

Filosofia şi Fenomenologia din opera lui Brâncuşi 

Explicându-l pe Brâncuşi în limbajul eliadian descoperim o latură mai pu-

ţin valorificată, cea a fenomenologiei sculpturii lui Brâncuşi, fenomenologie ca-

re are rădăcini religioase, dar mai ales aduce o nouă formă de manifestare şi o 

nouă funcţie culturală pentru conceptul de arhetip. Înţeleg prin funcţie cultura-

lă a conceptului de arhetip o trecere de la vetust spre ceva nou, o nouă creaţie 

în care materia primă folosită reuneşte vechiul şi noul, iar simbolul născut păs-

trează misterios tradiţia dezvăluindu-şi totuşi unicitatea şi originalitatea; „Prin 

Arheii noştri, reuşim cufundarea în temei, dobândim conştientizarea datului 

originar şi a caracterului în propria matcă, dar şi ieşirea, afirmarea în universa-

litate. Cu ei, se petrece transfigurarea românescului în lume; respectiv, marea 

                                              
7 *** Carte de inimă pentru Brâncuşi, selecţie de Nina Stănculescu, Editura Albatros, Bucureşti, 1976, 

pp. 62-65, apud lucrarea Brâncuşi. În căutarea formelor. Noi orizonturi ale cercetării de Victor 
Crăciun şi Lucian Radu Stanciu, Liga culturală pentru unitatea românilor de pretutindeni, Editu-
ra Semne, Anul Brâncuşi 2001, p. 129. 

8 Dan Grigorescu, Brâncuşi şi secolul său, Editura Artemis, Bucureşti, 1994, p. 10. 
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mutaţie: atingere a unui nivel de fiinţare ca sine realizat.”9 Acest lucru l-a îm-

plinit Constantin Brâncuşi pentru generaţiile ce îl succed, el însuşi fiind un Ar-

heu al umanităţii. 

Gândindu-l pe Platon, sculptorul român se ridică deasupra lui prin afir-

maţia „arta nu reprezintă ideile, ea le dă naştere”, aşadar tot ce a creat nu îm-

bracă forma mimesisului, căci arta nu reprezintă ideile (cu referire la cele pla-

tonice), umbrele sau umbrele umbrelor, ci plăsmuieşte în lumea Ideilor pure, a 

gândirii demiurgice, este parte şi participare din ea. „El extrăgea – scriu Nata-

lia Dumitrescu şi Alexandru Istrati – elementele figurative care stânjeneau for-

ma plastică; îşi urmau astfel drumul până când, prin puritatea sa, forma ajun-

gea să fie expresia unei idei pure. Nu era vorba de abstracţie geometrică sau li-

rică, ci de apropierea de ideea platonică...”10 

Brâncuşi a căutat, a găsit şi a redat prin sculptură acest „a fi în lume”, a 

locui în ea, a găsit Fiinţa lui Heidegger în materie fără a o încărca de panteism; 

nu este lumea imaginară a lui Platon, cu dualităţile şi umbrele sale, este puţin 

din metafizica heideggeriană şi restul este amprenta, originalitatea şi adevărul 

ţăranului Brâncuşi ajuns la esenţa creatoare şi întrupând-o în forme. S-a spus 

despre gândirea lui Brâncuşi că este o gândire emoţională, „axată pe o institu-

ţie a eternei deveniri şi a eternei reîntoarceri în cosmos şi în istoria omului. 

Aceasta ar fi definiţia didactică a gândirii sale. În limba germană se limpezeşte 

mai bine cu termenii: das Werden şi die ewige Rükkehr11. 

Arta lui Brâncuşi o putem numi conceptuală în măsura în care el redă ide-

ea de „peşte” spre exemplu, şi nu peştele real aşa cum îl cunoaştem din natură. 

Percepţia asupra obiectului artei se face nu prin realitatea reprezentării, ci prin 

ideea reprezentării. Brâncuşi uneşte realitatea de bază cu realitatea perceptuală 

şi creează o nouă realitate, cu linii mai simple şi în mişcare (cazul păsărilor, de 

exemplu), o realitate în sine, mult mai simplă şi care preia din obiectul naturii 

numai esenţa redată prin linii, cercuri şi zigzag. Pentru vocabularul vizual brân-

cuşian, acceptăm metafizica pentru explicarea transcenderii obiectului real; 

                                              
9 Carmen Cozma, În deschisul filosofării morale româneşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bu-

cureşti, 2008, p. 37. 
10 Pontus Hulten, Natalia Dumitresco et Alexandre Istrati, Brâncuşi, Flammarion, Paris, 1986, apud 

Cristian-Robert Velescu, Brâncuşi iniţiatul, Editura Editis, 1993, p. 31. 
11 Heinrich Mayer a tratat această sintagmă în cadrul cercetărilor sale despre „Adevăr şi realitate” 

(Wahrheit und Wirklichkeit) (...) o controversată problemă de teoria cunoaşterii, apud Petre 
Pandrea, Brâncuşi, amintiri şi exegeze, Editura Vremea, Bucureşti, 2009, p. 201. 
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pentru explicarea conceptuală a esenţelor, avem nevoie de recunoaşterea fe-

nomenologic transcendentală a lucrărilor sale finale. „Ochii” redaţi de exemplu 

în sculptura Domnişoara Pogany, sunt o reprezentare prin trăsături conceptu-

ale, ei spun, mai mult decât arată – acesta e miezul operelor brâncuşiene, din-

colo de transcenderea lumilor metafizic. 

Reconstrucţia realităţii după regulile lui Brâncuşi, doar de el înţelese, 

dovedește că nouă ne-a lăsat moştenire ideea din lucrarea fizică, mult simplifi-

cată, ca într-o lume gândită deja de autor, căreia noi în termeni moderni îi spu-

nem lume conceptuală, dar el nu a creat conceptul de focă, spre exemplu, ci a 

redat esenţa sa într-un material şi rotunjimile sale, forma corpului, într-o nouă 

realitate ce coexistă cu însăşi lumea reală a focilor. El nu s-a rupt de natură, 

doar a reprezentat-o simplificat, după realitatea esenţei ce a înţeles-o în idee. 

Teoria fenomenologică a lui Edmund Husserl poate fi mulată pe opera 

brâncuşiană; de aceea am avansat ideea de fenomenologie brâncuşiană, mai 

ales că actul de intenţionalitate propriu minţii umane, dezbătut de filosoful 

german, se poate adapta şi interpreta actelor creative brâncuşiene, chiar evi-

tând psihologicul. La Husserl, fenomenologia este studiul noemata; în lumea 

fenomenologiei este considerat că fiecare are o fantezie personală ce o redă 

prin creaţie în lumea reală şi devine o lume a experienţei pentru toţi. La fel es-

te şi cu arta brâncuşiană, care este o manifestare a imaginii cum omul Brân-

cuşi se raportează la lume şi la natură, nu prin aparenţă, ci prin creaţia sa rea-

lă, care are meritul de a reda esenţe.  

Fenomenul (ceea ce apare) este subiectiv la fel cum este şi oricare formă 

de înţelegere ce îl succede; tocmai de aceea validitatea obiectivă a cunoaşterii 

devine problematică şi aici intervine filosofia sub forma criticii cunoaşterii, care 

propune metode de lucru şi de abordare a operei unui artist. Mult mai aproape 

de această poziţie fenomenologică poate fi văzută fenomenologia vieţii a autoa-

rei Anna-Tereza Tymieniecka, care, în lucrarea Logos and life, promovează sin-

tagma Imaginatio Creatix – Imaginaţie Creatoare, rostul imaginaţiei fiind soco-

tit ca matrice creativă a vieţii. Brâncuşi ca artist individual a dezvoltat propria 

sa matrice creativă folosind schemele şi viziunile cunoscute de el, disociind şi 

asociind în gândire cunoaşterile lui culturale, ce au generat o nouă formă cul-

turală, a convertit valorile universale, particularizându-le în operele brân-

cuşiene originale; „Phenomenology of Life oferă moduri adecvate de explicare a 
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profunzimilor vieţii prin experienţe particulare”12, ceea ce a realizat şi autorul 

român prin experienţa vieţii sale. 

 

Moartea şi o ultimă întrebare…  

A murit în atelierul său din Paris, la 16 martie 1957, în vârstă de 81 de 

ani şi este înmormântat în cimitirul Montparnasse. „În apropierea mutării sale 

în veşnicie, l-a aşteptat pe Dumnezeu în patul pregătit anume în camera de 

oaspeţi a locuinţei sale – atelier – sanctuar al artelor plastice. După o viaţă 

exemplară, înaintea sfârşitului a spus: «Eu mă aflu, acum, foarte aproape de 

bunul Dumnezeu: şi nu îmi trebuie decât să întind mâna înspre El, ca să-l pi-

păi! … Îl voi aştepta pe bunul Dumnezeu în Atelierul meu…»”.13  

O rememorare plină de sensibilitate a momentului final ne-a lăsat Henri 

Pierre Roché: „...Pe chipurile oamenilor plutea un regret viu, nu o tristeţe pasi-

vă. Nu, n-a fost deloc o înmormântare tristă, dimpotrivă. Brâncuşi considera 

tristeţea neghioabă, o ştiam cu toţii: nu-i era teamă de moarte. Muncise o viaţă 

întreagă credincios principiilor lui. De plâns eram noi, nu el...” La cimitirul 

Montparnasse, pe o vreme de primăvară superbă, sentimentul acesta a devenit 

şi mai puternic. Feţele oamenilor parcă grăiau: „Ce hâtru şi poznaş era! Ce om 

minunat! Amintirea lui, un izvor mereu proaspăt pentru cei însetaţi.” Am tre-

cut toţi prin faţa mormântului deschis, aruncând deasupra, una după alta, flo-

rile albe pe care o mână prietenească ni le întindea. Am aflat atunci că şi-a do-

nat atelierul şi operele, dintre care multe-i erau cele mai dragi, poporului fran-

cez şi tuturor popoarelor lumii, iar cele câteva milioane, pe care le numea 

„alunele mele”, le dăruise tânărului cuplu român care l-a îngrijit în ultimii ani 

cu mai multă dragoste decât o fac mulţi copii faţă de părinţii lor. Fie binecu-

vântaţi! A fost o înmormântare intimă, plină de cuviinţă şi duioşie, peste care 

plutea prezenţa sa invizibilă...”14 

 

Şi acum, în final, o ultimă întrebare brâncuşiană: „Ce rămâne oare (din 

noi) în amintirea celorlalţi, după moarte?” (Constantin Brâncuși) 

 

                                              
12 Carmen Cozma, On Ethical in the Phenomenology of Life, Edizioni Eucos, Roma, 2007, p. 37. 
13 Lucian Gruia, Triptic spiritual Eminescu Blaga Brâncuşi, Editura Feed Back, Iaşi, p. 21. 
14 Cf. Carola Giedion-Welcker, Constantin Brâncuşi, Editura Meridiane, Bucureşti, pp. 115-117, apud. 

Dumitru Daba, În căutarea lui Brâncuşi, Editura Facla, Timişoara, 1989, pp. 70-71. 
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SUB SEMN DE MĂRŢIŞOR, DOUĂ PRESTIGIOASE ANIVERSĂRI, 

CONTOPITE FERICIT, ALE CETĂŢII ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI 

MIHAI CABA* 

Mărţişorul, această legendară şi populară tradiţie românească, prilej de a 

marca pe răbojul vremii izbânda primăverii asupra iernii şi a reîntoarcerii na-

turii la ciclicitatea vieţii, este de această dată mai generos ca oricând cu Cetatea 

ieşeană de pe cele 7 coline ale sale şi nu numai cu ea, prin contopirea fericită a 

două prestigioase aniversări de mare rezonanţă culturală: 180 de ani de la 

naşterea lui Ion Creangă şi 150 de ani de la apariţia revistei Convorbiri li-

terare. 

Acestea se împletesc cum nu se putea mai bine în toată strălucirea lor 

precum cele două fire, alb-roşu, ale tradiţionalului mărţişor.  

      

La 1 martie 1837 s-a născut la Humuleştii Neamţului Ion Creangă, consi-

derat a fi unul dintre marii clasici ai literaturii române, îndeosebi datorită ope-

                                              
* Mihai Caba este inginer pensionar; membru al Asociației Literare „Păstorel” Iaşi. 
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rei sale „de căpătâi” – Amintiri din copilărie. Deşi asupra datei naşterii „şugubă‐

ţului” humuleştean au existat mai multe controverse, Istoria literaturii române 

o admite până la urmă pe cea pe care însuşi povestitorul avea s-o menţioneze: 

"Sunt născut la 1 martie 1837 în satul din Humulești, județul Neamțului, Plasa 

de Sus, din părinți români: Ștefan a lui Petrea Ciubotariul din Humulești și soția 

sa, Smaranda, născută David Creangă, din satul Pipirig, județul Neamțului.”  

Se împlinesc, dară, 180 de ani, de la naşterea „celui mai authentic şi celui 

mai original produs al poporului”, după cum avea să-l aprecieze la vremea sa, 

cu ilustra-i competenţă, profesorul pedagog junimist Constantin Maissner.  

Din 1855, odată cu venirea sa la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” 

de la Socola şi după absolvirea cursului inferior al acestuia, în 1859, fiind hiro-

tonisit diacon, Ion Creangă devine ieşean şi aşa avea să rămână până la sfârşitul 

vieţii sale, din 31 decembrie 1889, stingându-se fără a mai putea auzi glasurile 

zglobii ale copiilor din mahala, care obişnuiau an de an să-l ure la Bojdeucă din 

Ţicău. 

Despre cei 12 ani de „diaconie” la Golia şi la alte biserici ieşene, culminaţi 

în 1872 cu excluderea din cler, pentru fapte „necurate”, Ion Creangă devine in-

stitutor şi se remarcă prin prinosul de înţelepciune adus la elaborarea unor 

manuale şcolare, între care „Geografia oraşului Iaşi”, foarte apreciată de George 

Călinescu, şi un „Abecedar”, la fel de apreciat de Titu Maiorescu. Despre această 

perioadă scolastică avea să-şi amintească mai târziu, fostul învăţăcel, devenit 

mai apoi cunoscutul scriitor Jean Bart: „Dintre atâţia dascăli severi şi înăcriţi, 

care mi-au chinuit în orele de clasă zilele copilăriei, îmi apare figura blândă şi 

jovială a lui I. Creangă, pe care toţi băieţii îl iubeau. Omul acesta înalt şi burtos, 

veşnic cu surâsul pe buze, radia pretutindeni (…) aceeaşi lumină, bunătate şi 

veselie.” 

Crescut în mijlocul lumii satului, pe care o descrie în „Amintiri” ca nimeni 

altul: „… dragi mi-erau șezătorile, clăcile, horile și toate petrecerile din sat, la 

care luam parte cu cea mai mare însuflețire”, plin de nostalgia acesteia, în 1873, 

Ion Creangă îşi caută un loc ieşean mai „cu picioarele pe pământ”, în care să se 

simtă „în largul lui”, pe care-l găseşte mulţumit în „bojdeuca” din mahalaua 

Ţicăului, de pe versantul Sărăriei, considerată, în 1933, de către exegetul istoric 

literar Nicolae Ţimiraş, astfel: „Bojdeuca era un capriciu de artist, haina unei fi-

lozofii de simplitate şi nepăsare.” 
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Nu mult după această „înrădăcinare” ieşeană, în 1875, Ion Creangă are 

şansa legării unei prietenii cu Mihai Eminescu, pe atunci revizor şcolar la Iaşi şi 

Vaslui, prietenie de nezdruncinat până la sfârşitul vieţii. Rod al acesteia, Ion 

Creangă, sfătuit cu multă insistenţă de „fratele Mihai”, aşterne pe hârtie în stilul 

său hâtru, inconfundabil, poveştile, povestirile şi toate celelalte scrieri „popo-

rane”, îl însoţeşte pe Mihai Eminescu la şedinţele „Junimii” şi, în acelaşi an, la 1 

octombrie 1875, debutează în revista Junimii „Convorbiri literare” cu povestea 

„Soacra cu trei nurori”.  

Aici şi astfel putem face contopirea fericită a celor două prestigioase ani-

versări culturale: „Ion Creangă – 180” şi „Convorbiri literare – 150”.  
 

    
            Bojdeuca lui Ion Creangă din Ţicău                           Casa V. Pogor – sediul Junimii  

Dar mai întâi să vorbim de Societatea Junimea de la Iaşi, care avea să ia fi-

inţă la sfârşitul anului 1863 şi începutul anului 1864, din iniţiativa unor intelec-

tuali de frunte: Titu Maiorescu (critic literar şi filosof), Vasile Pogor (scriitor), 

Iacob Negruzzi (scriitor), Petre P. Carp (critic literar şi om politic) şi Theodor 

Rosetti (publicist), ce şi-au asumat rolul de fondare a unei societăţi culturale 

prin care „să se formeze o atmosferă de preocupări curat intelectuale (…), o lu-

me aparte, un vis al inteligenţei libere”, după cum avea să se confeseze Titu Ma-

iorescu. Denumirea de „Societatea Junimea” a aparţinut lui Th. Rosetti. După 

realizarea formalităţilor de constituire, a întocmirii statutului şi a programului 

săptămânal de funcţionare sub deviza junimistă: „Intră cine vrea, rămâne cine 

poate!”, la 1 februarie 1864 a fost promovat şi „Programul prelecţiunilor popu-

lare”, prin care membrii de vază ai Junimii, în afara „şedinţelor săptămânale”, 

trebuiau să susţină liber şi câte o „prelecţiune” pe teme convenite anterior. Lo-

cul de desfăşurare a activităţilor junimiste a fost iniţial casa lui Iordache Balş 
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(actualmente, sediul Poştei Centrale), iar mai apoi casa mare cu „imensă curte 

şi grădină” a lui Vasile Pogor, care avea să fie denumită aluziv şi „casa cu feres-

tre luminate”. Banchetele Junimii se ţineau cel mai frecvent la „Otelul Binder, cu 

mult chef şi puţine parale”. 

După trei ani de activitate rodnică, în ianuarie 1867, la una dintre întâlni-

rile junimiştilor, s-a propus şi stabilit apariţia unei publicaţii proprii prin care 

să se consemneze materialele prezentate în cadrul şedinţelor literare. Iacob 

Negruzzi, secretarul „perpetuu” al „Societăţii Junimea”, avea s-o denumească: 

„Convorbiri literare” şi timp de 28 de ani avea să se îngrijească de editarea 

acesteia. 

Primul număr al revistei „Convorbiri literare” a apărut la 1 martie 1867, 

pe coperta căreia era scris cu majuscule: „CONVORBIRI LITERARE – Anul 

Ăntei – 1 MART 1867 – 1 MART 1868”.  

Se împlinesc de atunci 150 de ani! O prestigioasă aniversare culturală! 

Pentru a ne face o idee asupra personalităţilor care au activat la Junimea 

şi au publicat în Convorbiri literare este suficient să ne aruncăm privirea peste 

memorabilul medalion fotografic al 

Junimii anului 1883, realizat cu pri-

lejul aniversării celor 20 de ani de 

la înfiinţarea Societăţii Junimea. În 

prim-planul acestuia îl vom remar-

ca pe Vasile Alecsandri, înconjurat 

de cei 5 membri fondatori, pe Mi-

hai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Ca-

ragiale, Ioan Slavici, Titu Maiores-

cu, A.D. Xenopol, Nicu Gane, N. Cu-

lianu, dar şi pe cei ce formau „cara-

cuda” Junimii, între care, Alex. 

Lambrior, Th. Burada, Samson 

Bodnărescu, V. Burlă, Gh. Racoviţă, 

Alex. Philippide, Leon Negruzzi, 

Miron Pompiliu ş.a., cu toţii perso-

nalităţi de seamă ale timpului. Cât 

priveşte însemnătatea apariţiei şi  
Societatea Junimea în 1883, la a 20-a aniversare 
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activităţii publicistice a revistei „Convorbiri literare” este bine să o ilustrăm cu 

aprecierea ei eminesciană: „… astăzi nimeni nu mai poate pune la îndoială că 

această foaie, în stil şi în concepţiuni, este adevărata expresie a spiritului româ‐

nesc; astăzi Convorbiri literare au ajuns să fie recunoscute de ceea ce au fost 

totdeauna, de organ al oamenilor hotărâți a conserva bazele naţionale…” 

În anul 1886, revista „Convorbiri literare” este „strămutată” la Bucureşti, 

funcţionând acolo continuu până la mijlocul anului 1944, când a fost desfiinţată 

de autorităţile comuniste. Şi în această perioadă editorială, în paginile „Convor-

birilor literare” au apărut articole semnate de personalităţile de seamă ale vre-

mii, dintre care amintim pe N. Iorga, Duiliu Zamfirescu, Mihail Sadoveanu, E. 

Lovinescu, O. Goga, George Coşbuc, Vasile Voiculescu, Al. Brătescu-Voineşti, 

Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade.  

Să menţionăm şi faptul că în monumentala sa „Istorie a Literaturii Româ‐

ne de la origini şi până în prezent” (1941), eruditul critic literar George Călines-

cu, apreciind constituirea „Societăţii Junimea” şi apariţia revistei sale „Convor-

biri literare”, dedică acestui important act de cultură românească nu mai puţin 

de 41 de pagini (!), din care desprindem sublinierile de prestanţă: „Junimea a 

ştiut dela început să separe valorile seculare de cele spirituale şi să se dedice 

unui scop cultural, fără a pune îngrădiri ideologice. (…) Numai cu apariţia Con-

vorbirilor literare fu cu putinţă o acţiune pozitivă în acelaşi spirit. (…) De bună 

seamă revista nu era anti-naţională căci cultiva valorile naţiei, însă în marginile 

adevărului artistic.”  

Trebuie să remarcăm la loc de cinste iniţiativa din primăvara anului 1970 

a condeierilor ieşeni de la „Iaşul literar” de a revendica revenirea la numele de 

„Convorbiri literare”, numele revistei de incontestabilă „sorginte ieşeană” a „fo-

ii” Junimii, revistă care, ajunsă la aniversarea unui veac şi jumătate de la prima 

ei apariţie, continuă şi astăzi, în seria ei nouă şi lunară din 1996, să-şi etaleze cu 

infailibilă recunoaştere importanţa sa în cultura şi literatura românească. 

La mulţi ani de „Convorbiri literare”! 

Să ne bucurăm şi să ne mândrim, dară, că 1 martie anul acesta ne-a aninat 

la piept nu numai aşteptatul Mărţişor al tradiţiei populare româneşti, ci şi salba 

de lumină a celor două prestigioase aniversări culturale ce se contopesc în chip 

fericit.  

 



 

93 

EXPOZIŢIA SIMION CRISTEA – O INSULĂ CU SIMBOLURI 

LIVIU SUHAR* 

La Galeriile de Artă „Dana – Art” a fost vernisată expoziţia de sculptură cu 

încifratul titlu Fragmentarium a sculptorului Simion Cristea, profesor la Uni-

versitatea de arte „George Enescu” din Iaşi. Mi-am rezervat o zi anume ca să pot 

privi în linişte cele patruzeci de lucrări. Trecuseră câţiva ani de când la Galeria 

„Cupola”, în 2005, artistul a prezentat o 

substanţială expoziţie personală. Doream 

să compar cele două momente urmărind 

un imaginar arc peste timp al schimbări-

lor ce au rezultat în urma propriilor cău-

tări ale sculptorului de a cristaliza con-

cepţia stilistică şi conţinutul ideatic în 

măsură să-l diferenţieze printre confraţii 

generaţiei sale. Într-un mod laconic plian-

tul editat cu scopul unui sumar ghidaj in-

formativ asupra expoziţiei, referindu-se la 

tematica generală şi preocupările stilisti-

ce într-un sens lămuritor, autorul con-

semnează cu referire la ansamblul de lu-

crări expuse, următoarele: „am căutat să 

însufleţesc lemnul cu simboluri arhaice, 

sacre, creştine, bizantine şi post-bizantine, 

vetereotestamentare şi noutestamentare, 

liturgice şi arhitectonice, perforându-l şi 

şlefuindu-l până la obţinerea unei expre-

sivităţi maxime estetice şi simbolice”. Cu 

aceste cuvinte odată însuşite vizitatorul 

                                              
* Liviu Suhar este pictor, prof. univ. dr. la Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității de Arte 
„George Enescu” Iași. 
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are şansa de a descifra conţinutul viziunii şi aspiraţiilor poetico-metafizice, ale 

artistului exprimate prin limbajul sculpturii.  

Titlurile lucrărilor sunt lapidare, cuprinse într-un singur cuvânt. Ele ex-

primă sinteze sugestive ale ideilor încorporate în formele volumelor fiecărei lu-

crări. Sculptorul evită exprimările convenţionale, gratuite şi exterioare adevă‐

ratului mesaj, cum de multe ori se întâmplă. 

Principala resursă materială folosită de artist este lemnul de nuc şi tei, bi-

ne uscat, bine ales şi pregătit cu răbdare. Printre lucrările expuse am remarcat 

doar două modelate în lut şi coapte apoi, dar care nu făceau o notă distinctă cel 

puţin ca stil în raport cu celelalte şi dimpotrivă făceau partea din ansamblul în 

mod firesc, diferenţa materialului nefiind sesizabilă. 

Scurta notă explicativă a sculptorului care însoţeşte pliantul expoziţiei se 

regăseşte în frecvenţa titlurilor lucrărilor asemănătoare sau identice, cum pu-

tem constata în continuare: „Pustnic” II şi III; „Catedrale” în patru variante; 

„Pantocrator”; „Stâlpnic” titlul ce însoţeşte mai multe lucrări numerotate prin 

cifre romane, care însă se relevă prin diferenţele de interpretare a temei, mai 

multe decât dezvoltarea unor variante. Ele sunt lucrări cu identitate stilistică 

particularizată. Numele biblicului patriarh „Avraam” este un titlu care de ase-

menea însoţeşte câteva lucrări numerotate prin: 

I, III, IV. Şi acest ciclu, am putea să spunem la fel 

ca celelalte amintite, denotă preocupările autoru-

lui pentru aflarea expresiei plastice a celei mai 

potrivite transfigurări a temei respective. Alte ti-

tluri sunt: „Zosima”; „Noe”; „Sihastrul” în două va-

riante; „Madona”; „Sobor”, sau seria care se susţi-

ne prin titlul orientativ: „Heruvim” III şi IV; „În-

ger” I şi II; „Heruvim albastru”; „Cămaşă” I şi alte-

le. Doar simpla enumerare de titluri care exprimă 

aşa cum am subliniat, sinteza fiecărui subiect este 

în măsură să argumenteze fără echivoc că ne 

aflăm într-o expoziţie relevantă prin modul de fo-

losire a limbajului sculpturii pentru a pune în va-

loare pagini fundamentale din universul metafizic 

al umanităţii metamorfozată în forme şi volume 

obiectuale pentru a fi înţelese de oameni, 
 

Stâlpnic 
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privindu-le. Autorul nu este preocupat de aspectele ilustrative ale creştinismu-

lui. El a descoperit în miezul acestei filozofii cartea de căpătâi a umanităţii uni-

versale prin care şi-a definit „matricea stilistică” proprie, după cum spune Luci-

an Blaga. Sculptorul artist nu se exprimă încadrându-se în rigorile şi canoanele 

liturgice şi cutumele înscrise deja în ADN-ul fiecăruia dintre noi, mai mult sau 

mai puţin, nuanţat, ca urmare a structurării mentalului uman generaţie după 

generaţie, după conceptele amintite, de la momentul naşterii până la cel al tre-

cerii în lumea de dincolo. 

Am privit cu mare atenţie fiecare lucrare şi expoziţia în întregul ei. Fără 

îndoială vorbim despre un stil şi o viziune clar definite din toate punctele de 

vedere care se remarcă şi se impune de la sine excluzând precizările explicative 

suplimentare. Stilul la care mă refer se defineşte în cazul lui Simion Cristea prin 

modul particular de asimilare şi interpretare a factorilor fundamentali ai lim-

bajului artistic plastic sculptural. Aceştia se definesc prin nuanţări de la o lucra-

re la alta ca expresie materială obiectuală a interpretării, relevând înţelegerea 

lor ca oglindirea complexităţii eului autorului. Vom recunoaşte în orice situaţie 

expoziţională o lucrare marca „Simion Cristea” fără a fi nevoie de evidenţierea 

prin semnătură a unei etichete însoţitoare. Artistul a ajuns la etapa deplinei 

maturităţi, când experienţa practică, cunoaşterea şi descifrarea tainelor mese-

riei până la cele mai insignifiante amănunte, nu mai au nevoie de explicaţii su-

plimentare. Registrul conceptual al sculptorului este amplu. El cuprinde gândi-

rea monumentalistă asupra formelor şi volumelor în raport cu spaţiul larg, ur-

ban până la concepţia care limitează rolul obiectului sculptural într-un mediu 

arhitectural intim, familiar sau sacralizat. Cu uşurinţă ne vom putea imagina că 

Simion Cristea are capacitatea creativă de bijutier pentru a transforma subiecte-

le sculpturilor sale în talismane miniaturale purtătoare de tainice mesaje spiri-

tuale care să ne însoţească zi de zi ascunse sub o cămaşă cu binefăcătorul scop 

care ne conectează gândurile cu nevăzutele energii cosmice transcendentale. 

Expoziţia lui Simion Cristea emană trimiteri sugestive şi protectoare de a ne ex-

trage din realitatea cotidiană pentru a transforma momentele vizitei în stări in-

time de meditaţie şi recurs la întrebări existenţiale despre propriul destin. At-

mosfera învăluitoare a expoziţiei este subliniată şi prin dominanta coloristică a 

tonalităţilor calde ale lemnului menţinute în starea lor naturală. Artistul a inter-

venit minimal protejând cromatica naturală, originală a materiei. El a înţeles că 

faţă de ceea ce natura a dăruit cu generozitate, sculptorul are îndatorirea sacră 
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de a interveni cu respect şi în spiritul ei. Şlefuirile operate de artist sunt făcute 

cu grijă de bijutier, preocupat fiind de a aşeza într-o fericită îngemănare datele 

naturale ale lemnului cu ideea creatoarea a gândirii sale. Din această superioa-

ră simbioza conceptuală se naşte surprinzătoarea impresie a privitorului că 

materia este spiritualizată şi că este „descărnată” de încărcăturile efemere. Ea 

este metamorfozată în starea dimensională a unei spiritualizări metaforice. Din 

punct de vedere al interpretării plastice remarcăm grija cu care sculptorul evită 

reprezentările tăioase şi agresive ale planurilor, stilizând formele prin suprafe-

ţe cursive, înmuiate prin rotunjirile blânde ale unor arce şi curburi lente ce se 

conjugă într-o formă unitară, armonioasă a volumelor. Fiecare sculptură odată 

privită, analizată, cercetată va impune privitorului, independent de opţiunea sa, 

ca o firească concluzie, o stare de reculegere meditativă, un fel de „rămânere pe 

gânduri”. Rezultă de aici, multiplele sugestii pentru privitorul aflat în dialog vi-

zual cu opera. El va descoperi rezonanţe multiple imaginându-şi că are în faţă 

totemuri şi semne care au rostul imaginar de a deveni punţi de legătură între el 

ca individ şi spaţiul universal, timpul cu eternitatea sa şi suprema aspiraţie că‐

tre nemurirea prin artă.  

Privită în ansamblul său expoziţia lui Simion Cristea se impune prin con-

ţinutul ideatic şi stilistic unitar, purtând o amprentă prin care fără ezitări se 

evidenţiază aşezarea întregului demers într-o matrice coerent desenată. 

Originalitatea interpretării formei plastice care generează expresivitatea 

volumelor, relevă caracterul introspectiv al preocupărilor sculptorului. Ca vizi-

tator al expoziţiei am perceput fiecare lucrare ca fiind un fel de „rugă” rostită în 

gând de artist cu privirea întoarsă în sufletul său pentru a urma calea naşterii 

operei de la alegerea bucăţii de lemn până la cea din urmă mângâiere a supra-

feţelor când s-a încheiat periplul elaborării. Emană din lucrările lui Simion Cris-

tea o stare de empatie a sculptorului cu sacralitatea ce se deschide doar artişti-

lor binecuvântaţi cu har, meniţi să se apropie de sublimul transfigurării mate-

riei în semne ale transcendentului aşa cum descoperim în arta lui Brâncuşi de 

la un an la altul. Ele sunt faţete noi ce ni se arată despre purificarea materialită‐

ţii formelor şi volumelor sculpturale. 

O astfel de expoziţie reprezintă o insulă de lumină şi frumuseţe modernă 

consistentă prin comparaţie cu umbrele întunecate de graba şi indiferenţa cu 

care cei mai mulţi contemporani devorează propriul timp existenţial limitân-

du-se la iluzorii şi efemere satisfacţii. 
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DINCOLO DE LIMITELE IMAGINARULUI… 

DUMITRU ȘERBAN* 

Romanul Femeile lui Lazăr, apărut în anul 

2011, a fost premiat de două ori cu distincţia 

Bolşaia Kniga, având un real succes, fiind tradus 

şi vândut în peste douăzeci de limbi. Autoarea, 

Marina Stepnova, născută în anul 1971, a crescut 

şi a studiat la Moscova, publicând de-a lungul 

timpului proză şi poezie în revistele „Zvezda”, 

„Oktiabrî”, „Novîi Mir” şi altele. Pe lângă activita-

tea publicistică, Marina Stepnova este şi traducă‐

toare – a tradus în limba rusă piesa Steaua fără 

nume, a lui Mihail Sebastian, care se află pe afişele 

a numeroase teatre din Federaţia Rusă şi din 

Ucraina. Scriitoarea este cunoscută, începând din 

anul 2005, când debutează cu romanul Hirurg, 

făcându-se remarcată, atât de criticii literari, cât şi de cititori, fiind considerată 

una dintre cele mai impunătoare şi promiţătoare voci ale literaturii ruse con-

temporane. 

Consacrarea definitivă a venit odată cu publicarea romanului Femeile lui 

Lazăr în anul 2011, urmat fiind, în 2014, de romanul Bezbojnîi. 

Romanul are o structură narativă amplă, aproximativ patru sute de pagini, 

desfăşurat pe mai multe planuri paralele sau intersectate cu o intrigă complexă, 

cu o acţiune care te prinde, având personaje numeroase, cu pondere diferită în 

structura epică. Printre personajele principale amintim pe Lazăr, Marusia, Gali-

na Petrovna, Lidocika, unde figura centrală a romanului este conturată prin La-

zăr Lindt, un geniu al ştiinţei sovietice şi purtător jovial al unei identităţi evre-

ieşti neasumate. Identitatea lui se construieşte din perspectiva femeilor care îi 

                                              
* Dumitru Şerban este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
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influenţează destinul: marea lui iubire este Marusia, soţia mentorului său, de la 

care primeşte cea mai caldă, generoasă şi durabilă afecţiune – cea maternală; 

marea ne-iubire este Galina Petrovna, cea care-i devine soţie, sacrificând visul 

modest al fericirii, iar sacrificiul ei dă naştere unei forțe de nestăvilit – cea a urii 

conjugale. Numai Lidocika, nepoata lui Lazăr Lindt, orfana ajunsă în grija bunicii 

neiubitoare, primeşte şansa de a alege. Printre personajele secundare amintim 

familia Cealdonovilor, Lujbin, iar personajele episodice, care conturează acţiu-

nea, nenea Kolia, familia Ţariovilor, generalul Sedlov, Liusia etc. 

Romanul mi-a stârnit o oarecare curiozitate, încă înainte de a-i deschide 

paginile… unde titlul – deşi metaforic, m-a făcut să gândesc în avans – a însem-

nat un prag simbolic spre lumea operei, iar realizarea coperţii a însemnat punc-

tul culminant… pentru că prin portretul acelei femei, realizat din bucăţi… ca 

într-un puzzle, am anticipat că fiecare jeton aparţine altei femei,… bineînţeles, 

fără să mă fi înşelat în vreun fel, şi că, toate laolaltă, alcătuiesc „filmul vieţii” per-

sonajului Lazăr, unde cele trei femei şi-au lăsat amprenta asupra destinului per-

sonajului… astfel, baza, gâtul şi umerii aparţin femeii model, de care Lazăr Lindt 

se îndrăgosteşte, cu toate că este soţia mentorului său, senzualitatea, reprezen-

tată prin intermediul gurii, aparţine Galinei Petrovna, femeia frumoasă de care 

Lindt se va îndrăgosti şi nu va primi în schimb decât ură şi trădare, iar cel de-al 

treilea jeton, care fixează puzzle-ul, creând portretul femeilor lui Lazăr, este im-

presionant prin frumuseţea ochilor, pentru că Lidocika este cea care are puterea 

de a alege… alege cu sufletul prin „ochii vieţii”, refuză viaţa complicată şi dură de 

balerină. Deşi avea şansa să se realizeze în carieră, va alege liniştea căminului, 

alături de un bărbat care o iubeşte enorm, un bărbat care la rândul său a iubit şi 

a fost trădat, deşi s-a sacrificat enorm pentru marea lui iubire, Olga…  

Titlul este un element paratextual şi se constituie într-o valoroasă cheie de 

lectură pentru receptor, modelând indirect aşteptările estetice ale acestuia, 

orientându-l către semnificaţiile fundamentale ale operei. Femeile lui Lazăr este 

alcătuit, la nivel morfologic, din două substantive, unul comun articulat hotărât 

enclitic şi altul propriu articulat proclitic, pentru a accentua importanţa şi rolul 

pe care-l joacă personajele, iar din punct de vedere stilistic, este construit meta-

foric, şi trimite la tema textului – iubirea care îmbracă diferite forme, conturând 

o variantă de interpretare a mesajului, creionând personajul principal, precum 

şi conflictele interioare ale acestuia şi zbuciumul său sufletesc. 

Cartea tratează atât tema iubirii, cât şi precaritatea vieţii şi a morţii într-o 

aşezare evreiască, viaţa refugiaţilor într-un oraş siberian în timpul celui de-al 
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Doilea Război Mondial, nomenclatura sovietică în epoca ei de aur, universul 

aproape concentraţionar al şcolii ruse de balet… unde baletul presupune muncă, 

ura celor din jur, tensiune maximă, şi nu este capabil să lege prietenii… toate 

acestea sunt de formă, pentru că în momentul în care una dintre fete este desca-

lificată, ura se răsfrânge şi izbucneşte un adevărat conflict exterior… când prie-

tena Lidocikăi, Liusia este eliminată de la şcoala de balet, aceasta încercând să o 

consoleze, amintindu-şi de toate clipele frumoase şi grele totodată prin care au 

trecut, Liusia îi va răspunde:  

„– Du-te dracului cu scrisorile tale! Te urăsc, mereu te-am urât! Proasto! 

Viperă! Monstru cu picioare strâmbe! Putoare…”, aproape toate evenimentele la 

care participă Lidocika sunt memorabile şi accentuează suferinţa fetei, rămasă 

singură pe lume, înconjurată doar de falsitate, ură, trădare şi neiubire… Chiar şi 

atunci când ai senzaţia că i-a surâs iubirea şi că s-a îndrăgostit de un bărbat care 

să-i ofere şi să-i suplinească toate lipsurile, bucurându-te alături de ea, în clipa 

imediat următoare, ni se dezvăluie că Vitkovski este homosexual… „– Lid, ce-i, tu 

chiar nu ştiai? Sunt gay, înţelegi. De fapt niciodată nu mi-au plăcut femeile, nici-

odată în viaţă, mă crezi? ” 

Romanul are o tehnică modernă de prezentare, acţiunea nu este prezenta-

tă linear, iar evenimentele nu sunt relatate în ordinea desfăşurării acestora, ci, 

uneori, prin memoria involuntară a personajelor, fiind aduse în prezentul acţiu-

nii faptele şi evenimentele trecute, autoarea, având o putere exacerbată de a se 

juca cu textul, trecând uşor de la o idee la alta, dar fără riscul de a te lăsa păcălit 

sau pierdut, rătăcit în lectură. 

Opera Femeile lui Lazăr este structurată pe şase mari capitole, cu titluri 

sugestive, care anticipează tema fiecărui capitol, fiecăreia dintre personajele 

principale fiindu-i dedicate câte unul, respectiv două capitole: Bombonica, 

Marusia, Lazăr, Galocika, Galina Petrovna, Lidocika. Cartea poate fi structurată, 

pe de o parte, de emoţia sau impresia afectivă, iar pe de altă parte, de acumula-

rea de material documentar (pentru scrierea acestei cărţi autoarea a cercetat 

arhivele statului, iar personajul Lazăr trimite spre omul de ştiinţă Ceaplîghin).  

Romanul este unul modern şi obiectiv, prin formula realistă, prin ilustra-

rea aproape a unui secol de istorie, oferind cititorului un tablou detaliat al ma-

relui imperiu, în tuşe, forme şi culori tari, iar formula narativă este una obiecti-

vă, unde naratorul este neimplicat, focalizare zero, naraţiunea fiind plasată la 

persoana a III-a, cu un narator omniscient şi omniprezent, cu viziunea dindărăt, 
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care-şi conduce personajele din spatele scenei, ca un adevărat regizor, naratorul 

ştiind totul despre acestea. 

Femeile lui Lazăr are mai multe chei de lectură, unde tema principală o re-

prezintă iubirea, „o iubire care a rătăcit aşa de mult prin povestea asta, care aşa 

de multă vreme nu a reuşit să-şi intre în ritm”, precum afirmă autoarea în finalul 

romanului. Temei iubirii îi sunt subordonate şi o serie de teme secundare, pre-

cum cea a omului de geniu, ura, lupta pentru supravieţuire, eşecul etc. Ne adre-

sează o serie de întrebări: Care este relaţia unui geniu cu puterea şi cu iubirea? 

Genialitatea omului de ştiinţă îl face obiect sau subiect în luptele de toate felurile 

duse în tulburatul secol XX rusesc? Cât este cu adevărat alegere subiectivă, per-

sonală, în vieţile celor care îl traversează? 

Romanul este de tip circular pentru că incipitul coincide cu finalul, începe 

şi se termină cu povestea personajului feminin Lidocika, nepoata lui Lazăr Lindt, 

care are o viaţă chinuită de orfană, alături de o bunică dezinteresată, trăind me-

reu fără afecţiunea celor din jur, singurele amintiri plăcute fiind cele trăite în 

sânul familiei până la vârsta de cinci ani; iubirea familială este creionată şi foar-

te bine surprinsă în familia Lidocikăi, unde copilul de cinci ani vede şi simte iu-

birea din sânul familiei, care parcă pluteşte, impresionându-ne încă de la prime-

le pagini. Dar această iubire interzisă va fi continuată şi dincolo, pentru că iubi-

rea nu are graniţe, nu are hotare. După moartea mamei, înecată în apele Mării 

Negre, în timp ce se aflau în concediu pe litoral, Lidocika va fi dată în grija buni-

cii, Galina Petrovna, iar tatăl, nesuportând moartea soţiei, din iubire, se va sinu-

cide, pentru a-şi trăi iubirea dincolo, pentru a transcende erosul şi în lumea ce-

lor de dincolo, ba, chiar mai mult de atât, pentru a duce împreună cu el marea 

iubire care i-a unit şi i-a făcut puternici pe cei doi. 

Lidocika, fetiţa orfană, va afla la finalul romanului, printr-o revelaţie sau 

printr-o posibilă moarte, cauzată de sinucidere, când călătoreşte în univers, tre-

când vămile văzduhului, iar în momentul în care se întâlneşte cu mama sa, îi po-

vesteşte de moartea tatălui, moarte despre care nu ştia nimic, pentru că nimeni 

nu a avut grijă să-i spună, ea crezând mereu că tatăl a părăsit-o. 

Un alt cadru, în care este surprinsă iubirea familială, bazată pe respect, în-

credere, credinţă, este zugrăvit în familia Cealdonovilor, a marelui fizician, ma-

relui om de ştiinţă, care-şi respectă şi-şi iubeşte jumătatea, fiindu-i aproape pâ‐

nă la sfârşitul vieţii. Cu toate că soarta nu a fost dreaptă şi nu le-a oferit de-a 

lungul vieţii un copil, acest fapt nu i-a îndepărtat, ci i-a apropiat şi mai mult, atât 

de mult, încât după ani de căsătorie, visul Marusiei a fost împlinit şi, în timpul 
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războiului, casa i-a fost plină de copii, pe care i-a spălat şi i-a îngrijit ca o mama 

devotată. În sfârşit, luminiţa de la capătul tunelului, prinsese contur… iubirea 

celor doi este atât de impresionantă, încât, în momentul în care Marusia moare, 

Cealdonov o va ține în braţe, aşa rece, până se va face dimineaţă, pentru că sepa-

rarea, despărţirea celor ce se iubesc este foarte grea… „Era întuneric beznă, tică‐

ia sonor pe noptieră deşteptătorul invizibil cu căciuliţa lui metalică, cu urechi, 

mâna lui Cealdonov încă mai era culcată pe pieptul Marusiei, el simţea la fel, cu 

obrazul, aroma catifelată a cămăşii ei de noapte, dar Marusia nu mai era. 

Deloc. 

Cealdonov nu scoase niciun cuvânt, nu putu, pur şi simplu, până diminea-

ţa, până ce începu să se lumineze, stătu aşa culcat, temându-se să nu foşnească, 

să n-o tulbure pe soţie – micuţă, strânsă ghem, caldă încă, multă, multă vreme 

caldă, pentru că, pentru prima oară în viaţă, el o hrănea cu căldura sa. El, nu ea. 

Şi nu numai în zori, când mâna, care îi amorţise de încordare, începuse să-l doa-

ră pur şi simplu insuportabil, Cealdonov îşi permise să mişte. 

– Te iubesc, spuse el încet. Te iubesc, mă auzi? 

Marusia tăcu şi Cealdonov, cu fruntea băgată în spatele ei nemişcat, începu 

în cele din urmă să plângă.”  

Opera este conturată pe tehnica flash-back-ului, fiind inserate în discursul 

narativ evenimentele petrecute anterior momentului în care se desfăşoară acţi-

unea, evenimente care au rolul de a ajuta, atât la caracterizarea personajelor, cât 

şi la integrarea acţiunii prin detaliu şi dinamism, bazându-se pe tehnica mono-

logului interior. 

Cartea este creionată pe principiul simetriei cu cel al circularităţii prin 

analogia planurilor, a episoadelor narative, secvenţei din incipit, unde este con-

turată viaţa de familie împlinită a Lidocikăi, îi vor corespunde, în final, pagini 

dedicate aceluiaşi personaj feminin, Lidocika, care surprinde viaţa neîmplinită, 

tulburată, pe care o duce orfană de ambii părinţi, crescută de o bunică indiferen-

tă, având, la sfârşit, posibilitatea de a alege. Lidocika este o „întrupare” a bunicu-

lui Lazăr Lindt: „Era privirea lui pe sub sprâncene, zâmbetul lui, mâinile lui, fa-

langele degetelor lui, osul lui colţuros de la încheietură, modalitatea lui de a se 

lipi repede, parcă pe furiş, de şoldul ei, astfel încât Galina Petrovna tresărea fizic 

din cauza repulsiei – ca din cauza unei lovituri cu cotul în locul cel mai viu, cel 

mai neajutorat, mai sensibil.”  

Dacă în prima parte a romanului, fetiţa de cinci ani cunoaşte iubirea ală‐

turi de părinţi, pe parcursul romanului iubirea o ocoleşte, dându-i diverse lovi-
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turi. Este fetiţa care „deranjează” în casa Galinei Petrovna, de aceea va sta pe 

toată durata studiilor la liceul internat, iar scurta perioadă petrecută în casa 

acesteia este marcată de dădacele „proaste şi stângace” care pentru o anumită 

sumă de bani aveau grijă de ea, dar fără să o iubească… „De fapt, nimeni nu o 

mai iubea pe Lidocika… treptat, de la o zi la alta, îşi dădea seama din ce în ce mai 

acut de acest lucru.” 

Jocul şi joaca lipsesc cu desăvârşire, copila neavând voie să alerge, să sară, 

să facă gălăgie, lucruri fireşti, de altfel pentru un copil: „De fapt, Lidocika trăia ca 

un bichon de rasă. De patru ori pe zi, pe o farfurie aproape translucidă din por-

ţelan, de colecţie, i se dădea mâncarea corectă, iar după micul dejun şi la gusta-

rea de seară, era scoasă la plimbare în curte.” Singura salvare o reprezintă cărţi-

le, mai ales cărţile bunicului la care acum avea acces, pentru că ele nu cereau 

nimic, nu interziceau şi putea să vorbească cu ele cât dorea. Chiar şi în gând.” 

Cartea care îi va deveni de suflet şi prin care va trăi şi sufletul Marusiei, es-

te cea scrisă de către Elena Molohoveţ, o carte pentru tinerele gospodine, carte 

care îi devine familiară, încât aproape „nu-şi mai aduse aminte nici de mămica şi 

pentru prima oară era complet fericită” (cartea era a Marusiei şi fusese luată de 

Lindt după ce murise şi Cealdonov), „când, de fapt, nu mai rămăsese nimic în 

afara amintirii, în afara vocii, în afara râsului care nu putuse să moară, în afara 

acestei cărticele”.  

În plan simbolic, pare o iubire împlinită, dincolo de orizonturi. Marusia 

şi-a dorit toată viaţa un copil, pe care nu l-a avut, iar Lidocika duce lipsa unei 

mame, această mamă, în plan simbolic, va fi suplinită prin cartea de bucate, un-

de Marusia, cu vocea caldă, îi va da sfaturi pentru a-i ieşi nişte prăjituri grozave. 

Copilul orfan, de ambii părinţi, lipsită de dragostea celor din jur, visează 

doar la o casă, o casă a ei, un cămin simplu, care trebuie să adăpostească nu doar 

omul, ci, începând de la şoareci, pisici, căţei, fiecare trebuie să-şi găsească un col-

ţişor… Ultima care va încheia activitatea, mulţumită pentru toate binefacerile şi 

pentru tot ce i-a oferit ziua, va fi Lidocika… cu toate că, acestea nu prindeau încă 

contur, „copiii erau numai nişte voci amestecate ca ale unor păsări, iar soţul 

chiar rămânea total invizibil, şi, oricât de mult se grăbea Lidocika trecând prin 

cameră, oricum nu reuşea să prindă decât mişcarea caldă a aerului tulburat… 

Lidocika se pierdea, fără să ştie cum va mirosi soţul, fără să înţeleagă cum îl pu-

tea striga. Dragul meu? Se întreba ea, stând tulburată în pragul unei camere pus-

tii, plutitoare, mişcătoare, iar în faţa ei se unduia o anfiladă de spaţii la fel de ne-

clare…” 
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Dar, până la a-şi vedea visul cu ochii, mai e puţin, cu toate că punctul cul-

minant abia începe… După reprezentaţia de balet, toată lumea vrea să o cunoas-

că şi să vorbească cu Lidocika, întrucât spectacolul fusese de un real succes… Cu 

toate că este necăjită, supărată, pentru că numai ce aflase că bărbatul de care se 

îndrăgostise este gay, viaţa îi va deschide o altă cale, un nou drum, pentru că… în 

sfârşit, Lidocika va avea o casă. Lujbin, bărbatul care suferise din dragoste, pen-

tru Olga, pentru care altădată era în stare să-şi dea şi viaţa, astăzi… se va îndră‐

gosti din nou… Ajunsă în casa lui Lujbin, unde se va odihni pentru început, apoi, 

treptat, va lua contact cu toate lucrurile din casă, încât, toată viaţa trecută fusese 

doar un coşmar, „o arătare urâtă din care începe încet să-şi revină”. După mo-

mentul de iubire, unde amândoi stângaci, nu ştiu să se comporte, Lujbin o cere 

de nevastă şi nunta are loc în luna iunie, imediat după ce Lidocika a făcut opt-

sprezece ani… cu toate că Lujbin se chinuie pentru că simte că Lidocika nu-l iu-

beşte şi simte că a făcut o greşeală grăbindu-se. Liniştea căminului se va tulbura 

în momentul în care Galina Petrovna le găseşte, într-o zi, cumpărător pentru ca-

sa în care locuiesc şi decide plecarea acestora la Moscova, pentru că Teatrul 

Bolşoi o vrea pe Lidocika în lumea baletului, aceasta fiind o a doua Pavlova, foar-

te talentată şi bună dansatoare.  

Lipsa comunicării cu soţul, faptul că nu are puterea să spună ce-şi doreşte, 

posibila separare de casa la care visase de o viaţă, dezamăgirea întoarcerii la 

şcoala de balet o conduc spre o portiţă doar de ea înţeleasă, pentru că va alege 

sinuciderea ca singura şansă de salvare… „Trebuia să plece. Trebuia să danseze. 

Trebuia. Trebuia. Trebuia. Nici măcar nu-i trecu prin minte că putea refuza. Pur 

şi simplu să spună: nu, nu plecăm nicăieri. Eu nu plec. Pur şi simplu nu vreau.” 

Procedeul prin care naratoarea alege să prezinte acestă secvenţă este de o 

originalitate aparte. În momentul în care încearcă să se sinucidă, îi apare lumina 

ca o izbăvire şi resimte frigul. Trece prin mai multe încăperi, albe, proaspăt zu-

grăvite, toate semănând între ele, care pluteau, se deschideau una după alta, lu-

minoase, goale, identice. Ca într-un iureş, Lidocika încearcă să numere încăperi-

le, se încurcă, şi de aceea nu renunţă, ci este într-o mişcare continuă, la sfârşitul 

călătoriei, deja îmbătrânise, cu fiecare cameră, cu fiecare pas… murea. 

Cititorul este atât de prins, încât mai e puțin până va fi eliberat din capca-

nă, deocamdată e blocat, ţinut captiv în lumea de dincolo, unde nu există mari 

diferenţe, după cum afirmă naratoarea: „Că doar aici totul e ca la voi. Ziarele 

mint, la televizor se dau numai seriale. Sunt veşti numai de la cunoştinţe.” 
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După parcurgerea „vămilor”, întâlnirea dintre mamă şi fiică este demen-

ţială, încât, oricât te-ar „fura” lectura, nu ai cum să nu întrezăreşti în colţul 

ochiului o lacrimă care se vrea nevăzută… Întâlnirea dintre Lidocika şi membrii 

familiei, mama şi bunicul, se realizează atât de repede, încât creează o falsă im-

presie de autentic, planurile se suprapun, lumea aceasta, lumea de dincolo… o 

trecere uşoară şi o revedere pe care o aşteptăm cu sufletul la gură încă din mo-

mentul în care mama se îneacă în apele Mării Negre, iar tatăl dispare subit, fără 

ca Lidocika să afle vreodată adevărul. Acum este momentul ca naratoarea să de-

scopere lectorului adevăratul motiv pentru care Boris nu-şi mai vizitase nicioda-

tă fata… pentru că s-a sinucis, da, s-a sinucis pentru că ceea ce iubea mai mult îi 

fusese „furat”, cu toate că am putea gândi că Lidocika trebuia să fie veriga de ca-

re trebuia să-i atârne viaţa, dar nu… o iubire şi o pasiune mare sunt aducătoare 

de moarte, tocmai pentru că dincolo avea să continue iubirea lor, dincolo… locul 

unde viaţa continuă şi unde aproape toate-s la fel… 

Mustrarea pentru faptele Lidocikăi vine din partea bunicului, Lindt, care, 

parcă citindu-i gândurile, o fugăreşte acasă… pentru că ea trebuia să se salveze, 

încă nu-i sunase ceasul să treacă dincolo, viaţa îi pregătise multe de acum încolo, 

găsise un bărbat care o iubea şi… în sfârşit avea casa ei, casa la care visase de 

mică. Bunicul devine un zid între Lidocika şi mama ei, se opune ca fata să treacă 

înspre mama, care o dorea atât de mult lângă ea, dar trecerea aceasta ar fi în-

semnat moartea ei trupească şi transformarea într-o entitate. Omul de ştiinţă 

Lazăr Lindt ştie toate acestea, de aceea îi porunceşte nepoatei să se întoarcă, iar 

în revenirea ei la viaţă i se deschide o carte imensă – viitorul, cu file care urmau 

să fie scrise de acum încolo. Viaţa avea să-i surâdă, dăruindu-i doi copii, o fetiţă 

şi un băiat în portretele cărora se regăsesc trăsăturile întregii familii, copiii au 

din trăsăturile bunicului, ale Galinei, ale Lidocikăi, precum şi din trăsăturile tată‐

lui, Lujbin. Deşi se duce o puternică luptă, mama o strigă încontinuu pe Lidocika 

să nu o părăsească, bunicul o ajută să treacă în lumea vie. Această trecere se rea-

lizează cu ajutorul ferestrei, motiv utilizat de scriitoare, pentru a nuanţa că viaţa 

de dincolo există, iar trecerea este foarte ușoară, e ca şi cum ai trece printr-o fe-

reastră. Se trezește în lumea vie, unde soţul său, înzestrat cu iubire şi inteligenţă 

o salvase, pentru că o înfășurase strâns într-un cearşaf rupt fâşii ca să oprească 

sângerarea, să nu i se scurgă viaţa pe care o avea încă de trăit, biata copilă, dar 

cu o ultimă putere, înainte de a veni salvarea, îi mărturiseşte soţului dorinţa de a 

rămâne în această casă, susţinând refuzul de a pleca la Moscova.  
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În sfârşit, Lujbin înţelese că e vorba despre ei, despre viaţa lor care aveau 

s-o petreacă pentru totdeauna, pentru că în pântecele Lidocikăi era deja ascuns 

un capitol care urma să fie citit. Salvarea îşi face apariţia, iar viaţa Lidocikăi este 

salvată.  

Totul este frumos când se termină cu bine, întrucât Lidocika este fetiţa 

privată de iubire, în final fiind singurul personaj din roman care se salvează, ale-

gând viaţa, casa şi iubirea lui Lujbin. 

Romanul este unul de iubire, o iubire care se lasă aşteptată, o iubire care 

nu-şi intră în ritm decât la finalul romanului. Iubirea ocoleşte toate personajele, 

Lindt o iubeşte pe Marusia, soţia mentorului său, dar acesta îl iubeşte ca pe pro-

priul copil; Lindt se îndrăgosteşte de Galina Petrovna, dar acesta îi va răspunde 

cu neiubire, ură şi trădare, cu toate că îi va deveni soţie. 

Boris, băiatul Galinei, îşi iubeşte soţia, pe mama Lidocikăi, dar ea va muri 

de tânără, prilej cu care naratoarea decide ca iubirea lor să continue dincolo, în 

lumea celor care nu cuvântă; Lidocika se îndrăgosteşte pentru prima dată în via-

ţă, dar nu ştie să aleagă, întrucât este neiniţiată în această taină, iubind un per-

sonaj cu altă orientare sexuală, un gay; Galina Petrovna are sentimente, iubește 

şi trebuie să se căsătorească cu bărbatul visurilor, dar destinul are altceva pre-

gătit pentru ea, o căsătorie aranjată, la care participă şi părinţii ei (pe care-i va 

urî de moarte). Căsătoria cu Lazăr Lindt va fi purtătoare de neîmplinire, ură şi 

trădare. 

Lujbin o iubeşte pe Olga, dar este trădat şi va fugi cu un alt bărbat, deşi 

acesta îşi sacrificase tot ce avea pentru acestă iubire, iar în momentul în care se 

îndrăgosteşte de Lidocika îşi dă seama că trebuia să mai fi aşteptat, să nu se fi 

grăbit, pentru că aceasta nu-l iubeşte, dar va învăţa Lidocika până la final că iu-

birea înseamnă cu totul altceva; Singurul model de iubire este cel al Cealdonovi-

lor, dar nici această iubire nu este pe deplin cunoscută, pentru că acestora le lip-

seşte rodul dragostei lor, un copil, pe care-l vor aştepta toată viaţa. 

Ca o umplere a golului iubirii care lipseşte din fiecare cuplu, iubirea se va 

realiza o data cu cuplul Lujbin – Lidocika, care, cu răbdare, îi va descoperi aces-

teia viaţa adevărată, şi o va face ca în finalul romanului, pentru prima data în 

viaţă, să aibă curajul, să ceară ceva pentru ea, pentru că nu îndrăznise niciodată 

să ceară nimic… cere dreptul la viaţa de familie, alături de Lujbin, şi renunţarea 

la carieră în folosul familiei, personajul având puterea de a alege şi de a se salva. 
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MIHAELA SECRIERU* 

La 22 de ani de la apariţia lucrării Elemente de sintaxă istorică româneas-

că, autoarea lucrării pe care o avem în vedere astăzi, prof. univ. dr. Elena Dra-

goş de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, publică Morfosintaxa 

metaforei secolul al XIX-lea (Consideraţii etimologice şi pragmatice), Editura 

Academiei, 2016, fapt ce mi-a adus din nou în atenţie opera lingvistei din Ar-

deal. Am simţit nevoia să recitesc Elemente de sintaxă istorică românească1, lu-

crare care mi-a fost de un real folos la vremea când îmi scriam prima lucrare 

de doctorat şi, căutând ecourile pe care aceasta le-a produs la vremea apariţi-

ei, am observat că – deşi premiată cu Premiul Academiei Române „Timotei Ci-

pariu” (1995) şi citată intens în mai toate lucrările de specialitate – lucrarea 

nu a fost decât singular recenzată, de unde şi decizia noastră de a întreprinde 

acest act recuperator, mai exact de a recenza chiar şi tardiv această lucrare. 

Caracterul de noutate şi de important al volumului este vizibil de la primele 

pagini (7 și următoarele), când autoarea deschide discuţia cu o paralelă inter-

disciplinară: „sintaxa şi pragmatica”, o noutate în context lingvistic românesc. 

Anul 1995 era încă sub zodia cercetărilor gramaticii neotradiţionale, iar aceas-

tă intenţie a unei abordări pragmatice în lingvistica românească nu putea trece 

neobservată. Revenind la structură, observăm că după ce sunt stabilite limitele 

perene ale teoriilor sintaxei tradiţionale („logicismul, semanticismul şi carac-

terul servil faţă de sintaxa limbilor clasice”), autoarea remarcă progresul sin-

taxei moderne „în speţă, cea structuralistă” („dar şi cea transformaţională”), 

care „accede la formalizare”, respectiv „pune în evidenţă sensurile structurale 

determinate de organizările în care sunt cuprinse acestea” (p. 7). Pentru gra-

maticienii timpului, ca şi pentru autoare, toate ideile din spaţiile europene ca 

                                              
* Mihaela Secrieru este prof. univ. dr. la Facultatea de Litere – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași. 
1 Elena Dragoş, Elemente de sintaxă istorică românească, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucu-
reşti, 1995. 
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şi de peste ocean sunt atât de noi şi seducătoare, încât cercetându-le întrevăd 

posibilităţi de rejuvenare şi a sintaxei româneşti din perspectiva unor deschi-

deri pragmatico-semiotice şi stilistico-sintactice. Cred că, raportându-ne la 

momentul apariţiei cărţii, este pentru prima dată când într-un studiu lingvistic 

românesc se vorbeşte de o „sintaxă a enunţării” (p. 8), ideea de enunţ sintactic 

fiind străină tuturor sintaxelor tradiţionale româneşti care invariabil se opresc 

cu descrierile la macrounitatea sintactică numită frază. Încercări ulterioare şi 

răzleţe de elevare a acestui concept au mai fost, dar abia în 2005, la zece de ani 

după apariţia lucrării de faţă, autoarele tratatului academic cunoscut drept 

noua gramatică academică intitulează volumul al doilea nu „sintaxa” cum se 

proceda, ci „enunţul”, consacrând obiectul sintaxei moderne, al cercetării 

enunţării. 

Studiile la care se raportează prof. Elena Dragoş sunt de asemenea de o 

valoare consacrată, teoriile lui Levinson, combinate cu cele ale Catherinei Ker-

brat-Orecchioni şi ale altor pragmaticieni, toate fiind reinterpretate din per-

spectiva cadrului general al discuţiei şi a liniei de cercetare care va fi dezvolta-

tă în volum. Dintre acestea, ne oprim la conceptul de „univers de discurs” care 

aduce cu sine şi pe cele de „constrângeri sistemice”, „constrângeri ritualizate”, 

adăugate celui de „interpretant”, rolului deicticelor2 şi anaforicelor3, actului 

enunţării şi enunţului produs, astfel încât melanjul conceptual şi arhitectural: 

limbă/ gândire/ vorbire/ sens/ metasens/ semnificaţie/ discurs/ enunţ/ locu-

tor/ alocutor/ context ş.a. să denote exact ce înseamnă a cerceta un fapt sau o 

teorie lingvistică: a lua în calcul toţi parametrii implicaţi în efortul de a înţele-

ge cât mai bine ce înseamnă comunicare pe diversele ei paliere. Noi am numit 

aparatul conceptual melanj pentru a-i surprinde complexitatea factuală şi teo-

retică pe care o transmit unei enunţări privită din perspectiva structurării şi 

înţelegerii ei, dar autoarea, dimpotrivă, parcurge raţional, metodic, sistematic 

aceste faţete ale problemei, desfăcându-le şi punându-le în corelaţie ori com-

paraţie, de unde şi subtitlurile: „pragmatică şi sintaxă” (p. 9), „sintaxă şi stilis-

tică” (p. 16), „sintaxă şi semantică” (p. 38), dar şi „sintaxă şi retorică” (passim) 

ş.a. După studierea interrelaţiilor dintre pragmatică şi stilistică, autoarea face 

o apologie pro domo relaţiei dintre stilistică şi sintaxă, urmărind cu acribie 

                                              
2 deictic = care arată, care întărește un sens 
3 anaforic = care reia o noțiune, în vederea accentuării 
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demonstrarea ideii că stilistica este precursoarea sintaxei, ea fiind liderul de 

expresie, în fapt, formele sintactice subsumându-se intenţionalităţii expresive. 

Urmele acestei regenţe sau suveranităţi intenţionale şi reale stau în figurile 

sintactice, iar avocaţii ideii sunt marii stilisticieni francezi, germani et al., pe 

care autoarea îi citează exhaustiv şi dialogal. Tot acest excurs din preambulul 

lucrării este de fapt o pregătire a receptorului pentru înţelegerea punctului de 

vedere utilizat în volum în ceea ce priveşte interpretarea materialului de tip 

corpus exemplificativ. Din acest punct de vedere, consemnarea figurilor sin-

tactice şi exemplificarea lor cu excerpte4 din limba veche, precum şi aparatul 

critic sunt extrem de bine articulate în context. Ceea ce este încă demn de re-

marcat este faptul că studiile de sintaxă istorică a limbii române de tip mono-

grafic sau vademecum nu au fost mult timp iniţiate explicit în lingvistica ro-

mânească, autoarea însăşi arătând că acest necesar era umplut pentru mo-

mentul la care se referea de ediţiile critice ale vechilor texte româneşti care 

conţineau şi adnotări privind sintaxa textelor. Necesitatea unor studii mono-

grafice axate pe teorii bine articulate, generatoare de progres ştiinţific şi de 

inovație metodologică, era şi rămâne resimţită de toţi lingviştii, de aceea de-

mersul de faţă fiind şi bine condus a avut efectul de a se impune întrucâtva şi 

ca modus operandi. În ceea ce priveşte metoda de cercetare, nuanţarea meto-

dei specifice de cercetare în lingvistică, cea comparativă, este una corectă, aşa 

cum bine se subliniază: «compararea în sintaxă ar putea fi gratuită, deoarece 

„spre deosebire de fonetică şi morfologie, evoluţia sintaxei e în largă măsură 

dependentă de factori externi sau de raporturi logice”» (pp. 25, n. 1), prin ur-

mare, remarcă Elena Dragoş, dacă „din punct de vedere istoric, e suficientă 

compararea unităţilor, din punct de vedere pragmatic, e obligatorie interpre-

tarea lor”. Sistematizarea materialului este întâi conceptuală, apoi istorică, fi-

gurile sintactice fiind clasificate şi descrise ca „figuri de construcţie sintactică” 

(pp. 20-22), „figurile insistenţei” (pp. 22-23), „figurile ambiguităţii” (p. 23), 

apoi întreg corpusul sintactic fiind resistematizat din punctul de vedere al moş‐

tenirii latine (pp. 27-43), al elementelor nelatine (p. 43-45), urmate de o sinteză 

privind „principalele fenomene sintactice caracteristice daco-românei vechi” 

(pp. 46-70). Subclasificarea continuă cu rafinări cantitative şi calitative, într-o 

ultimă secţiune discutându-se relaţiile sintactice cu mărcile şi conectorii lor 

(pp. 88-131). Sub-subtitlurile demonstrează, credem, clar caracterul exhaustiv 
                                              
4 excerpte = pasaje sau termeni scoși dintr-o lucrare, extrase 
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al interpretărilor, aproape toate funcţiile sintactice fiind ilustrate şi discutate 

conform etapei istorice de dezvoltare a limbii. Remarcăm de aceea bogatul 

material exemplificativ, axat în principal pe izvoarele de tip monument al lim-

bii române, dar şi lingvistic, ale secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea, deloc uşor de 

cercetat şi procesat. Nu vom intra în polemici şi nici în alte descrieri de amă‐

nunt, întrucât am excede cu mult caracterul de recenzie al lucrării de față, dar 

subliniem cu convingere că volumul Elemente de sintaxă istorică românească 

rămâne o lucrare de referinţă în bibliografia românească de specialitate, el fi-

ind un instrument de lucru indispensabil pentru editarea şi adnotarea textelor 

vechi româneşti, dar şi un bun început pentru orice cercetare de sintaxă veche 

românească şi nu numai. 
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NUME DE AUTORITATE 

LUCIAN ZUP* 

Definită pe larg drept influență general acceptată, autoritatea generează 

forță discursivă. Însoțind lanțul logic al argumentației, îl subminează, îi ero-

dează consistența. În fond, fie că ne situăm în interiorul unui discurs științific, 

fie al unuia ficțional, sau al unuia cotidian, înlănțuirea argumentativă ar trebui 

să fie autosuficientă, să susțină singură construcția respectivă. Totuși nu se în-

tâmplă acest lucru. 

Recursul la autoritate funcționează pe două paliere alternative: explicit 

și implicit. În varianta explicită, autoritatea se manifestă prin menționarea de 

nume. În cea implicită, numele nu apare sub forma lui manifestă, în schimb o 

formulă aluzivă îi atestă prezența. Diferite după modul de manifestare, cele 

două variante au în comun apetența pentru nume. Numele poartă autoritatea 

și își impune cu forța influența discursului care a îndrăznit să o provoace. 

Numele pot fi extrase dintr-o listă similară celei a lui Bloom. Desigur, în 

cazul suprapunerii peste aceasta, efectul de autoritate devine mai pronunțat. 

Dar nu înseamnă că un nume oarecare, periferic sau chiar inventat, nu ar pu-

tea genera autoritate. Diminuată pe măsură ce se îndepărtează de centru. 

Autoritatea de nume își marchează teritoriul prin ghilimele sau alte mo-

dalități de delimitare. Acestea au rolul nu atât de a scoate în evidență un ele-

ment străin universului discursiv, de a-l reloca în exterior, ci de a executa o 

mișcare de exteriorizare pentru confirmare. Lanțul argumentativ nu poate trăi 

prin sine însuși și își caută susținere în afară. E avid de un nume autoritar. De 

fapt, cel care îl face să trăiască, adică receptorul (presupus sau real). Citarea 

implică reluarea unei idei din discurs, afirmând-o sau negând-o, ceea ce ar ge-

nera o neplăcută redundanță. Totuși acest atac la economia discursivă e per-

ceput ca fiind firesc, decurgând dintr-o logică stranie, un argument suprem 

prin recursul la autoritate. Astfel puțin contează sensul celor citate, în fond 

                                              
* Lucian Zup este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași. 
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doar o dublare, ci numele spre care trimite. Doar în cazuri excepționale, dacă e 

atins de vreo manie a suspiciunii, destinatarul va căuta exactitatea în docu-

mentul citat. În general, e mulțumit cu etalarea unor surse. Pare o abordare 

superficială, însă poate fi invocată cu succes conservarea energiei. 

Numele nu se duce neapărat pe un culoar enciclopedic, nu stârnește în 

mod necesar biblioteca atașată lui prin tradiție, dar o poate face. Mai mult decât 

o poziționare de partea unei anume ideologii, autoritatea face apel la continui-

tate, la izvoarele cunoscute. Lărgind aria cunoscutului, discursul nu acceptă o 

deviație fără o ancorare într-un teritoriu născut din generalizarea acceptării, a 

tradiției. Conferă greutate cuvintelor. Spaima lui cea mai mare e de domeniile 

necartografiate, de cele unde nu are control, neștiind ce să controleze. 

După modul cum am formulat până acum, s-ar putea crede că am avut în 

vedere doar discursul științific. Dar în viziunea mea citarea nu depinde de 

marcarea unor fraze în cadrul unei lucrări scrise, redactate în diverse scopuri. 

I-am extins aria semantică până spre conversațiile cotidiene. Aceasta va deriva 

într-o lipsă de precizie a celor reproduse, uneori chiar falsificare. Falsificare 

atât prin parafrazare, cât și prin atribuirea de nume de autoritate unor grupuri 

de cuvinte cu un sens având un grad mare de generalitate. În fond și acestea ar 

fi putut fi rostite sau gândite de respectiva autoritate. Dacă partenerul de dis-

cuție nu e convins de justețea argumentelor prezentate, se poate invoca ori-

când un nume care să închidă dezbaterea: dacă acela a afirmat-o, de ce nu l-am 

crede? Autoritatea devine un argument mai eficient decât înlănțuirea logică, 

subminând-o. 

Ca efect retoric, autoritatea crește deseori pe un strat de snobism. Aceas-

ta implică lipsa de discernământ în validarea autorității, cât și continua reac-

tualizare a listei cu numele utilizate (nu înseamnă că numele ar trebui să apar-

țină neapărat actualității, ci ca lista să fie mereu completată cu nume noi, fără 

condiția decesului sau alte condiții speciale, în afara acceptului comun). Nu am 

în vedere o lipsă de discernământ în cheie negativă, ci precizarea că pactul de 

autorizare se formează pe înlocuirea judecății. 
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O CARTE NECESARĂ DESPRE COMPLEXITATEA COMICULUI 

ÎN OPERA LUI CARAGIALE 

CONSTANTIN DRAM* 

Cartea profesorului Ion Gănguț, intitulată O 

hermeneutică a personajului în comedia lui I.L. Ca-

ragiale (Editura PIM, 2017), se înscrie în categoria 

acelor cărți ce urmăresc, de la bun început, pozițio-

narea corectă a autorului într-un câmp de discuție 

relativ pernicios. Acest câmp de discuție, în cazul de 

față, este generat de statutul „nou” al clasicilor lite-

raturii noastre, după anii ’90, când au început di-

verse reașezări ale statutului unor importanți scrii-

tori români, uneori mergându-se până la demitizări 

greu de acceptat, mai cu seamă atunci când o scară 

a valorilor fusese validată pe termen lung. Atunci 

când locurile și lucrurile devin mai puțin stabile, este rolul profesorului de a 

formula opinii, motiv pentru care această lucrare, așa cum arată chiar autorul, 

este dedicată, în mod deosebit, tinerei generații studioase, cea care, încă aflată 

pe băncile de școală, înregistrează nemijlocit felul în care interesul pentru ma-

rii clasici ai literaturii naționale în școală și în societate este mult și periculos 

diminuat. Demersul autorului privind personajul comic la Caragiale, după cum 

o relevă dezvoltarea textuală ulterioară, urmează, analog metodei lui Tudor 

Vianu, două operații acționând în simultaneitate: aceea de a selecta (a alege) 

din bogatul material ce i se oferea și de a se limita la subiectul cercetat. Sunt 

interesante toate observațiile, conexiunile culturale, referințele de ordin critic 

și teoretic prin care Ion Gănguț se referă la imaginea personajului comic; aces-

ta este urmărit, analizat din perspectiva unor aspecte considerate relevante 

(natura și sursele comicului, arta de a construi personajul tipic, mecanismul 

                                              
* Constantin Dram este prof. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universității „Al.I. Cuza” Iaşi. 
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funcționării personajului comic, relațiile dintre actanți, stilul personajelor, 

plusul estetic rezultat din jocul numelor proprii). Mergând apoi pe un eșafodaj 

teoretic, profesorul băcăuan motivează alegerea personajului din marile come-

dii, considerând că, în fluxul comunicării mesajului, ca și în procesul semnifică‐

rii, personajul comic ocupă primul loc, alături de acțiune și didascalii. Într-o altă 

zonă a lucrării, de altfel, autorul își propune să contureze, din interior, un ta-

blou al ideilor estetice caragialiene, analizând câteva articole publicistice, și, 

totodată, mai vrea să demonstreze în ce măsură viziunea estetică a teoreticia-

nului se materializează în realitatea artistică a operei, altfel spus, dacă se pro-

duce armonizarea intențiunii artistului cu haina expresivă.  

Complexitatea categoriei estetice a comicului, care are peste patruzeci de 

sinonime însumate în franceză, engleză și germană, după cum o arată Adrian 

Marino, face obiectul următoarei secvențe în care se prezintă natura și sursele 

comicului personajelor, odată cu observarea predilecției dramaturgului pentru 

limba vorbită, cea care corespundea cel mai bine stilului potrivit și ritmului, no-

țiuni fundamentale la Caragiale, așa cum insistă convingător autorul. 

De real interes în această lucrare bine structurată este capitolul intitulat 

Arta funcționării personajului comic sau personajul în acțiune. Aici, cu aceeași 

competență critică, autorul se ocupă de relațiile complexe dintre personaje, 

considerate ca microsisteme de tip cuplu, trio, personaj-grup (cu forțe centri-

fuge, dar și centripete). O atenție aparte se acordă personajelor absente, care se 

conectează la țesătura dramatică a pieselor și care se constituie, de fapt, în 

prezențe veritabile, fiecare personaj poziționându-se într-un angrenaj profund 

dinamic. 

La fel de bine articulat este și capitolul intitulat Arta de a construi persona-

jul tipic, în care Ion Gănguț surprinde resorturile intime prin care dramaturgul 

reușește performanța de a-și uniciza personajele într-o asemenea manieră, încât 

niciunul dintre personajele sale să nu semene cu altul, să fie adică simultan un 

tip, dar și un individ, să atingă universalitatea, dar și istoricitatea, să se situeze 

ferm într-un echilibru stabil între convenționalism și veridicitate. Personajul co-

mic, observă în chip judicios autorul, este prins într-un angrenaj complex; multi-

tudinea relațiilor este aceea care îi definește chiar mijlocul de existență. 

Când vorbești despre Caragiale, discursul nu poate ocoli savoarea dis-

cursivă: observăm acest aspect mai cu seamă în capitolul dedicat numelor pro-

prii, în care autorul stabilește o clasificare în zece categorii diferite, după niște 
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criterii unificatoare, în intenția de a demonstra participarea activă și substanția-

lă a numelor proprii la procesul semnificării. Nu lipsesc exemplele care comple-

tează în mod salutar observațiile de natură critică, profesionale și acribioase. 

Marea comedie înseamnă cercetarea râsului; pe linia lui Umberto Eco, au-

tor favorit pentru Ion Gănguț, alături de Caragiale, desigur, autorul îl cercetează 

pe homo ridens și stilul personajelor comice, din care alegerea trimite către ti-

pul demagogului. Făcând disocierea dintre stilul autorului și stilul personajelor, 

într-o linie analitică asimilată creativ de la lingvistul universitar ieșean Dumitru 

Irimia, autorul se oprește la două observații finale, cu valoare de concluzii: 

a. limbajul personajelor lui Caragiale are mari tangențe cu limbajul oral, sti-

lul conversației; b. la nivelul personajului demagog, există o serie de mărci 

stilistice care, prin frecvența lor, au statut de dominante stilistice. Urmează 

necesare conexiuni care arată că bogăția și diversitatea de fapte stilistice crește 

progresiv, de la nivelul fonetic, la cel morfologic și lexical, atingând punctul ma-

xim la nivelul sintactic. 

Perenitate lui Caragiale și a personajelor sale demonstrează că utilizarea 

în exces a sintagmelor actualitatea lui Caragiale sau Caragiale – contemporanul 

nostru aduce numai deservicii operei pe tărâm estetic. Faptul că opera sa 

transmite semnificații generale și valori estetice caracteristice scriitorilor 

clasici, precum spiritul critic, măsura în toate, armonia dintre intențiune și 

execuțiune, echilibrul compoziției, importanța acordată sensului etic și este-

tic al artei, arta de a crea modele, toate acestea constituie și argumente ale 

perenității sale, alături de componenta realistă prezentă în fibra intimă a scrii-

torului.  

Vorbind despre comic (din perspectiva categoriei estetice), despre per-

sonaj, despre Caragiale, autorul acestei cărți demonstrează întreita motivație a 

unui demers care e de real interes astfel. Finalul lucrării consolidează liniile de 

forță ce dau contur personajului comic și accentuează ideea că personajele sale 

cu caractere dominant negative, adevărate antimodelele, au fost transformate 

magistral de Caragiale în modele înnobilate prin valoare estetică.  

Cu o modestie vizibilă la tot pasul, autorul acestei cărți se sprijină perma-

nent pe un bogat aparat bibliografic, general și special, neuitând mereu relația 

secretă și stră-veche ce a asociat în timp tragicul cu comicul. Toată cartea tre-

buie văzută ca o pledoarie bine susținută pentru înțelegerea unui Caragiale cu 

două fețe: una comică, alta tragică. 
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Nu poţi citi o carte – o poţi doar reciti, sintagmă cunoscută sub denumi-

rea de paradoxul lui Nabokov, confirmă existența cercului hermeneutic în pro-

cesul lecturii: pentru a înţelege e necesară perspectiva asupra întregului. În 

romanul Demonii de Feodor Mihailovici Dostoievski, această perspectivă este 

dată, neîndoielnic, de capitolul La Tihon, atașat ulterior romanului. 

Albert Kovacs vedea în acest capitol elaborarea de către Dostoievski a 

unei „originale poetici a dedublării”1, principiu aplicat în relaţie cu eroul roma-

nului, Nicolai Vsevolodovici Stavroghin, totodată fiind de părere că „La Tihon 

poate fi privit astăzi ca un fragment disparat din primele variante ale romanu-

lui Demonii, ca un text de sine stătător, neautorizat de Dostoievski”2. Este ade-

vărat că împiedicarea publicării capitolului l-a determinat pe autor să opereze 

modificări la nivelul romanului în momentul apariţiei acestuia integral în 

1873. Nici chiar până azi editorii nu au reuşit să insereze în roman capitolul. 

Să reprezinte aceasta un eşec în evoluţia romanului sau cartea şi-a ales singu-

ră modalitatea de a se înfăţişa înaintea lectorilor? 

Ce este romanul Demonii fără acest ultim capitol? Şi ce devine el în urma 

citirii lui? Evident, prima reacţie a lectorului este de a parcurge din nou întreg 

romanul, de a-l reciti. O recitire în sensul „redescoperirii unui text ştiut prin 

abordarea lui dintr-un alt unghi de vedere, prin reconsiderarea lui”3 în urma 

cheii oferite de acest corpus final. Se validează, cu romanul dostoievskian, exis-

tenţa unei „prime lecturi lineare” (de altfel, romanele lui Dostoievski nu pot fi 

parcurse la nivelul unei prime lecturi decât linear, fără întrerupere, datorită 

                                              
* Graţiela Veronica Prodan este profesor la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iaşi. 
1 Albert Kovacs, Poetica lui Dostoievski, Editura Leda, Bucureşti, 2007, p. 92. 
2 ibidem, op. cit. 
3 Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o petică a (re)lecturii, Editura Polirom, 2007, p. 24. 
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densităţii ideilor), dar şi a unei „relecturi metaforic-circulare”, centrul consti-

tuind de astă dată spovedania eroului ce antrenează în jurul lui întreaga operă 

dostoievskiană, dar şi părţi din biografia autorului (mă gândesc la perioada de 

peregrinare prin Europa şi de afundare în abisul patimii jocurilor de noroc). 

Lectorul Demonilor e nevoit să devină (re)cititor ca să poată desfăşura un pro-

ces de interpretare în accepţia sintagmei lectura mea, deplin conştient de con-

flictul interpretărilor legate de capitolul final. Căci el se izbeşte, mai ales la 

prima lectură, de încăpăţânarea naratorului de a păstra mereu un as în mâne-

că, de a nu dezvălui totul.  

Procesul e cu atât mai valabil în cazul capitolului La Tihon. Dincolo de a 

observa că acest capitol conţine o spovedanie, apare imaginea stareţului Tihon 

care „nu corespunde imaginarului specific călugărilor ruşi”4. Fost episcop, 

Tihon nu lasă impresia că e integru moral. „Fără îndoială un beţiv”, spune au-

torul. Are însă o bibliotecă eclectică și „o haină trupească şi socială... modestă”. 

Tihon nu şi-a construit (sau nu i s-a construit) o înfățișare puternică, nu e „în 

stare să mute munţii din loc”: are o figură bolnăvicioasă, nu este tratat cu prea 

mare respect de călugări, nu ştie să vorbească cu oamenii (defect de neiertat 

pentru rolul său de duhovnic), toate pentru a ascunde însă marea forţă morală.  

De fapt, acest călugăr nu caută superioritatea creştinească faţă de se-

meni. Dostoievski opune imaginii de supraom a lui Stavroghin imaginea de om 

a lui Tihon5. Tihon devine un simbol atipic al stareţului rus prin care Dosto-

ievski nu adresează însă o ironie la adresa duhovnicului rus, cum am fi tentaţi 

să credem. Tihon însumează în personalitatea lui imaginea Stareţului – în sen-

sul de sfânt în concepția creştinismului rus – care a conştientizat şi înlăturat 

propria cădere. Tihon e preotul raţionalist, psiholog, care acceptă deliberat să 

trăiască iraţional (nu-l interesează părerile contradictorii despre el). În con-

cepţia lui Dostoievski, numai iraţionalul te salvează, căci ce e respectarea dic-

tonului creştin Să îţi iubeşti aproapele, dacă nu un act iraţional, împotriva raţi-

unii tale? Când te întrebi ce a vrut Dumnezeu să spună prin această poruncă, 

iubirea aproapelui devine îndepărtare faţă de om (şi asta numai dacă ne gân-

dim ce accepţiuni putem da cuvântului aproapele – cel de lângă noi, fizic – 

                                              
4 Nichifor Crainic, Dostoievski şi creştinismul rus, Arhidieceza Cluj, Editura Anastasia, 1998. 
5 Dostoievski însuşi mărturiseşte că „Într-un realism plenar găseşti în om – omul”, cf. Elena Loghi-

novski, Dostoievski şi romanul românesc, Editura Leda, Bucureşti, 2003, p. 193. 
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atunci nu suntem obligaţi să-i iubim şi pe cei aflaţi la mii de kilometri distanţă; 

aproapele – cel de o credinţă cu noi, pe ceilalţi să-i urâm?; aproapele – cel care 

ne înţelege, ne sprijină, atunci iubirea devine una interesată).  

Tihon e preotul care, descoperind puterea distrugătoare a raţiunii, îşi 

asumă iraţionalul. Tihon e şi el un nihilist (caracteristică a poporului rus după 

Berdiaev) doar pentru a înlătura răul din el, un personaj în care raportul de-

dublării este inversat în comparaţie cu eroul romanului. 

Revenind la aura pe care Tihon şi-a construit-o în mănăstire, un lector 

avizat asupra misterelor personajelor dostoievskiene ar putea observa că 

aceasta ne revelează umilinţa supremă la care poate ajunge omul, umilinţă pe 

care i-o va cere lui Stavroghin. Tihon nu are calităţi vizibile, dar trăieşte în umi-

linţă și înţelege binele şi răul, căci „omul dostoievskian poartă în el şi raiul, şi 

infernul totodată – în el se dă lupta între principiul binelui şi al răului”6. Rolul 

pe care îl va avea Tihon în roman concretizează o calitate a lui Dosto-

ievski-prozatorul, remarcată de Berdiaev: pnevmatologul – „cel care descoperă 

spiritul în compoziţia umană”7. 

Tihon şi Stavroghin formează în acest capitol polii unei spovedanii, căci 

este vorba aici de o spovedanie în accepţia religioasă a termenului. Spovedania 

este o taină – un lucru tăinuit, secret, ascuns, care nu poate fi cuprins cu min-

tea.8 Se ştie că Dostoievski cunoştea foarte bine Biblia şi învăţăturile creştine 

(pe patul de moarte şi-a rugat familia să-i citească pilda Fiului risipitor). Inten-

ţia de a se spovedi a personajului presupune, pe de o parte, existenţa unui se-

cret bine ascuns. Pe de altă parte, există o incompatibilitate între viaţa de până 

acum a lui Stavroghin şi dorinţa de a se spovedi, dacă ne gândim la efectele ei. 

Caută Stavroghin salvarea, mântuirea, când luase deja o decizie? Chiar el îi măr-

turiseşte lui Tihon: „nu-mi voi modifica intenţiile”, „nu ştiu de ce am venit aici”, 

dovedind neîncredere în actul spovedaniei şi totuşi aşteptând salvarea. Stavro-

ghin speră ca cineva să recunoască în el o umbră de pocăinţă fără ca el să inten-

ţioneze să o arate. Spovedania însăşi presupune pocăinţă9, căinţă sinceră, de 

                                              
6 Nicolai Berdiaev, Filozofia lui Dostoievski, Editura institutul European, Iaşi 1992, p.31. 
7 ibidem, p. 20. 
8 În Îndrumări misionare, coord. pr. prof. dr. Dumitru Radu apare definiţia Tainei: „taine sau mistere 

sunt lucrurile şi actele sfinte care reprezintă sau simbolizează idei şi sensuri nepătrunse în esen-
ţa lor de mintea noastră”, p. 507. 

9 ibidem, „Pocăinţa sau spovedania este Taina în care Dumnezeu iartă prin duhovnic păcatele creşti-
nilor care se căiesc sincer şi le mărturisesc înaintea acestuia”, p. 547, iar la paragraful intitulat 



O „RELECTURĂ METAFORIC-CIRCULARĂ” A SPOVEDANIEI LUI STAVROGHIN   
DIN PERSPECTIVA PRINCIPIILOR CREŞTINISMULUI RUS  

121 

care, în mod raţional, eroul nu crede că este capabil, nu poate să o admită, 

pentru că însuşi mărturiseşte „nu regret crima mea, nici moartea copilei”, 

atunci cum ar fi posibilă pocăinţa? Iar după sinuciderea Matrioşei, el pare că 

rezolvă problema ontologică a afirmării Binelui şi Răului când i se relevă că 

(ne sugerează vocea auctorială) în sfârşit nu mai simţea diferenţa dintre Bine 

şi Rău. Doar pumnul nevinovat şi, de aceea, ameninţător al Matrioşei îl va ur-

mări neîncetat. Deși demonstrând un caracter puternic, e de ajuns un gest ca 

să răstoarne întreg raţionamentul despre condiţia omului în lume. Individua-

lismul personajului se clatină, el va căuta răscumpărarea în diferite acte de 

penitenţă, adevărat „atletism al ispăşirii”10 (căsătoria cu Maria Timofeevna, 

apoi divulgarea acesteia în public), ceea ce denotă că psihicul său caută omul 

de la care să afle iertarea. Lui Tihon îi va mărturisi: „Vreau ca dumneavoastră 

să mă iertaţi şi încă unul ca dumneavoastră şi un al treilea...”11 Faptele sale, în-

să, infestate de orgoliu, devin provocatoare. Iar dacă Hristos provoacă lumea 

spre bine, spre cer, Stavroghin o provoacă spre rău, spre abis. 

Tihon îi va arăta că nu are adevărata pocăinţă. Pocăinţa vine din interior, 

iar el o caută în exterior prin acte de penitenţă în faţa lumii. După fiecare umi-

lire publică, Stavroghin se cufundă mai adânc în abisul demoniei. 

S-a vorbit despre Stavroghin că ar reprezenta demonul întruchipat, iar 

confesiunea lui „o analiză genială a psihologiei demoniace”12. Titlul romanului 

trimite atât la principiul infernal, diavolesc şi desemnează pe cei afundaţi în 

poftele răului din cauza iubirii pentru tot ce este pământesc, cât şi la imaginea 

demonului din literatura contemporană care simbolizează „nu atât un spirit 

ceresc, cât o personalitate umană complexă, contradictorie şi tragic damna-

tă”13. Valeriu Cristea observa în personaj două ipostaze antinomice: „mască 

mortificată, târând după sine imposibilitatea de a diferenţia binele şi răul”14 

sau „o planetă moartă, neînsufleţită, acoperită de o calotă veşnic de gheaţă”, 

dar şi „alesul Duhului, omul capabil de căinţă şi smerenie”15, aşa cum ni s-ar 

                                                                                                                
Roadele spovedaniei: „Prin această iertare harică, creştinul redobândeşte starea de nevinovăţie pe 
care a primit-o la botez, pentru care motiv spovedania este numită şi al doilea botez”, p. 561. 

10 Valeriu Cristea, Dicţionarul personajelor lui Dostoievski, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 721 
11 F. M. Dostoievski, Demonii, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 758. 
12 Nichifor Crainic, op. cit., p. 90. 
13 Elena Loghinovski, op. cit, p. 195. 
14 idem, p. 715. 
15 ibidem. 
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releva în urma intenţiei de a se spovedi. E personajul static al romanului care 

nu lucrează nimic, e spirit diabolic care „duce la o negaţie totală a ceea ce es-

te”16, e întruparea unui nihilism demonic. E insensibil faţă de cele mai atroce 

evenimente (sinuciderea Matrioşei, hotărârea lui Kirillov de a se sinucide) 

pentru că e insensibil faţă de viaţa însăşi. Doar în vizita făcută Mariei Timo-

feevna îşi pierde o clipă cumpătul, se exteriorizează – doar actele nebunilor îl 

mai surprind – căci, generator de idei în străinătate şi revenit în oraşul natal, 

se descoperă fără idei. Spiritul poporului rus se întoarce împotriva celui care 

l-a părăsit. Nemulţumirea de sine se ridică din esenţa spiritului poporului rus 

care îl domină: nu poţi înlătura pe Dumnezeu din viaţa ta, idee ilustrată prin 

vocea lui Şatov care crede în identitatea dintre poporul rus şi creştinism. Ruşii 

îşi exprimă cel mai bine trăsăturile atunci când sunt „apocaliptici sau nihilişti... 

Spiritul lor tinde spre extrem, spre limită”17. 

De aceea, Dostoievski vede posibilă salvarea, chiar în cazul demonicului 

întrupat, ca reminiscenţă a spiritului poporului rus. 

Stavroghin, înainte de toate, este omul contemporan sfârtecat lăuntric de 

două coordonate existenţiale: cerul şi pământul, spiritualul şi teluricul. E omul 

care îşi trăieşte libertatea în mod total, dar greşit. Ghearele fiarei sunt sinoni-

me cu revolta împotriva oricărei îngrădiri. În imaginea demonicului se întru-

chipează „firea umană posedată de forţele răului, plină de forţă şi grandoa-

re”18. Stavroghin înfruntă sălbatic poruncile divine şi preceptele morale gene-

ral-umane dintr-o libertate prost înţeleasă. 

Contradicţiile firii eroului vin din interior în scrisoarea finală. El îşi recu-

noaşte boala incurabilă, demonul care îl stăpâneşte şi se comportă cu el ca un 

tiran, dar nu observă inhibarea libertăţii omului din el. El conştientizează boa-

la („cumpătarea îngrozitoare, criminală, negarea fără generozitate”19, lipsa ide-

ilor, nevoia de credinţă), dar orgoliul nu-i îngăduie vindecarea, eliberarea. 

Simte prăpastia ridicolului spre care se îndreaptă. E veşnicul prizonier al fricii 

de ridicol. Momentul când Tihon îi trezeşte interesul lui Stavroghin e acela 

când îi intuieşte frica de ridicol. Râsul continuu, nebunesc al Lizei în salonul 

Varvarei Petrovna, e râsul despre ridicolul pe care îl întrevede în persoana lui 

                                              
16 Nichifor Crainic, op. cit., p. 130. 
17 Nicolai Berdiaev, op. cit., p 10. 
18 Elena Loghinovski, op. cit., p. 196. 
19 ibidem, p. 208. 
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Stavroghin. „Stavroghin reprezintă un tip nou din punct de vedere psiho-so-

cial, care marchează degenerarea totală a eroului epocii precedente, degenera-

re care nu-i mai permite să moară pe baricade, dar nici să ducă mai departe 

existenţa fără sens”20. E eroul modern care nu poate opta pentru binele la care 

aspiră în taină. 

S-a spus despre Stavroghin că e un personaj negativ, ales de Dostoievski 

ca personaj central. Alegerea nu e aleatorie, ci exprimă un mesaj către lume 

despre destinul omului în lume. Stavroghin se vrea a fi diavolul întrupat, dar, 

înainte de toate, e om. Şi, aşa cum observa Berdiaev, „problema omului este o 

problemă divină şi poate că taina lui Dumnezeu se dezvăluie mai bine prin tai-

na omenească decât prin agresarea naturală a lui Dumnezeu din afara omu-

lui”21. Dostoievski alege calea mântuirii, a credinţei, oferind imaginea destruc-

tivă a omului supus răului. Nimeni nu neagă libertatea de gândire, dar mai ales 

de acţiune a lui Stavroghin, însă este o libertate aleasă greşit, care se va mani-

festa ca o îngrădire. Stavroghin caută mântuirea, salvarea. Nu o găseşte, căci a 

ales o altă supunere. 

Ceea ce încearcă Tihon să facă e tocmai eliberarea sufletului („veţi atinge 

eliberarea”) şi conferirea statutului de om personajului, făcând apel la pocăinţa 

nu ca taină, ci ca virtute, ca stare. Pocăinţa salvatoare e un act interior, iar 

Tihon leagă pocăinţa de umilire: „Aţi fi capabil să suportaţi în deplină umilinţă 

mila generală?”, „dacă umilinţa e sinceră”, publicarea spovedaniei ar fi cea mai 

frumoasă faptă dacă ar fi rodul umilinţei. Tihon face totodată „radiografia clară 

a sufletului eroului, găsit incurabil”22. El respectă condiţiile care asigură reuşita 

unei spovedanii: îşi elimină orgoliul, se umileşte în faţa credinciosului, declan-

şează mărturisirea sinceră a păcatelor din partea acestuia, îi oferă iertarea şi 

iubirea (ipostaza de medic spiritual), este şi judecător în ultima parte a spove-

daniei, evidenţiindu-i orgoliul, ridicolul care îl pândeşte, ca, în final, să îi ofere 

reintrarea în comuniunea cu Hristos asemenea fiului rătăcitor. Într-un ultim 

efort de a-l salva, Tihon constată că acesta nu s-a dezlegat el însuşi de legăturile 

păcatului şi că va săvârşi cel mai aprig păcat împotriva lui Dumnezeu, cel împo-

triva Duhului Sfânt care nu poate fi iertat: o răutate deplin conştientă şi liberă 

                                              
20 ibidem, p. 209. 
21 op. cit., p. 15. 
22 Valeriu Cristea, op. cit., p. 715. 
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contra adevărului dumnezeiesc, o împietrire conştientă şi liberă a omului în 

rele, finalizată prin sinucidere. Stavroghin putea spera la mântuirea din al do-

uăsprezecelea ceas, dar el nu se va mântui, pentru că nu va vrea. Voinţa omului 

din el a fost întunecată de voinţa diavolului. Mântuirea rămâne un act de liberă 

voinţă şi alegere. 

Sinuciderea e sinonimă cu demonismul. Demascarea diabolicului atrage 

mânia din partea acestuia şi blestemul asupra creştinismului. Însă diavolul va 

fi mereu demascat de întruchiparea Binelui, care este Biserica (să nu uităm că 

Tihon însuşi simbolizează creştinismul, spovedania căpătând imaginea luptei 

dintre Biserică şi diavol), singura care posedă arme ce pot să-l înfrângă: prin 

iubirea pe care Tihon o revarsă asupra lui Stavroghin în ciuda dispreţului afi-

şat. Căci, sosind cu gând de a umili Biserica, Stavroghin va fugi umilit în urma 

demascării vicleşugului. Nu e vorba doar de descoperirea gândului sinucigaş, 

ci de conştientizarea jocului pe care eroul a intenţionat să-l facă, care, judecân-

du-se cu Tihon, ca reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ (prin urmare, cu 

Însuşi Dumnezeu – o supremă afirmare a orgoliului), a urmărit exacerbarea 

orgoliului, victoria totală asupra omului şi afirmarea Supraomului. Acest statut 

i-l putea conferi doar imaginea Bisericii umilite, înfrânte. Creştinismul lui 

Tihon nu a putut salva omul din Stavroghin, dar a salvat Omul. 
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PERENITATEA LUI CARAGIALE ȘI A PERSONAJELOR SALE 

ION GĂNGUȚ* 

Am preluat termenul de perenitate de la un fin și pasionat cercetător în-

tru Caragiale, Ștefan Cazimir, cel care și-a dat seama primul că utilizarea în ex-

ces a sintagmelor actualitatea lui Caragiale sau Caragiale – contemporanul 

nostru nu poate aduce niciun serviciu operei pe tărâm estetic, ba din contră: „A 

invoca obsesiv actualitatea înseamnă totuși o falsificare a perspectivei. Se su-

gerează, involuntar, un provizorat, o maladie, o stare de criză. Este ca și cum 

am spune: e actual azi, dar n-a fost ieri sau nu va fi mâine. Astfel stând lucruri-

le, e mai potrivit să vorbim nu despre actualitatea lui Caragiale, ci despre pe-

renitatea lui, care este de același tip cu perenitatea Partenonului sau a Glossei 

lui Eminescuˮ (s.n.), a declarat Ștefan Cazimir, într-un interviu acordat Ager-

pres în anul aniversar 2012. Tot el observa că, în ultimii ani, lumea este mai 

preocupată de actualitatea lui Caragiale decât de arta lui. Excesul de articole, 

comentarii, chiar cărți despre problema actualității lui Caragiale și a persona-

jelor sale nu poate face decât deservicii unei creații monumentale, fapt obser-

vat și de Nicolae Manolescu: „Actualizarea forțată din comentariile ultimelor 

decenii nu îl apropie pe Caragiale de noi, ci îl îndepărtează de el însuși.ˮ (Nico-

lae Manolescu, Din nou despre Caragiale, în România literară, nr. 11/2012). De 

altfel, Manolescu se pronunțase în această problemă și cu un deceniu mai îna-

inte: „Atâtea replici din Caragiale se potrivesc la situații actuale și ne vin pe 

limbă tocmai pentru miezul și actualitatea lor. […] În ce constă actualitatea, nu 

e greu de observat. Uitați-vă în jur, deschideți televizorul, răsfoiți presa, ciuliți 

urechile și-i veți recunoaște.ˮ (Nicolae Manolescu, Între actualitate și actuali-

zare, în România literară, nr. 4/2002). 

În legătură cu problema pusă în discuție, considerăm necesar apelul la 

un nume notoriu, Hans Robert Jauss, conducătorul Școlii de la Konstanz, cel 

care a adus, într-un fel, o soluție de clarificare privind interpretarea unei opere 
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literare peste timp, adică în diacronie. El a introdus în ecuația lecturii câteva 

concepte, precum orizont de așteptare și distanțare estetică. O operă devine 

desuetă, depășită, fără valoare, în momentul când se produce o ruptură între 

conținutul acelei opere și orizontul de așteptare al publicului din momentul 

receptării. Prin orizont de așteptare, el înțelege un sistem de referințe care de-

termină experiența unui public receptor la un moment dat. Astfel, finalitățile 

receptării pe care ni le propune Jauss ar fi: o cercetare istorico-literară repeta-

tă a operei în momente diferite, deplasarea accentului dinspre creație către in-

terpretare, realizarea unei istorii hermeneutice a acelei opere. În concepția sa, 

dacă un scriitor care aparține unui context istoric, social și cultural, reușește 

să impresioneze și în alt context, să facă adică textul viabil, atunci respectivul 

scriitor este unul valoros și a produs fenomenul schimbării de orizont sau su-

praviețuirea acestuia în diacronie. Este și cazul comediilor caragialiene? Ori-

cum, teoria receptării propusă de Jauss este considerată ca valabilă, s-a impus 

treptat și are, iată, mare legătură cu personajul comic al lui Caragiale: „A râde 

de eroul comic se poate deseori transforma în a râde alături de el. […]. Consta-

tarea e valabilă într-o măsură sporită în legătură cu cele trei funcții mai sus 

amintite: destinderea, protestul și solidarizarea, pe care le poate îndeplini atât 

râsul detașat, cât și râsul participativ.ˮ (H.R. Jauss, Experiență estetică și her-

meneutică literară, Editura Univers, București, 1983, p. 306). 

Teoriile lui Jauss funcționează foarte bine nu numai în exemplele date de 

el din literatura europeană, ci și în cazul operei lui Caragiale. Eugen Simion, cel 

care are o contribuție fundamentală în reluarea și publicarea integrală a tutu-

ror producțiilor lăsate de Caragiale, aducea în atenția contemporanilor aven-

tura receptării acestuia și invoca atitudinea critică a grupului de intelectuali 

români interbelici autoexilați în Franța (Constantin Noica, Petre Pandrea, Emil 

Cioran, Mircea Eliade), care erau convinși că „din pricina zeflemelei sale, noi, 

românii, nu avem acces la metafizică și că personajele sale au creat un model 

(negativ) care ne urmărește și azi în toate domeniile vieții sociale și moraleˮ 

(Eugen Simion, Caragiale și lumea românească, în Caiete critice, Editura Funda-

ția Națională pentru Știință și Artă, nr. 6/2012, p. 9). 

Peste câțiva ani, Mircea Eliade își va revizui poziția destul de radical, 

într-un studiu publicat în revista Luceafărul în 1948, considerându-l pe Cara-

giale pe o poziție egală cu a lui Eminescu, ca fiind două fețe diferite, la fel de va-

loroase, ale spiritualității românești: „Căci, în fond, este limpede că atât poziția 
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reprezentată de Caragiale, cât și cea reprezentată de Eminescu, aparțin într-o 

egală măsură fenomenului românesc […]. Fără voia noastră, Mitică a lui Cara-

giale face parte, cu aceeași autenticitate și aceeași vigoare, din spiritualitatea 

românească la fel ca Dionis sau Ion al lui Rebreanu.ˮ (Mircea Eliade, Două tra-

diții spirituale românești, apud Eugen Simion, art. cit., p. 11).  

S-a făcut și continuă să se facă, din păcate, o confuzie flagrantă, regreta-

bilă, între universul real (societatea de la sfârșitul secolului al XIX-lea) și uni-

versul fictiv (lumea ce populează operele caragialiene). Furați de pasiunea de 

a demonstra o ipoteză sau alta, criticii literari mai vechi sau mai noi amestecă 

perspectivele, criteriile pe care le avem în vedere când discutăm comediile lui 

Caragiale sau personajele sale. Nici măcar nu este de mare mirare, întrucât 

personajele par mai reale decât cele din realitate – aici, printre altele, stă va-

loarea și măreția lui Caragiale. În ce ne privește, considerăm că opera trebuie 

analizată după criteriul estetic, iar receptarea ei după acest criteriu face do-

vada înțelegerii ei în profunzime, dovada despărțirii apelor. De ce există o ati-

tudine atât de ostilă față de lumea lui Caragiale? Există o multitudine de răs-

punsuri la această întrebare, dar noi ne raliem opiniei lui Al. Paleologu: „De 

aceea există la noi, manifestată fie direct, fie disimulat, dar tenace, atâta ostili-

tate față de Caragiale, abisalul Caragiale, geniul inteligenței radicale, cel mai 

eficient dintre marii români demascatori ai Prostiei.ˮ (Alexandru Paleologu, 

Comicul și zeflemeaua,în vol. Despre lucrurile cu adevărat importante, ediția a 

II-a, Editura Polirom, Iași, 1998, p. 8). 

O afirmație a lui Ştefan Cazimir referitoare la abundența de studii și arti-

cole despre Caragiale rămâne memorabilă (semn al celor aleși), anume că 

niciodată nu vom izbuti să-l epuizăm pe Caragiale. El este acela care întotdea-

una ne va epuiza pe noi. 

N. Iorga a fost cel dintâi care a făcut referire fără drept de tăgadă la con-

știința artistică exacerbată și talentul nativ de caligraf al lui Caragiale: „Cântă‐

rea de o sută de ori cuvântul pe care-l cobora pe hârtie într-o caligrafie perfec-

tă, pe care-l cetea cu o dicţiune fără greş, pentru a-l distruge la cea mai slabă 

îndoială despre adevărul corespondenţei lui cu ideea sa ori cu armonia operei. 

Un condei mai stăpânit n-a existat vreodată nici aiurea şi rareori un creator 

mai mare a nimicit cu mai multă pasiune opera sa pentru că nu corespundea 

celor mai nobile intenţii artistice." (Valeriu Râpeanu, Anul Caragiale. Un scriitor 

de geniu. Permanent şi nemuritor, în Curierul Național, 14.08.2012). Eminescu 
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și Caragiale (denumit de contemporani moș Virgulă) au fost cele mai mari și 

exigente conștiințe critice ale secolului al XIX-lea, ridicând responsabilitatea 

scriitorului față de cuvântul scris la standarde încă nedepășite. 

Faptul că opera sa transmite semnificații generale și valori estetice 

caracteristice scriitorilor clasici, precum spiritul critic, măsura în toate, ar-

monia dintre intențiune și execuțiune, echilibrul compoziției, importanța 

acordată sensului etic și estetic al artei, arta de a crea modele, toate acestea 

constituie și argumente ale perenității sale, alături de componenta realistă 

prezentă în fibra intimă a scriitorului.  

„Prin Caragiale, îmi permit să adaug, am devenit cu toţii mai îndrăzneţi, 

mai lucizi, poate chiar mai deştepţi. Am învăţat să deosebim mai bine esenţa 

de aparenţă, fiinţa de mască, adevărul de minciună. Felul nostru de a privi în 

jur şi în noi înşine a devenit mai adânc şi mai sever. Această acţiune modela-

toare se va exercita şi în viitor. Anul Caragiale s-a încheiat, mileniul Cara-

giale continuă.ˮ – afirma Ștefan Cazimir (File dintr-un jurnal de bord, în Ro-

mânia literară, nr. 9/2003). Ceea ce domină în amintirile contemporanilor și 

se detașează și din paginile critice este imaginea omului-spectacol și imagi-

nea lumii ca teatru, a lumii ca spectacol neîntrerupt. 

Omul-spectacol din viața reală a creat lumea ca spectacol în capodoperele 

sale. Personajele sale, de care am încercat să ne apropiem cu respectul datorat 

Maestrului, omului de teatru complet al culturii românești, nu sunt actua-

le, nici contemporane cu noi, ci nemuritoare, mai vii acolo, în universul ficțio-

nal, decât cele din lumea reală, cu un statut existențial mai puternic, întrucât 

acest statut este unul estetic, care le asigură veșnicia. 
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Vasile Simon, Iubirea îngerilor. Poezii,  
prefaţă de Nicolae Busuioc, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2014 
 

Cel mai recent op versificat pe care îl semnează Vasile Simon nu aduce, 

tematic şi stilistic, schimbări semnificative faţă de precedentul Cântec la Porţile 

Iubirii (Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2013): aceeaşi reverenţă în faţa liricii reli-

gioase tradiţionale, acelaşi neostoit apetit pentru recuzita şi retorica de gen îl 

fac pe autor să se predea, cucernic, unei dicţiuni articulate pe un tipar verificat 

de milenii. Nicio intenţie de revoltă poietică, niciun frison dubitativ nu tulbură 

curgerea stihurilor ţesute pe canavaua consacrată (şi, fireşte, con-sacrată!). 

Impresia de cuminţenie apare inclusiv când poetul pare că înalţă o rugăciune 

personalizată, ieşită, altfel spus, dintr-o suferinţă particulară. Şi atunci însă, ati-

tudinile şi gesturile poetice sunt tot cele cunoscute, iar recitativul e, în mare, tot 

cel dogmatic: „Cu ochii tulburi ca-n furtună marea,/ Etern Părinte Stăpân peste 

veacuri/ Aruncă-n lumina lor ninsoarea,/ Din nemărginitele anotimpuri.// De 

doruri lungi, aproape înecat/ În lacrimi amare, surde, mute,/ Prinde-mă de mâ-

nă, PreaSfinte,/ Aşa cum pe Petru l-ai mângâiat.” (Înalţ o rugăciune). Sau: „Fur, 

ca şi tâlharul de lângă Tine,/ Doamne, în genunchi Îţi cer,/ Să pot lupta cu ţărâ‐

na din mine,/ Să mă-nalţ spre Tine bulgăr de ler.// Şi cursul meu de-acum să fie 

lin,/ Topire-n topirea cea din urmă,/ Să uit al vieţii pahar cu venin,/ Să m-adăp 

la Lumina Ta Cunună.” (Furul mântuit) ş.a.m.d. Din Rugile ardente, Implorările 

curate, Cererile totuşi sfiite şi Plecăciunile cuvenite ale lui Vasile Simon nu lipseş‐

te, desigur, nici recuzita liturgică: „În bob de grâu taina se-ascunde,/ Acolo-i viul, 

nemurirea lumii,/ Tu, purtător de Lună a cununii,/ Când viaţa în potir prinde a 

râde.// Sub eternul cort şi tu vei sta,/ Dincolo de poarta slabelor incinte,/ Ade-

vărul Sfânt, eternul Părinte,/ Va fi o băutură nouă-n cupa ta.” (Pas spre veşnicie) 
                                              
*  Emanuela Ilie este conf. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi. 
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O regăsim şi în catrenele menite a capta Frigul din suflet, dar care sfârşesc prin a 

contura acelaşi chip de străjer pătimaş, înrobit Căii: „Discret, o candelă cu fum 

şi abur,/ Străluminează negrul meu tavan,/ Veghind, şi evadez în visul lumii 

pur/ Din clipele-mi de fier, ce-mi sunt calvar.” Chiar şi atunci când ţine cu tot 

dinadinsul să dea impresia că Adâncul clocoteşte, Vasile Simon nu face altceva 

decât să ofere dovezi depline ale smereniei (inclusiv poetice). Altfel spus, pre-

feră, cel puţin deocamdată, să îşi vegheze cu străşnicie limbajul, pentru a nu că‐

dea în ispita individuaţiei. Îi dorim, desigur, exact contrariul.... 

 

Nicolae Corlat, Îngerii vin când nu-i chemi,  
Cuvânt însoţitor de Ioan Holban, Editura Junimea, Iaşi, 2015 
 

O cu totul altfel de poezie religioasă, saturată de simboluri (fără a fi obo-

sitoare), rafinată (fără a părea inaccesibilă), oricum îndelung exersată, scrie Ni-

colae Corlat. Cel mai nou volum de versuri care ne-a parvenit, Îngerii vin când 

nu-i chemi, ocoleşte în chip fericit expresia conformistă a genului, reuşind în 

acelaşi timp să impresioneze printr-o dicţiune bine articulată şi cât se poate de 

personală. Dovadă că un poet autentic nu are nevoie, am spus-o în repetate 

rânduri, de retorica de amvon pentru a avea altitudine estetică şi atitudine reli-

gioasă adevărată. Inclusiv în pastelurile schiţate adesea în tonuri sibilinice se 

ascund înfiorări suave şi vibraţii sacre: „printre coroanele templului/ rugăciune 

de cuvinte// pe foşnetul frunzelor – icoană/ literele s-au destrămat în bătaia 

vântului// chipul risipit în toamnă mai dăinuie” (***) Sau: „în faţa mării pietre-

le suferă de singurătate/ precum ai face dintr-un bob o icoană plutitoare pe 

ape/ apoi s-a trezit pământul la realitate/ şi a ivit în el însuşi mai mult decât se 

poate gândi/ într-o secundă/ mai mult decât poate cuprinde o lacrimă//...// ia-

tă nedefinitul/ iată nenăscutul din ochii privitori/ în adâncul înaltului” (albul 

cel mai alb traversa o apă). Totul ţine, în fond, de cât de acută, de vie (dureros 

vie!) e percepţia realităţii poietice, ea însăşi transfiguratoare: „tu vezi cum mun-

tele plânge cu lacrimi de piatră/ departe deşertul de nisip/ naşte îngeri”. Ten-

siunea interioară la limita ardenţei e vizibilă mai ales în straniile poeme ale ab-

senţei sau separării, construite în jurul unor nuclee lirice de sorginte modernis-

tă, marcând alteritatea interioară: dublul şi oglinda, îngerul mut ori „cel coborât 

pe alt umăr/ mai departe cu o moarte,/ mai departe cu ziua aşteptării”, apoi 

desprinderea, sfâşierea sau ruptura de sine etc. În ciuda aparenţelor, şi aceste 

litanii aspre lasă impresia unei anumite con-sacrări/ împărtăşiri. Iată, spre 
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exemplu, închiderea sensibilizatorului tablou cu înger şi nimfe (in memoriam 

Traian T. Coşovei): „în tine sunt doi,/ se risipesc în aer/ cum ai cerne văzduhul 

în absenţa gravitaţiei// nimfele zac sfâşiate pe ţărm/ sub umbra răcoroasă a 

nopţii/ laolaltă cu visele, cu îngerul mut,/ cu înserarea din stele/ nimic nu pre-

vesteşte uitarea,/ tabloul acesta s-a întors pe perete/ în noaptea târzie/ violon-

celul trezeşte în tine ninsori/ sunete triste// s-a mai dus un poet/ se mai naş‐

te-o lumină.” Deşi pare că invocă, adesea, „absenţa totală a simţurilor” (cu vari-

anta „nemărginita absenţă a simţurilor”), poezia lui Nicolae Corlat ştie să ascul-

te „caii de ceaţă ai memoriei” şi să trăiască, sinestezic, miracolul nu numai 

scriptural. 

 

Daniela Micu, Sufletul al doilea,  
Postfaţă de Petrişor Militaru, Editura Aius, Craiova, 2014 
 

După cum i-o arată şi titlul, volumul de debut al Danielei Micu tematizează 

una dintre obsesiile majore ale modernismului literar: alteritatea interioară. O 

face însă într-un mod cât se poate de autentic, de febril şi de proaspăt, cu toate 

că îşi lasă, deliberat, la vedere o parte dintre trucurile scripturale. Lăsând la o 

parte inervaţiile intertextuale atent strecurate în unele poeme (Aleatoriu în 

Smirnă, Toată iarba în stânga ei, Băutorul de absent, Iube către Iacob şi Mei, 

Noaptea dinaintea prinderii) şi micile bucurii narative ori dramatice pe care le 

provoacă altele (Vânt şi vulpi, Clopote în Terabithia, Lacul Catfish, Salcie din 

Dumnezeu), cartea oferă prilejul re-valorizării unor prelucrări motivice consa-

crate, circumscrise într-o formă sau alta dualităţii – pe care poeta o tratează, 

după caz, cu cerneluri ludic-avangardiste sau tuşe întunecat-ezoterice: traves-

ti-ul, oglinda, sufletul al doilea, fântâna şi stafiile (apei!) etc. Poemele Danielei 

Micu descriu în general mutaţii stranii, inclusiv inter-regnuri, transferuri ambi-

gue de energii vitale, secrete cu apă, cer sau pământ şi lecţii amare despre Seme-

nii din carne ori alte embleme ale dualităţii. Dincolo de care se află, întotdeauna, 

un miez tare, pneumatologic: „– Duceţi-o în afara cuibului/ pe mine mă leagă sa-

rea/ mă sărută şerpii.// daţi-i jos cameliile din păr/ îmbrăcaţi-o-n roşu,// învă‐

ţaţi-o să plângă/ stând cu tălpile-n sus spre soare.// – Vom face precum spui,/ 

dar va râvni printre zăbrelele tale/ din cuşca de lume/ şi se va întoarce/ până la 

noapte/ cu picioarele pline de praf,/ cu rochia ruptă-n spiţe.” (Zăbrele de lume) 

Ne aflăm, în mod cert, în faţa unui debut mai mult decât promiţător. 
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Gabriela Chiran, Efectul de real,  
Prefaţă de Ioan Holban, Editura Timpul, Iaşi, 2017 
 

Chiar dacă nu abandonează cu totul temele feminităţii, predilecte în cărţi-

le sale anterioare (Bruiajul frunzei de cireş, Triunghiuri captive şi Negru duios), 

Gabriela Chiran se lasă mult mai rar ispitită de nodurile şi semnele identitare 

specifice animei. Iar atunci când o face, tăietura mai severă a versurilor şi evi-

denta estompare a tuşelor afective par a aşeza o distanţă uşor ironică faţă de 

dicţiunea aşa-zicând feminină, prea apăsat confesivă şi prin urmare lesne de in-

terpretat – inclusiv în cheie... jungiană: „Sunt/ umbra cuiva a unei femei invizi-

bile/ care mă poartă mă duce// bănuiesc/ ce soare o încălzeşte/ după cât de 

rece mi-e gândul uneori/ mie// ghicesc ce face/ după forma pe care o iau/ eu/ 

în amurg/ şi după jumătatea mea de zâmbet//...// pot să-i bănuiesc frumuse-

ţea/ având în vedere/ osul stabil şi prelung/ al frunţii mele coborând înspre ta-

lie/ după modelul lui Jung” etc. (suport) Apelul la forme ale alterităţii spectrale 

face acum loc căutării acelui efect de real strict poetic, aşa încât chiar şi motive-

le subsumate femininului sunt privite exclusiv ca surse potenţiale ale acestui 

ispititor ca şi când de parcă: „naştere în direct/ rumoare// mai curioasă decât 

toate – ea/ (cea mai tânără dintre novice mereu cea mai tânără)/ cum va naşte 

ea/ nu vreo imagine vreo umbră/ ci o realitate nouă/ şi fragedă/ fără ţipete sau 

rugi interioare/ (şi-i singura în stare să o facă)// dar/ mai ales cum le va umili/ 

pe-acele moaşte deghizate/ sub aceste nume tandre: ca şi când de parcă...” Evi-

dent, solventul ironic nu poate dizolva în totalitate sonurile elegiace. Ele nu 

sunt provocate de întoarcerile spre trecut (şi acestea, oricum, mult mai puţin 

numeroase, spre deosebire de versurile din primele volume), cu efectul lor 

uzual: percepţia dureroasă a transformării întru rău a fiinţei poetice şi a lucru-

rilor din imediata ei vecinătate, sub imperiul marii (sau micii) treceri. Privirea 

poetei insistă mai degrabă pe relieful nostalgic al propriei condiţii, o condiţie 

alcătuită, inevitabil, dintr-o permanentă, amară, căci lucidă, glisare între realul 

contondent şi imaginarul fluctuant, capricios, oricum preferabil: „smulg buru-

ieni – iluzii încăpăţânate îndrăcite/ alte iluzii/ să poată înflori// ah!/ sabie în-

toarsă în carne unghia!/ (să nu mă pierd în somnul iluziei de tot?)// smulg bu-

ruieni/ dormind între cuţite// mă consolez cu vorba/ că/ tot ce poate fi imagi-

nat/ e şi real.” În fond, cele mai pătimaşe declaraţii strânse în Efectul de real 

sunt cele de dragoste po(i)etică. 
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Iulian Filip, Linii şi cuvinte comunicante 2. Des lignes  

et des paroles communicantes. Communicating lines et words [et al.],  
transpunerea şi red. în lb. engl, fr., it., rusă: Veronica Muntean [et al.],  

Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2016 
 

Pentru cine nu îi cunoaşte apetenţa nativă şi preocuparea de o viaţă pen-

tru dublul apel (la artele vizuale şi verbul poetic), formula pentru care optează 

Iulian Filip în volumul Linii şi cuvinte comunicante 2 poate părea curioasă, şi nu 

doar din perspectiva complementarităţii anunţate încă din titlu. Un braţ al eşi-

chierului artistic marchează, decis, ispita de sorginte avangardistă pentru tot 

ceea ce ţine de spiritul ludic şi cel parodic, de raportarea trăsnită la convenţiile 

de tot felul, inclusiv cele poietice; celălalt braţ delimitează, la fel de hotărât, 

exact contrariul: interesul apăsat pentru tot ceea ce înseamnă tradiţional şi ma-

tricial. Între cele două e circumscris, de fapt, un teritoriu artistic distinct şi ofer-

tant tematic. Căci acest scriitor polivalent, ce se declară implicat într-o „aventu-

ră polyglotă” – cu mize cât se se poate de serioase, ne grăbim să adăugăm noi –, 

intenţionează să ilustreze pur şi simplu diversitatea (după caz şi sensibilitate 

artistică: atrăgătoare ori neliniştitoare) existenţei. Câteva pictopoeme trimit di-

rect la preocupările artistului, perfect conştient de constrângerile inerente con-

centrării maxime a versurilor într-un element peritextual (titlul): Coloană 

iuliană, Membru cores...punzător, Dimensiunea hayku?, Priviri spiraloidale, Moa-

ră i-u-liană cu plăcinte şi cuvinte, Tensiuni de bibliotecă, Scribul, Năzuinţa meta-

forei, Oglindiri neclare, Fereastră oglindită (desigur, nici cezura peritextuală, 

nici valorificarea motivelor spectrale nu sunt întâmplătoare). Alte câteva 

pictopoeme camuflează nelinişti apăsătoare şi predispoziţii ancestrale: Vedere 

din ceruri, precum în cer, aşa şi pre pământ... În sfârşit, dar nu în cele din urmă, 

cele mai multe pictopoeme mărturisesc fără ocolişuri melancoliile şi temerile 

fireşti ale acestui estet al spaţiului matricial: Coloane şi cumpene basarabene, 

Neaşezările de acasă, Clepsidra Acasei, Hăituirea Acasei, Destrămarea rădăcini-

lor, Piatră văzătoare de acasă, Dimensiunile acasei, Recetirea mărului, Îmblânzi-

rea verbului esenţial „a avea”, Geneza, Splendoare 2, Roagă-te şi pentru noi 

ş.a.m.d. În spatele neobositului jongleur cu „liniile şi cuvintele comunicante”, 

Iulian Filip rămâne acelaşi nevindecat nostalgic al formelor autentic pure. 
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ȘI TOTUȘI, CE ESTE OMUL? PLECÂND DE LA RALEA 

LIGIA BOCA* 

De-a lungul timpului, mari scriitori, filosofi, oameni de știință, teologi au 

încercat să definească omul, să-i surprindă acea trăsătură fundamentală care să 

îi capteze/sintetizeze esenţa. Din aceste încercări, s-au născut, oricum, enorm de 

multe definiții. Omul este un animal social (Aristotel), omul este un animal care 

fabrică unelte (Bergson), omul este o frontieră care marchează limita a două 

lumi – dincoace de el este creația materială, dincolo de el este misterul (Victor 

Hugo). Byron aseamănă omul cu un sărman copil al îndoielii și al morții, a cărui 

speranță e clădită pe trestii; filosoful Platon vede omul ca acea ființă în căutare 

de înțelesuri şi exemplele pot continua. A determina, a descrie, stabilind și indi-

când trăsăturile esențiale ale conceptului/noțiunii de om implică, în orice caz, 

un demers extrem de complicat. Și acesta pentru că este greu să surprinzi în 

contururi bine definite și linii clare ideea de om. Între filosofii români care au 

încercat un astfel de demers, Mihai Ralea ocupă o poziţie privilegiată. 

Lucrarea sa Explicarea omului – un studiu amplu, extrem de bine docu-

mentat și bine elaborat, prin intermediul căruia autorul încearcă să ofere o ima-

gine de ansamblu cu privire la evoluţia conceptului de om – se deschide cu o 

microsinteză de idei și definiții date noțiunii de om încă din cele mai vechi tim-

puri. Ralea observă că miturile contemporane, împreună cu cele mai rudimenta-

re începuturi ale civilizației, se preocupă de originea și soarta omului în lume, de 

raporturile sale cu Divinitatea. Că, în fapt, religiile și științele au căutat să afle lo-

cul pe care omul îl ocupă în Univers, ambele evidențiind superioritatea ființei 

umane comparativ cu celelalte ființe/animale. În biologie, spre exemplu, s-a des-

prins o latură a științei care se ocupă strict de cercetarea omului – antropologie. 

În psihologie s-au făcut cercetări științifice pentru a se sublinia diferența dintre 

instinct („inteligenţa animală”) și intelect. Dar azi, în urma studiilor din cadrul 

psihologiei comparate, s-a ajuns la concluzia că inteligența nu este de fapt 
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„apanajul suprem” care asigură omului întâietatea. Pentru că omul are ceva, mai 

presus de aptitudinea sa de a gândi, care îl face să fie om: „E toată acea țesătură 

de afecte, de sentimente nobile sau josnice, de pasiuni, de obsesii, de complicații 

sentimentale, de credințe ori de îndoielii, de speranțe, de dorințe ori de renun-

țări, cu un cuvânt, structura globală a unui suflet omenesc, cu logica și contradic-

ția, cu claritatea și cu obscuritatea lui.” Astfel că, atunci când privim omul, nu pu-

tem să ne rezumăm la a-l descrie unilateral, ci suntem nevoiți să îi surprindem, 

pe lângă progresul intelectual, forțele morale inconștiente și afectele, susține pe 

bună dreptate Ralea. După ce parcurge mai multe teorii și ideologii cu privire la 

om, identificând pe deoparte marile contribuţii aduse precum și limitele lor, 

cercetătorul abordează, în capitolul al IV-lea, o reacție psihică pe care o conside-

ră specific umană: amânarea. Orice acțiune omenească nu este una simplă, ci, 

dimpotrivă, extrem de complexă. Aproape toate acțiunile întreprinse de ființa 

umană trec prin rațiune, prin cenzură. Orice acțiune este amânată, e trecută prin 

filtrul gândirii și, după ce cântărește pericolul sau implicațiile faptelor sale, omul 

acționează. Cu toate acestea, omul pare a fi o ființă contradictorie – el este sin-

gura făptură care poate alege să îşi curme viața, să se sinucidă.  

În demersul său, Mihai Ralea trece în revistă modul de implicare a omului 

în societate, relația cu societatea, cu arta, dezbate tema moralei și a sentimentul 

religios. Opiniile sale, desigur, merită citite şi citate generos. În ceea ce ne pri-

veşte însă, la capătul (re)lecturii acestui studiu atât de bine documentat, argu-

mentat prin multe cercetări, exemple, dezbateri și păreri personale, nu putem 

spune că nevoia de cunoaștere a omului ne-a fost astâmpărată și că ni s-au oferit 

toate răspunsurile. Întrebările „Și totuși ce este omul? Care îi este destinul? De 

ce există?” continuă să fie. Putem să încercăm să le răspundem invocând argu-

mente religioase. 

Cartea Eclesiastul, scrisă de împăratul Solomon acum aproape 3000 de ani 

(în jurul anului 940 î.H.), surprinde tema deșertăciunii. Ce folos are omul din 

toată truda lui sub soare? se întreabă autorul. Împăratul constată că ce va fi a 

mai fost, că nimic nou nu se întâmplă sub soare, totul are un început și apoi 

moare. Eclesiastul (împăratul Solomon) și-a pus inima să înțeleagă ceea ce se în-

tâmplă sub ceruri, cu scopul de a găsi sensul vieții. Sub soare parcă nimic nu are 

rost nu are sens, în fața morții...  

Moartea se pare că este acel element care îmbracă fiecare acțiune a omu-

lui, fiecare destin cu haina deșertăciunii. Și înțeleptul, și nebunul, și împăratul, și 
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săracul au parte de aceeași soartă: vor sfârși la mormânt. Omul muncește, tru-

dește, îşi câștigă existența cu sudoarea frunții, nu are odihnă; și toate acestea 

pentru ce? Pentru cineva care va veni după el și va risipi averea? Într-un mo-

ment de luciditate extremă, Eclesiastul indică două momente de bucurie și feri-

cire: când omul mănâncă și când omul bea. Oare viața să se rezume doar la aces-

te împrejurări? Citind aceste pasaje, ni se umple inima de un adânc sentiment de 

deșertăciune și începem să observăm non-sensul existenței umane, privit în 

toată complexitatea sa – ea are un început, are un sfârșit. Ceea ce fac eu ca om 

între Începutul vieții mele și Sfârșitul vieții mele contează. Dar pentru cine? 

Privind la ultimele realizări – călătorii în spațiu, distanțe de mii de kilome-

tri parcurse în mai puțin de o zi – observăm tendința și lupta omului de a-și de-

păși limitele și condiția. Cu toate acestea, el rămâne o ființă fragilă și neputin-

cioasă în fața Morții. Omul poate trăi circa 80 de ani, adică aproximativ 28.000 

de zile. Iată un paradox: cunoaștem multe despre stele, despre galaxii, despre 

Univers, dar dacă cineva ar începe să numere stelele din prima clipă a existenței 

lui, nu ar reuși să le parcurgă pe toate până la finalul vieții. Nu e un lucru ciudat? 

Eclesiastul aduce în discuție un sentiment specific uman – gândul veșniciei. 

Acest gând a fost sădit de Dumnezeu în om când l-a creat, dar, din pricina neas-

cultării, ființa umană este izgonită dinaintea lui Dumnezeu (sursa Vieții umane). 

Omul căzut și alungat dinaintea lui Dumnezeu nu poate să ducă o viața fericită 

departe de prezența Lui. Viața capătă sens dacă omul dă viață acestui gând al 

veșniciei, devenind conștient de existența lui Dumnezeu, de acceptarea Lui ca 

sursă a vieții, de reintrare, din proprie voință într-o relație cu El. Dumnezeu este 

sursa vieții, a înțelepciunii, a bogăției, El este sursa hranei, afirmă Eclesiastul. 

Orice acțiune/faptă capătă sens doar dacă omul se raportează la Dumnezeu, doar 

dacă omul implică în viața sa pe Creator, extinzând viața omului dincolo de În-

ceput și Sfârșit, dincolo de naștere și moarte. Iată o explicare a existenței umane 

oferite de Împăratul Solomon, care poate fi îmbrățișată, acceptată sau respinsă. 

Și totuși, ce este omul?…. 
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ILUZIILE DE DINCOACE DE MOARTE.  

SACUL NEGRU ȘI PERSONAJELE SALE 

DANA RALUCA SCHIPOR* 

Încheindu-și existența pe deplin „agreabilă”, Ivan Ilici, personajul princi-

pal al nuvelei Moartea lui Ivan Ilici a prozatorului rus Lev Tolstoi, prin vocea 

naratorială atotinvestigatoare, se lasă descris îndeaproape, cu toată acuitatea 

privirii care sondează chiar dincolo de semnele clinice ale muribundului. 

Aproape în mod experimental, Ivan Ilici, întins pe patul în care își trăiește în 

agonie ultimele zile, ore chiar, ajunge spre final în situația de a fi perceput, în 

toată particularitatea sa, ca un fenomen neobișnuit al naturii, supus privirii in-

discrete a cititorului. Dar curiozitatea exterioară ce distanțează pe lectorul-ob-

servator până la un punct, se întoarce permanent ca un bumerang asupra aces-

tuia, când gândul și procesul morții sunt conștientizate ca legi necruțătoare 

pentru fiecare. Din acest moment, ce simte și ce gândește Ivan Ilici va răsuna în 

mod repetitiv, ca un ecou prelung, în mintea cititorului treaz și tulburat.  

Pus în fața inevitabilului pe rând, negat, ignorat, dar în cele din urmă ac-

ceptat și chiar așteptat, personajul principal al nuvelei lui Tolstoi resimte moar-

tea iminentă, la primele ei semne, ca pe o forță exterioară constrângătoare. Re-

vine aproape obsesiv în text imaginea (pe alocuri de-a dreptul vizuală) ființei 

prizoniere, capturate și îndesate în ceea ce personajul descrie ca pe un spațiu al 

captivității: „În cele trei zile, când timpul n-a mai existat pentru el, se zbătu în 

sacul negru în care îl îndesa acea putere nevăzută, de neînfrânt. Se zbătea cum 

se zbate în mâinile călăului un condamnat la moarte, deși știe că nu va putea 

scăpa…”. Sacul fără ieșire, întunecos și tenebros este însuși spațiul neființei, el 

descrie însăși căderea în moarte. Dar ceea ce personajul nu va avea să afle de-

cât în ultima clipă a vieții sale va fi tocmai faptul că la capătul căderii sale se 

află, surprinzător, chiar lumina: „Deodată simți că-l izbește ceva cu putere în 
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piept, într-o parte, că se-năbușă și căzu înăuntru, iar acolo, în fund, zări ceva li-

cărind.” De aici începe procesul invers al lecturii: dacă până în acest punct citi-

torul urmărește nestingherit degradarea fizică a personajului, în momentul 

culminativ al devenirii sale întru moarte, lucrurile se răstoarnă, căci degrada-

rea fizică este contrastată de acea înălțare spirituală, reprezentată ca o lumină 

neașteptată. Mutația aceasta obligă în cele din urmă cititorul nu să se oprească 

în sens interpretativ la moartea personajului, ci să revină mai perspicace la… 

viața sa. Iar „mărturia” naratorului care înfățișează revelația ultimă la care are 

acces personajul este relevantă: „Era tocmai clipa când Ivan Ilici se prăbușise, 

văzuse lumina și înțelesese că viața lui nu fusese ceea ce trebuia să fie…” Ceea 

ce devine surprinzător în cazul lui Ivan Ilici este tocmai faptul că nu în moarte 

avea să se cufunde ca într-un sac fără fund, ci că, de fapt, întreaga viață a fost 

prins ca într-o capcană cu sensuri și căi limitate; sacul negru din care ar vrea să 

scape personajul nu este moarte, ci i-a fost, de fapt, chiar viața. Viața ca joc de 

iluzii, viața ca mecanică goală, aceasta este miza cărții, în măsura în care omului 

mic, banal, de când lumea, nu-i este dat decât să rateze mereu esențialul, să-i 

scape mereu, printre degete, sensul ultim al existenței. 

Despre astfel de personaje vorbim atunci când ne îndreptăm atenția în-

spre cele două nuvele ale celor doi prozatori de secol al XIX-lea: pe de o parte, 

Lev Tolstoi, cu deja amintita nuvelă Moartea lui Ivan Ilici (1886), de cealaltă, 

Gustave Flaubert cu povestirea din seria celor Trei povestiri – Un suflet curat 

(1877). Ivan Ilici ori Félicité nu sunt decât simple prototipuri ale unei noi lite-

raturi, care, în secolul al XIX-lea, marca întreaga producție literară europeană. 

Oameni ai istoriei mici, oameni ai banalului și ai cotidianului fără modulație, 

aceste personaje vin cu „povești din cele mai simple, mai obișnuite și mai zgu-

duitoare” (cum avea să descrie Tolstoi în câteva cuvinte istoria personajului 

său), povești care ascund, în fapt, dacă nu mutații social-istorice de nivel mult 

mai larg, atunci modificări de accent în ceea ce privește filozofia și crezul per-

sonal (cum este cazul prozatorului rus). Peste toate, pentru aceste personaje 

viața însăși devine o capcană în care, cu mai puțină conștiință, sau chiar în lip-

să totală de cunoaștere, sunt prinse și îndelung iluzionate. Perspectiva vieții 

lor este una limitată; abandonate de soartă ca pe fundul unui sac fără ieșire, 

trăind într-un spațiu de cunoaștere limitat, protagoniștii ratează mereu tocmai 

esența existenței lor. Nu este vorba totuși despre o viață care nu se lasă desluși-

tă, ci mai degrabă despre un fenomen care pornește, cu sau voia celui în cauză, 
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dinspre cel care privește viața. Problema, în fapt, este una de perspectivă și de 

raportare la realitate, de cele mai multe ori înțeleasă în sens limitativ, dintr-o 

lipsă (cum este cazul slujnicei Félicité) ori dintr-o comoditate socială care or-

bește (cum este cazul lui Ivan Ilici).  

* 

În primă instanță, întreaga existență a slujnicei Félicité se constituie ca un 

coșmar al abandonului repetat, sub diferitele lui înfățișări: plecarea lui Victor, 

apoi a lui Paul și a lui Verginie la studii, culminate cu pierderea a doi dintre ei; 

moartea stăpânei și nu în cele din urmă, moartea papagalului, devenit, nu pen-

tru puțin timp, obiectul său de cult. Total neancorată social, fără legături de 

sânge, fără să i se determine locul în vreo structură socială micro ori să dețină 

vreo poziție/funcție într-o structură socială macro, Félicité rămâne în derivă. 

Fără niciun fel de constrângeri din exterior, personajului i se refuză identitatea 

ca eu social, nerămânându-i, de fapt, decât să trăiască în cel mai autentic mod. 

Félicité este sufletul curat, ea este ființa în cel mai nerafinat și elementar mod 

posibil care prezintă toate datele necesare pentru a repera viața în deplinătatea 

ei, dar pe care soarta, a refuzat-o. „Handicapul” social de care slujnica suferă, 

această lipsă a eului din perspectiva căreia este nevoită să privească viața, o de-

termină, automat, să caute o suplinire. Félicité, fără toate instrumentele nece-

sare de a înțelege realitatea așa cum e ea, începe un proces individual de com-

pensare imaginativă, legându-se de oameni, obiecte ori situații în mod nelegi-

tim. Aceste legături abuzive, Félicité le născocește atât din naturalețe și din-

tr-un soi de atașament nefinisat, cât și din lipsa unei genealogii, resimțită tot 

mai acut. În aceeași măsură, suplinirea vine și în ceea ce privește statutul și ac-

tivitatea sa. Într-o societate care s-ar putea foarte bine lipsi de umila sa existen-

ță, Félicité investește cu toată energia în munca sa de slujnică „robotind până 

seara”, tocmindu-se la piață, economisind hrana, scutind pe stăpână de cheltu-

ieli suplimentare, în fine, devenind un model de modestie și corectitudine, „o 

femeie de lemn, mișcându-se automat”. 

În a doua instanță, și Ivan Ilici în toată desfășurarea vieții sale pare a scăpa 

printre degete în fiecare moment, adevăratul sens al existenței, cu toate că, la o 

primă vedere, acesta nu arată deloc ca un umil renegat al sorții. Ba chiar dimpo-

trivă. Departe de soarta lui Félicité, Ivan Ilici este un oportunist și un preafericit, 

care cunoaște o singură mare nenorocire în viață: anul 1880, când așa-zisul ve-

nit modest de trei mii cinci sute de ruble și avansările veșnic amânate, tulbură 
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liniștea vieții sale. În rest, mici neplăceri peste care protagonistul trece cu grație 

și fără prea multe bătăi de cap: indispozițiile tot mai dese ale soției, o draperie 

prea puțin potrivită, o pată pe tapițerie, o seară în care pierde la vint. Cine cau-

tă să înțeleagă fundamentul vieții lui Ivan Ilici, descoperă, în fapt, un registru 

foarte restrâns de… variațiuni pe aceeași temă: imaginea de sine, imaginea si-

nelui în raport cu societatea, funcția socială – acestea devin valorile în jurul că‐

rora personajul își clădește existența. Nimic nu mai rămâne din omul autentic 

Ivan Ilici, căci ceea ce viața mai păstrează din el, este doar carcasa socială a sa. 

În fine, personajul nu devine decât prototipul unei noi societăți care, suferind 

mutații din cele mai evidente, își restrânge în mod vizibil concepția despre rea-

litate. Comoditatea perspectivei din care un personaj ca Ivan Ilici privește, este, 

în fapt, o comoditate cultivată de o întreaga societate constrângătoare.  

Înainte de a cădea cu totul în hățișurile unei proze aproape labirintice în 

privința înțelesurilor, cititorului i se impune distanțarea. Privind panoramic, 

viețile a două personaje se conturează, de fapt, într-un sens foarte restrâns: 

dincolo de micile și limitatele lor crezuri triviale și mai mult sau mai puțin 

complicatele lor vieți, nu se mai află nimic. Viața lor devine o rotire sistematică 

în cerc, o zbatere oarbă, mai mult sau mai puțin conștientă, pe fundul unui sac 

cu capătul strâns legat. Existența autentică, cu posibilitățile sale multiple, cu 

opțiune sale democratice pentru bine și rău, în cele din urmă, devine doar o ilu-

zie alimentată pe rând, de societate, și apoi, și mai mult, de fiecare individ în 

parte.  

Félicité este o iluzionată care, din naivitate ori din deficiență, hrănește o 

„realitate” ce nu este a sa. În afară de aceste apropieri abuzive de cei din jur, ea 

închipuie neîncetat, suplinește golurile neștiinței sale și acolo unde realitatea 

nu-i permite accesul, ea proiectează lumea printr-o ficțiune. Mai mult, Félicité 

nu are capacitatea unei înțelegeri în sens simbolic, abstract, iar mecanismul 

gândirii ei necesită în mod automat o reprezentare aievea, fapt pentru care 

Félicité creează valori personale, dând naștere unei religii răstălmăcite, distor-

sionate. În altă ordine de idei, ce altceva este Félicité dacă nu o altă bovarică, 

una fără știință, revoltată inconștient față de minimul de înțeles pe care realita-

tea i-l oferă în umila-i existență pe pământ? Realitatea sa îngustă este suplinită, 

iar viața începe să fie trăită totalmente ca iluzie.  

Pe partea cealaltă, ceea ce îl particularizează pe protagonistul nuvelei 

lui Tolstoi este tocmai faptul că față de Félicité el nu imaginează, nu creează 
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simulacre (conștiente sau nu), ci mai degrabă este amăgit de însăși realitatea în 

care trăiește. Pion într-un sistem foarte bine orânduit, Ivan Ilici e iluzionat de o 

societate care îi gâdilă neîncetat orgoliul. Inseparabilă identitatea sa de munca 

pe care o prestează, aceasta îi devine în fond, eticheta. Poate doar în următoa-

rea privință începe protagonistul să se iluzioneze (dar tot sub presiunea exerci-

tată de societatea în care trăiește), când, proiectându-și începuturile carierei, 

acesta își creează în cele din urmă singur, blazoane. Întocmai, Félicité dezvoltă 

aceeași nevoie de a identifica în realitatea sa imediată, mărci care să îi indivi-

dualizeze existența. Gestul slujnicei de a colecționa obiecte ce au aparținut per-

soanelor în care ea a investit sufletește peste marginea admisă traduce, în fond, 

această năzuință a ființei de a-și stabili repere de descendență și apartenență 

solide. În cazul acesteia, totuși, lucrurile degenerează, cultul obiectelor ajun-

gând nu doar să frizeze absurdul, ci și să depășească orice putere de imaginație 

și reprezentare fidelă. 

Privind din cealaltă direcție, iluzia genealogiei, a tradiției seculare ori bla-

zonul închipuit pun problema unei noi crize a individualității umane, care, poa-

te mai mult ca oricând, în mijlocul unei societății în schimbare, se confruntă cu 

lipsa unui set precis de valori la care să se raporteze cu credință. În asemenea 

situație, un personaj ca Ivan Ilici este constrâns să se adapteze realității date, cu 

prețul de a pierde din vedere tocmai substanța existenței sale. Și nu e de mirare 

că revelația finală, de care Félicité nu va avea parte, îi va adânci și mai mult su-

ferința și îi va bântui conștiința până la ultima sa suflare. Gândurile muribundu-

lui reiau obsesiv, pe cuprinsul a câtorva pagini, o singură idee, ultima și singura 

sa certitudine, în fapt, și anume, ideea vieții ca iluzie: „…se vedea pe sine, tot ce 

însemnase pentru el viața, vedea limpede că nu era ceea ce trebuia, că nu era 

decât o minciună uriașă, groaznică, care nu-ți îngăduie să vezi nici viața, nici 

moartea.” 
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A FUGI ÎN CERCUL (VICIOS AL) LITERATURII.  

WITOLD GOMBROWICZ 

DIANA BLAGA* 

Secolul al XX-lea debutează pe fondul unei crize generale a societății eu-

ropene, criză generată de schimbarea paradigmei mentalitare, de nevoia de 

revizitare a conceptelor și a concepțiilor în jurul cărora se desfășoară viața la 

toate nivelele ei. De la criza spirituală, la criza închistării în formele considera-

te anacronice ale societății burgheze, de la criza individualității, la criza identi-

tății colective, toate au marcat evoluția vieții secolului, atingând apogeul prin 

Primul Război Mondial, cel dintâi mare moment de cumpănă al Europei celui 

de-al XX-lea veac. Criza generală și-a găsit concretizarea în planul vieții cultu-

rale, în mișcările moderniste și, la un nivel extrem, în cele avangardiste. Deși 

întregul proces pare a-și regăsi principalele surse și resurse în mediul so-

cio-cultural al țărilor aflate în centrul vieții europene (Franța, Germania ș.a.), 

și țările cu o cultură mai tânără, a căror conturare a identității naționale nu re-

prezintă un proces încheiat, au un aport considerabil la fondul cultural rezul-

tat din manifestarea productivă a acestor crize. Este și cazul Poloniei, țară cu o 

istorie tumultuoasă, care, până la finalul Primului Război Mondial, nici nu apă‐

rea propriu-zis pe harta Europei, împărțită fiind între Germania, Imperiul 

Austro-Ungar și Rusia. Chiar se poate spune că astfel de destine ale unor na-

țiuni reprezintă un motiv în plus pentru dezvoltarea unei atitudini de frondă 

printre oamenii lumii artistice orientați în mod natural spre revoltă. Însă 

această dispunere a istoriei a determinat o oarecare întârziere a izbucnirii 

pornirilor creatoare ghidate de revoltă în țările considerate periferice în con-

text general european. În interbelic, se poate deja vorbi de o literatură nova-

toare, însă există încă reticențe în receptarea acestei literaturi, spiritul uman 

nefiind încă deschis formelor extreme de exprimare și elementelor de noutate 
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(mai ales în cultura română, unde au existat până târziu forme ale literaturii 

tradiționaliste, extremiste din punctul de vedere al acceptării formulelor lite-

rare care vizau un progres spontan, abrupt, simțit ca forțat în cercurile lor). 

Această atitudine nu a avut timp să sufere mari schimbări în sens pozitiv, de-

oarece încă o dată istoria a intervenit, schimbând mersul lucrurilor prin iz-

bucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Într-un astfel de context, formele 

de inovație extremă (nu neapărat și extremistă), care nu merg în linia banalu-

lui și a convențiilor tradiției literare nici în plan structural, nici în plan tematic, 

nu au parte de receptarea meritată și așteptată, decât foarte târziu. În plus, lu-

ând cazul particular al scriitorului polon Witold Gombrowicz, cu referire la 

contextul socio-istoric, exilul său în Argentina imediat după atacarea Poloniei 

de către trupele nemțești a contribuit la recunoașterea valorică târzie. Însă 

cărțile sale, printre care și Ferdydurke (1938), au devenit în timp opere de re-

ferință, și nu doar pentru spațiul cultural în care au fost create.  

Ceea ce este reprezentativ pentru Ferdydurke stă în imposibilitatea de a 

îl clasa cu exactitate, de a îi stabili apartenența strictă la un gen literar. Acest 

fapt se datorează eterogenității sale compoziționale, ceea ce merge în linia de-

pășirii convențiilor literare, a destructurării romanului tradițional. Intențiile 

acestea sunt întrevăzute încă de la titlu, cuvânt inventat de autor, care trădea-

ză atitudinea sfidătoare a acestuia. Protagonistul resimte regulile impuse prin 

convenție de societate ca pe o formă de îngrădire a libertății de exprimare, ca 

pe o limitare a posibilităților de afirmare a individualității. Astfel, el se mani-

festă diferit, este un alienat în mulțime, nesincronizându-se cu atitudinea ma-

selor. Convențiile atacate cu fervoare în Ferdydurke țin, în cea mai mare parte, 

de planul regulilor impuse în plan literar. Încă din primele pagini întâlnim 

această declarație tranșantă, pe un ton satiric, a naratorului-personaj: „Resping 

categoric punctul de vedere al colegilor mei de condei, care adoptă o atitudine 

aristocratică, superioară față de opinia tâmpiților, afirmând că odi profanum 

vulgus. Ce mod ieftin și simplist de a fugi de realitate, de a se refugia în megalo-

manie!” Fragmentul continuă ca o adevărată invectivă la adresa criticilor lite-

rari care se arată pedanți fără a fi în măsură să își aroge o asemenea atitudine, 

critici numiți de naratorul însuși „țațe culturale”, ale căror judecăți de valoare 

controlate de niște convenții închistate instaurează platitudine pe scena litera-

turii: „Ah, cine n-a fost niciodată pe masa de lucru a unei țațe culturale și nu a 

fost prelucrat muțește, fără niciun geamăt de mentalitatea lor care trivializează 
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totul și ia vieții orice urmă de viață, cine nu a citit în ziar părerea unei țațe de-

spre el, acela nu știe ce înseamnă banalitatea, nu știe ce banalitate zace într-o 

țață.” Luat separat, fragmentul ne dă impresia că ar fi decupat dintr-un articol 

de ziar, un articol cu pronunțat caracter polemic.  

Witold Gombrowicz răstoarnă și atacă în mod ostentativ tiparele, merge 

fără ezitare pe drumul avangardist al destructurării romanului tradițional, fără 

ca asta să vizeze vreo clipă nerespectarea cronologiei narative. Ferdydurke poa-

te fi asemănat cu acel compot care îi este servit protagonistului la masă de că‐

tre mama domnișoarei de pension, compot în care personajul-narator aruncă, 

jucându-se, „firimituri, gunoaie, cocoloașe de pâine, [...], puțină sare, piper și do-

uă scobitori” și pe care îl mănâncă fără ezitare, spre indignarea gazdei, simbol al 

societății moderne. Astfel, din acțiunea de „a arunca” tot ce se poate în compo-

ziția romanului tradițional (care capătă, astfel, caracter baroc) a rezultat o ope-

ră eterogenă, care, prin nihilismul emanat și prin predilecția spre ludic, trădea-

ză o atitudine dadaistă. Căci ce altceva se poate citi în acțiunea de a plasa două 

povestiri în mijlocul romanului (cea despre Filidor și cea despre Filibert), decât 

un joc, intensificat ironic prin cele două capitole care prefațează fiecare dintre 

cele două texte din text. Ceea ce ar îndepărta această atitudine de una dadaistă 

ar fi faptul că nu este un act pur gratuit. Textele conțin pasaje metatextuale, în-

să îmbrăcate ironic, care trebuie citite oblic: „ALTĂ PREFAȚĂ... și iar sunt nevoit 

să scriu o prefață, fiindcă legea simetriei cere ca lui Filidor – copil deghizat să-i 

corespundă Filibert – copil deghizat, iar prefeței la Filidor – prefața la Filibert – 

copil deghizat. Chiar de-aș vrea, tot n-aș putea, n-aș putea și n-aș putea eluda le-

gile de fier ale simetriei și analogiei.” Acest amestec neomogen și dezordonat de 

elemente determină ca, în ciuda existenței unui fir narativ, opera să fie greu de 

clasat într-o specie literară, ceea ce ar reprezenta satisfacția autorului, ale cărui 

intenții de depășire a convențiilor ar fi astfel împlinite. Ferdidurke este o conti-

nuă sursă de descoperire a nenumărate procedee, intenții (gratuite sau uneori 

îndreptate cu aciditate spre o țintă) și forme literare mai mult sau mai puțin 

tradiționale, pe care nicio analiză nu le poate epuiza: „Suma tuturor acestor posi-

bilități, chinuri, definiții și părți este într-atât de necuprinsă, de neimaginabilă și 

într-atât de inepuizabilă, încât, în urma celei mai atente analize și asumându-mi 

toată răspunderea, trebuie să declar că nu se știe nimic, pui, pui, găina;”. Cedând 

totuși tentației de a-i stabili apartenența, Ferdidurke poate fi considerat un ro-

man, însă un roman care se ia pe sine peste picior, o parodie a ideii de roman. 
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Tot în linia destructurării edificiilor literaturii rutinizate, Witold Gom-

browicz recurge și la parodierea Bildungsromanului clasic. El are o perspectivă 

ironică asupra rolului de formare pe care structurile socio-culturale le pot 

avea asupra individului. Personajul-narator nu este inițiat în sensul de a căpă‐

ta informații și experiențe care să îi înlesnească o cunoaștere empirică a lumii 

și a vieții. Inițierea lui este una răsturnată. El, de altfel, nici nu este un adoles-

cent. Józio este un adult, scriitor, ale cărui creativitate și imaginație sunt limi-

tate de reprezentanții societății pentru care notele individuale reprezintă o 

amenințare. Acest proces de îngrădire a libertății de exprimare poartă în ro-

man numele de împoponare. Astfel, putem spune că nu este vorba despre o 

formare a personajului, ci despre o de-formare a sa. Profesorul Pimko îi induce 

naratorului-personaj starea de inocență, de naivitate, prin metode anacronice, 

cu scopul de a-i inocula „gândirea” comună, de a-l face să asimileze și să creadă 

clișeele în care s-a blocat progresul, căci „prin continua repetare se naște cel 

mai ușor orice mitologie”. În parcursul său „inițiatic”, Józio cunoaște toate for-

mele care alcătuiesc tradiția socio-culturală, forme divinizate, de a căror perti-

nență nu are voie să se îndoiască (scenele de la școală, în care elevii repetă fra-

ze învățate mecanic despre „marea” literatură a țării). Cu același statut apar și 

încercările de redescoperire a valorilor unei Antichități idilice, care nu fac de-

cât să instituie o nouă tradiție, noi convenții. Toate aceste experiențe sunt tra-

tate ironic. Naratorul-personaj se zbate între gândurile personale, care caută 

să se împotrivească, și tendința de a acționa conform celor ce i se impun. Re-

plicile lui se regăsesc în număr destul de mic, spre deosebire de discursurile 

pompoase și pedante ale profesorului Pimko sau ale mamei domnișoarei de 

pension, și acestea menite să șarjeze. Scenele de la școală, în care desfășurarea 

lecției apare ca o înscenare, nu sunt altceva decât o șarjă la adresa acestor în-

cercări de eliminare a individualității și a dreptului la o părere proprie, iar dia-

logurile reprezintă savuroase surse de umor. Deschiderea spre noi obiceiuri a 

mamei fetei moderne pusă în același plan cu prețiozitatea acesteia reprezintă 

o șarjare a societății moderne. Scenele de la conacul de la țară nu fac decât să 

demonteze, în aceeași notă ironică, idilismul tradiționalist, dar și pe cel atribu-

it valorilor antice. Formarea prin împoponare eșuează. Supus contactului cu 

toate aceste forme gata digerate, Józio refuză inocența și ajunge să considere 

ca singură soluție o situare împotriva lor: „ceea ce trebuia eu să întreprind, în 

numele Maturității [...], era o acțiune anticulinară și antipalatală, în fața căreia 
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se înfioară și tubul digestiv.” Așadar, o situare anti-, specifică atitudinii unui 

avangardist. Personajul refuză să se identifice cu mutra altcuiva, refuză să ad-

opte ceva ce nu simte că i-ar aparține ca stare de spirit. În schimb, devine con-

ştient de imposibilitatea de a scăpa de o mutră, căci fugind de una, nu faci de-

cât să adopți o alta: „veniți, apropiați-vă de mine, începeți-vă mototolirea, fa-

ceți-mi o mutră nouă, să fiu iar nevoit să fug de voi în alți oameni, și să alerg, să 

alerg prin toată omenirea. Fiindcă de mutră nu poți scăpa decât într-o altă mu-

tră”. Constatare autoironică, dar și care surprinde tocmai crezul lui Witold 

Gombrowicz, anume de a nu rămâne ancorat într-o formulă, starea de conti-

nuă căutare fiind cea care răspunde atitudinii sale. 

În ansamblul societății moderne, o societate marcată de diverse manifes-

tări ale conceptului de „criză”, Ferdydurke se înscrie în încercările de tratare a 

acestei boli a secolului. Criza individuală se resimte ca o expresie a căutării au-

tenticității și a originalității. În spirit avangardist, Witold Gombrowicz caută 

viața, trăirea înaintea artei. Urmărește descoperirea acelei note individuale ca-

re să îl separe de mulțime. În acest sens Ferdydurke este o carte a căutării, o 

continuă căutare a unui ton auctorial, fără o destinație exactă; scopul este 

chiar lipsa unei destinații, fuga de o formulă. Însă, nu putem vedea tocmai în 

dedicarea față de această fugă continuă o formulă? Răspunsul ni-l oferă soarta 

avangardei în sine, asimilată tradiției literare.  
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JOCUL CU MĂRGELE DE STICLĂ. AVERS ŞI REVERS UTOPIC 

DIANA-CĂTĂLINA STROESCU* 

Jocul cu mărgele de sticlă își induce cititorul în eroare de la prima pagină. 

Naratorul se erijează în biograful lui Josef Knecht, actul lecturii fiind implicit 

orientat spre surprinderea evoluției protagonistului. În pofida conştientizării 

convenției romanești și a faptului că viața care urmează a fi povestită este o 

proiecție ficțională a gândirii autorului, orizontul de așteptare al unui receptor 

neavizat al operei lui Hesse va cuprinde, inevitabil, un interval limitat de idei 

ca Bildungsroman, experiențe formatoare, cronologie a unor fapte, bineînțeles, 

memorabile – întrucât s-au dovedit vrednice de a fi consemnate – sau, de ce 

nu, de perspectiva unei posibile aventuri care sfârșește prin descoperirea unui 

adevăr existențial. Nimic din toate acestea nu va lipsi din roman, însă ele nu 

iradiază semnificația de ansamblu. Fără ca cititorul să aibă posibilitatea de a-şi 

contura propria imagine despre protagonist, naratorul îi livrează deja specifi-

citatea acestuia, dirijând astfel percepția asupra lui. Se intuieşte încă din înce-

put, odată cu schițarea anilor copilăriei, firea înzestrată și verticalitatea mora-

lă a lui Josef Knecht. Totuși, nicio acţiune a personajului nu va surprinde ulte-

rior, căci distanțarea de elita în care s-a format apare drept inevitabilă. Percep-

ția asupra lui este una unitară, în ciuda turnurii pe care o ia soarta acestuia. 

Knecht din final e același precum cel figurat în incipit: imaginile se suprapun 

ca în oglindă. Autorul, însă, nu construieşte un personaj previzibil şi lipsit de 

consistență, căci arta sa constă tocmai în această virtuozitate de a atenua ten-

siunea pe care ar fi putut-o crea drama profundă trăită de Josef.  

Incertitudinile și îndoielile pe care le manifestă protagonistul nu produc în 

cititor un efect răscolitor, ca patosul devorant al personajelor dostoievskiene. 

De aceea și lărgirea treptată a sferei sale de înțelegere este de ordinul unor epi-

fanii succesive, infiltrate delicat și nu în urma unor acute viraje de conștiință, 
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Knecht numindu-le chemări și treziri. Acestea glisează pe parcursul narației și 

se îmbină organic în osatura imaginarului romanesc, fără a scurtcircuita în 

anumite puncte cruciale evoluția personajului. Revelațiile invocate nu sunt de 

factură metafizică, ci produsul contactului cu circumstanțele concrete, în care 

prietenii joacă un rol capital: „chiar dacă zbuciumul iscat de viața spirituală nu 

i-a rămas nicidecum necunoscut, i-a fost dat totuși să trăiască fără vreo deose-

bită amărăciune personală acel tragism specific oricărei vieți ce se dedică spi-

ritului”. Arta hessiană e una a serenității, ea nu violentează reprezentarea ide-

ației pentru a convinge și, paradoxal, tocmai prin aceasta cucerește, căci tema-

tica gravă a utilității și a utilizării cunoașterii se dovedește a fi remarcabil ilus-

trată. Direcția actului de lectură se deplasează de la Castalia la Josef, acesta 

acaparând ultima parte a textului și, în consecință, plasând pe un fundal eva-

nescent problematica cetății utopice. Însă Magister ludi nu constituie focarul 

spre care converg semnificațiile operei. Knecht interesează în măsura în care 

alegorizează negația care vine din interiorul intelectualității. Castalia este, în 

esenţă, personajul central al operei. Intelectualitatea, proiectată prospectiv în-

tr-o temporalitate care o depăşește pe a noastră cu aproximativ trei secole, pa-

re să fi luat aminte la derapajele pe care le-a cunoscut în cursul istoriei umani-

tății și, nu numai că se arată dispusă să le evite la nivel individual, dar reușește 

și colectiv, prin întreprinderea ambițioasă a Castaliei: versatilitatea caracteru-

lui, abaterea de la moralitate, dorința de putere, atracția vieții confortabile și 

rafinate – toate acestea sunt eradicate, în virtutea unei vieți închinate spiritu-

lui. Intelectualii au conștientizat că și-au trădat rațiunea, făcând uz de ea în 

scopuri care îi erau străine. Reproșurile aduse de către societate, cât și ecouri-

le ce răsunaseră în rândul propriilor reprezentanți, se sting, căci, într-un final, 

ei și-au învățat lecția, menirea lor fiind strict aceea de a-și cultiva intelectul: 

„Se știe sau se intuiește: când gândirea își pierde puritatea și vigilența, iar res-

pectul față de spirit se stinge [...] apare haosul.” Năzuința comună de a se rupe 

de o tradiție anchilozată și, implicit, incapabilă de menține condițiile propice 

elitismului intelectual se concretizează prin crearea Provinciei.  

Ancorându-și sistemul de organizare și de funcționare ale cetății în pro-

totipul matematic al filozofiei Antichității grecești – perioada în care se presu-

pune că rațiunea își află originea nepervertită, la care se adaugă imperativele 

moralei și ale disciplinei, după modelul armonic al muzicii clasice, noua inte-

lectualitate va fi o societate utopică, întruchiparea idealului contemplativ. 
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„A durat totuși destul de mult până când și-a făcut drum recunoașterea faptu-

lui că și laturile exterioare ale civilizației, că și tehnica, industria, comerțul și 

așa mai departe au nevoie de aceeași bază generală constând din moralitate și 

onestitate spirituală”. Distincția extrem de fină dintre rațiune și suflet este pi-

lonul ideologic care susține infrastructural Castalia. Alături de intransigența în 

privința studiilor, de cultivarea asiduă a raţiunii, „se acorda cea mai mare grijă 

contemplației și meditației”. Expresie hieratică a culturii epurate de interesele 

meschine cu care se eterogeniza, Castalia își are drept principiu director men-

ținerea cât mai aproape de același nivel a celor două talere ale balanței: inte-

lectul și sufletul – „Nu mai era vorba doar de a se urmări intelectualicește, cu o 

atenție foarte vie și cu o memorie exersată, succesiunea ideilor și întregul mo-

zaic spiritual al unui joc, ci și de a satisface cerința unei profunde dăruiri sufle-

tești.” Infailibilitatea microsocietății era indubitabilă, iar paradisul intelectuali-

tății realizat: libertatea absolută acordată cercetării științifice, grija pentru va-

lorificarea aptitudinilor specifice fiecărui membru al Provinciei, prin elimina-

rea structurii după care s-au format școlile obișnuite care uniformizează cu-

noașterea și, implicit, dezavantajează și deconcertează studenții, predilecția în 

menținerea unei vieți spirituale armonice, optarea pentru conviețuirea într-o 

comunitate în care preocupările de ordin material erau în mod absolut necu-

noscute, precum și alegerea benevolă a celibatului, starea ideală în care indi-

vidul își poate exercita facultățile cognitive deplin și necondiționat. Cu toate 

acestea, „lealitatea intelectuală și impulsul pur spre o formulare precisă, clară, 

duceau la o separație de restul lumii”. Castalienii prevăd și această inadverten-

ță și găsesc un mod de a păstra legătura cu societatea de care se claustrează: 

maeștrii Ordinului, vârfurile ierarhiei castaliene, efectuează periodic inspecții 

în școlile din afara Provinciei, iar o parte a membrilor ei își ia chiar sarcina de 

a profesa un timp, ca învățători, cu condiția să urmeze aceeași conduită disci-

plinar-meditativă și să nu fuzioneze nici cu modul de viața, nici cu principiile 

din lume. 

Jocul cu mărgele de sticlă, anunțat încă din titlu și consemnat de biogra-

ful lui Knecht drept „chintesența activităților intelectuale și a muzicii”, e sim-

bolul activității spre care a râvnit intelectualul dintotdeauna: sublimarea prin 

abstracțiune a realității și, în ultimă instanță, metamorfozarea ei totală în cate-

gorii noționale. Îndeletnicire gratuită, așa cum o sugerează și denumirea trans-

parentă, Jocul „devenise [...] o apropiere de spiritul unic în sine, pe deasupra 
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tuturor imaginilor și pluralităților, așadar o apropiere de Dumnezeu”. Mai pre-

cis, cunoștințele acumulate de-a lungul culturii umanității se găsesc concentra-

te, reunite și relaționate printr-o activitate eminamente autotelică: „figurile și 

formele jocului cu mărgele de sticlă construiau, făceau muzică și filozofau în-

tr-un limbaj universal, hrănit de toate științele și artele, jucându-se și năzuind 

spre perfecționare, spre sensul pur”. Referința la divinitate nu este superfluă, 

căci specificul acestei intelectualității ideale își trage seva din atributul desă‐

vârșirii inerent doar unui dumnezeu – întruchiparea Ideii de perfecțiune. Mă‐

reția Castaliei rezidă în reușita aducerii la acelaşi diapazon a tuturor noţiuni-

lor culturale, prin care se dorește realizarea nu a unei simple asociații de idei, 

ci un veritabil sistem de rezonanţă interdisciplinară. Participanții la Joc, adevă-

rați anahoreți în slujirea minții, se concep numai printr-o dăruire totală, străi-

nă de ponderabilitatea materiei și de impulsurile egocentrice: „trăiesc după 

aceleași prescripții care se extind până și asupra numărului orelor de somn, o 

viață de abstinență și uitare de sine, de meditație profundă, similară vieții de 

pocăință”. Amintind în primă fază de rânduielile monahale, modul de raporta-

re al jucătorilor la sarcina pe care o îndeplinesc coboară mai în adâncime pan-

ta istoriei și se asociază aprecierii platoniciene asupra inautenticității realității 

palpabile.  

Treptat, scepticismul pătrunde ambianța utopică în care se conturează 

Castalia: „câțiva dintre aceștia și-au dedicat viața unor lucrări de un interes 

foarte restrâns și adesea bizare, ca, de exemplu, acel [...] cam ciudat Chattus Cal-

vensis II, care a lăsat, în patru impozante volume in-folio manuscrise, o operă 

despre Pronunția latină în universitățile Italiei Meridionale către sfârșitul seco-

lului al doisprezecelea”. Se resimte deja, în conștiinţa cititorului, nu și în a lui 

Knecht, germenele disolubil infiltrat în cadrul statului utopic. Orice viziune fi-

rească asupra existenței pune problema finalității cunoașterii, dar în cazul 

acesta ea rămâne una echivocă, dacă nu chiar absurdă. Provincia nu e turnul de 

fildeș al romanticilor. Castalienii resping spiritul nonconformist al romanticilor, 

căci le repugnă firea lor dizarmonică și extravaganța de a-și crea o aură ana-

cronică în raport cu societatea în mijlocul căreia trăiau. Castalia nu mai repetă 

„greșeala” istorico-literară anterioară: ordinea și disciplina sunt principiile ei 

formatoare, de aceea înstrăinarea de lume a intelectualilor săi era sistematică, 

nu impulsivă. Castalienii se vor atemporali – în sensul totalei independențe a 

spiritului de linia cronologică –, nu defazați istoric. Ei nu jinduiesc după epoci 
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revolute aureolate, armonia ce caracteriza anumite perioade culturale nu le in-

suflă nostalgia și sentimentul ireparabil al damnării într-o lume decadentă, 

pentru că fondatorii Provinciei au extras esența acelor arte având ca mobil 

propensiunea spre perfecțiune, și-au apropriat-o și au adaptat-o la situația lor 

prezentă: „am înțeles secretul, spiritul, virtutea și pietatea generațiilor de de-

mult și le-am luat ca model”. Dacă romanticul era un exilat, Castalia este cea 

care proscrie societatea și își clădește în mod concret, nu fantezist sau oniric, 

paradisul. Ostentația denumirii ei vine în sprijinul ideii: credința în natura ex-

clusivistă a propriei comunități se cere etichetată, ca o afirmare a acesteia, dar 

și ca o pavăză contra eventualelor infiltrații impure. Chiar și în aceste condiții, 

degringolada societății utopice este inevitabilă.  

Castalia este, de fapt, acea înclinație autarhică a intelectualului de a acu-

mula cu fascinație cultură și de a-i devia utilitatea, uitând că responsabilitatea 

apasă mai greu asupra celui care se aventurează pe calea cunoașterii. Întrucât 

eforturile cognitive și le proiectează în vederea realizării unor scopuri egocen-

trice – ar fi naiv să le considerăm autotelice –, cunoștințele-i rămân niște măr-

gele de sticlă – eclatante, dar futile și, în același timp, extrem de fragile.  

 



 

152 

CEREMONIALUL CONFESIUNII SADOVENIENE ȘI AVATARURILE SALE 

SIMONA ZAHARIA*  

Fantezia și puterea de evocare din cele cincisprezece Povestiri confirmă 

un scriitor al cărui debit este încetinit doar de lipsa subiectele ce se dovedesc a 

fi circumscrise. Pragul este depășit de Sadoveanu printr-o prefacere a subiecte-

lor, respectiv a temelor. Astfel, sunt introduse variante ale temelor. De această 

repetiție în variante a vorbit și G. Călinescu ce sesizează „o anume încântătoare 

impresie de „monotonie” şi hieratism de un efect inegalat, înrudit cu caligrafia 

persană. Aşa lucrează artistul din popor, liric sau plastic.(…) Creatorul, uşurat 

de grija născocirii întregului, îşi pune toată fantezia în modificarea detaliului, în 

schimbarea nuanţei de culoare şi de sunet. Arta bizantină, care nu-i lipsită de 

realism şi de libertate pentru creaţie pentru artist, scoate efecte de policromie 

şi de compoziţie murală inepuizabile observaţii de conţinut psihologic şi plas-

tic. De altminteri aşa au făcut şi marii artişti ai Renaşterii. M. Sadoveanu revine 

necontenit asupra subiectelor sale (…) una nu poate fi substituită alteia, opere-

le sale sunt fraţi şi surori.”1 Astfel, Sadoveanu este prin dezvoltările concentrice 

în jurul unui nucleu un artist al Renașterii. Dar este un artist atipic. Un artist ce 

dizolvă atât timpul, cât și spațiul prin introducerea unei adevărate metode, 

unui adevărat ceremonial al povestirii. Acest ceremonial al povestirii devine un 

ceremonial al istorisirilor, al ascultării în toate cele cincisprezece povestiri, dar 

și al focului, ce poate fi remarcat imediat în Năluca, unde fiecare bucată de lemn 

aruncată de mătușa Zamfira în foc, introduce „icoanele trecutului”; toate tipuri-

le fiind încadrate într-o depărtare în timp și în spațiu, dar la nelipsitul „păhă‐

ruț” sau „cană cu vin”. Cele două categorii statornice ale viziunii sadoveniene 

remarcate de Tudor Vianu, depărtarea în „timp și spațiu”, apar la Constantin 

Ciopraga ca fiind „demultul și departele”, stabilind o dezlănțuire a fanteziei. 

Astfel, prin timp și spațiu se reia tema printr-o variantă.  

                                              
*
 Simona Zaharia este masterand, anul II, Literatură română şi Hermeneutică Literară, Facultatea 

de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi. 
1 G. Călinescu, Literatura nouă, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1972, p. 201. 
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Rostită necontenit, amintirea aparține fie unei răzbunări cu caracter isto-

ric (Răzbunarea lui Nour), fie dragostei neîmplinite (Cântecul de dragoste) sau 

pierdute (Moarta, Ivanciu Leul), fie iubirii de patrie a unor bătrâni (Pribegi), fie 

tinereții cu prima iubire (Năluca) sau cu păcatele acestei perioade (Necunoscu-

tul, Hanul Boului, Regretul), fie bătrâneții (Ionică), fie morții și misterului 

(Într-un sat, odată, Un țipet, Zâna lacului, Cei trei) sau elogiului unei personali-

tăți (Cozma Răcoare). Totul este un joc, un joc al amintirii sub diverse avataruri. 

În schimb, teritoriul și perioada nu reprezintă un simplu joc al povestitorului 

de amintire, respectiv de variante ale acesteia, ci aparțin acestui povestitor. El 

își justifică prin cele două coordonate, atât vocația, cât și modul de expunere. 

Înainte ca hanul să apară ca un motiv fundamental în romanele sadoveniene, 

acesta este alături de palat (Răzbunarea lui Nour, Cozma Răcoare), de poiană 

(„Poiana Țiganului” din Cântecul dragostei, „Poiana Mestecenilor” din Moarta), 

de casa bătrâneții (Pribegii, Năluca, Necunoscutul, Ionică), de crâșmă (Într-un 

sat, odată, Regretul, Ivanciu Leul), de moară (Zâna Lacului), un loc predilect al 

deșertării amintirii din traistă, din perioada debutului. Hanul, „povestea poveș‐

tilor”, definit de Nicolae Manolescu, precum și celelalte motive, nu sunt doar un 

spațiu, în care, bineînțeles, se formează imaginarul, ci prin intermediul lor se 

recurge la o recuperare a unei existențe, dar și la realizarea unui scut pentru 

apărarea acestei. Sadoveanu își introduce astfel personajul într-o locație, în ca-

re atât ea, cât și amintirea sunt doar adaptate pentru a sa vervă de povestitorul. 

Există astfel o plăcere de a vorbi, de a spune, transmise și personajului sadove-

nian, care înainte de toate este un povestitor. 

În ceea ce privește timpul, acesta nu se schimbă în povestiri, nu preia alte 

avataruri. El a aparținut acelui care povestește sau momentului în care este in-

vocată amintirea, aparținând și celor care o receptează. După cum bine a sesi-

zat Tudor Vianu, Sadoveanu stabilește cadrul temporal încă de la începutul is-

torisirii, așa cum se întâmplă în majoritatea povestirilor, „După prima frază, ca-

re fixează, în chip cu totul general, momentul, povestitorul înmulțește notele 

datării, legându-le de prima frază prin adverbe sau locuțiuni adverbiale tempo-

rale: încă, pe atunci, atunci. Formele adverbiale la început, apoi leagă faza în ca-

re apar cu aceea care o precede.”2, fapt ce poate fi remarcat încă din prima po-

vestire, Răzbunarea lui Nour, „Stăpânea în Moldova Bogdan Încrucișatul, care 

                                              
2 Tudor Vianu, Opere, vol. IV, Studii de stilistică, Editura Minerva, București, 1975, p. 455. 
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moștenise de la tatăl său – după cum spun bătrânii – vitejia la război și credința 

în biserică. Țara, înălțată și întinsă sub Ștefan cel Mare, stătea încă tare. Pe 

atunci dușmanul neîmblânzit era Leahul.”3 Sau în Zâna Lacului, „Într-o sară, bă‐

trânul Costescu, ne povesti o întâmplare la bătrânețe.”4, ca mai apoi să fie in-

trodusă istorisirea, Așa e acum; așa era și pe vremea când hoinăream pe melea-

gurile acelea – e mult, tare mult de atunci. Îmi aduc minte de o noapte pe care 

numai tinerețea o vede și pe care numai tinerețea o simte.” 

Astfel, prin intermediul popasului, dar și prin prezența colectivității invi-

tate la comunicare, povestitorul, al cărui spațiu, dar și temă se identifică prin di-

verse variante, cunoaște mai întâi timpul epic privilegiat al povestirii „a fost 

odată” și mai apoi interpretarea celorlalte elemente. Dar acel „a fost odată” in-

troduce o sinteza între diegesis și mimesis.  

Trebuie precizat și faptul că acest ceremonial al confesiunii, cu toate ava-

tarurile sale, este fragmentat uneori, printr-o pauză ce aparține descrierii unui 

colț al naturii. Deci, se stabilește un raport între comunicare și ascultare, pentru 

a fi înlocuite prin proiectarea acestora, prin privire. Astfel, natura devine și ea 

un element creator de atmosferă, pe lângă timp și spațiu. Nu există povestire 

din cadrul acestui volum, care să nu fie învăluită de suflul naturii, ba chiar unii 

critici au descoperit în prozele debutului, un nou rol al naturii. Natura preia ro-

lul scenografiei din teatru, acolo unde există o oarecare precizie evenimențială: 

pretextul evocării, un nucleu epic și raportarea la natură. Imediat ce cade corti-

na, o secvență a naturii induce spre meditare: în Cântecul dragostei, nepoțelul 

este cel care prin închiderea unui îndelung ceremonial al receptării resimte to-

tul ca o taină „Multă vreme n-am putut să dorm. Cu ochii deschiși, mari, mă în-

torsesem spre colțul poienii, unde odinioară se ridica stejarul străvechi. Într-un 

târziu, prin bolțile codrului, începu să treacă o îngânare de jale, și mie mi se pă‐

rea că deasupra mormântului singuratic se desface tăcută din pâcla nopții nă‐

luca lăutarului, cu fața pălită de o mâhnire de moarte și c-o floare de sânge pe 

piept.”5 În Moarta, amintirile soțului înșelat produc într-o viziune naturalistă, 

stafia soției, „Și-n liniștea asfințitului, o fâlfâire sfioasă de vânt trecu prin ra-

muri. Parcă trecea sufletul moartei.”6 Cea mai frapantă reflecție este propusă de 

                                              
3 Mihail Sadoveanu, Opere, vol. 1, Povestiri * Șoimii * Dureri înăbușite * Crâșma lui Moș Petcu, Editura 

de Stat Pentru Literatură și Artă, București, 1954-1965, p. 9. 
4Ibidem, p.125. 
5 Mihail Sadoveanu, Opere, op. cit., p. 58. 
6 Ibidem, p. 65. 
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Sadoveanu prin povestirea Într-un sat, odată. În această poveste a unui necu-

noscut ce moare într-o cârciumă, se strecoară comparația morții subtile și mis-

terioase cu cea a evoluției naturii, „Apoi, după ce se făcu liniște, câțiva fulgi, ca 

niște flori de vișini, începură să joace peste lăcașurile tăcerii. Flori înghețate se 

înmulțiră, prinseră a curge potop alb, se așternură ca o pânză peste cruci și pes-

te morminte.”7 Dacă cineva pune la îndoială afirmația lui Tudor Vianu, care 

compară descrierea lui Alecsandri, cu cea a descrierii naturii lui Sadoveanu, 

susținând o evoluție în domeniul îndeletnicirii limbii cu scopul evocării poetice, 

dă dovadă de un raționament total eronat, „Nu cred că vreun alt scriitor înain-

tea lui Sadoveanu să fi primit de la natură un număr tot atât de mare de impre-

sii, exprimate cu același adevăr. Scriitorul renunță la procedeul tradițional al al-

ternării frazelor obiective și subiective, dar introduce totuși omul în peisaj, 

pentru a învia descripția naturii prin răsfrângerea acesteia într-o sensibilitate 

omenească.”8 

Prin această reluare în variantă a motivelor, cele ale spațiului, înglobate 

în nelipsitul ceremonialul povestirii, identificată atât de G. Ibrăileanu, cât și de 

T. Vianu, dar și de Călinescu, se deschide calea către amintire, a cărei temă va 

surprinde diverse avataruri. Prin urmare, Sadoveanu ilustrează că a sa vervă 

necesită o oarecare decodificare, încă de dinaintea pătrunderii în tema pro-

priu-zisă, după cum precizează și N. Manolescu: „A-l înţelege înseamnă a putea 

să-l citeşti fără să te pierzi într-o grădină ca a lui Borges în care potecile se bi-

furcă la infinit, în care fiecare peisaj seamănă ca două picături de apă cu celelal-

te, deşi mereu altul, în care oamenii par a avea mereu aceleaşi chipuri, deşi sunt 

necontenit alţii; înseamnă, cu alte cuvinte, a rezista la mirajul unei multiplici-

tăţi.”9 
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RAŢIUNE ŞI TERORISM 

MANUELA TEODORA BALAŞCA‐MIHOCI* 

Fericirea este suprasemnificarea condiţiei muritoare, prin 

rit, sacrificiu(de sine), fuziune şi iluminare mistică. Aceste 

constante, declinate şi ipostaziate diferit, ilustrează, din-

colo de accentele doctrinare şi de metaforele obsedante, 

structura de adâncime a psihismului uman. (p. 64) 

 

De la omul cetate (ca profunzime a raţiona-

lului şi a sufletescului deopotrivă) la cetatea omu-

lui chemat să facă alegeri în agora modernă, să se 

autodepăşească, să reflecteze asupra deciziilor 

sociale şi politice, să-şi accepte neputinţele, cre-

dinţele, îndoielile şi tot bagajul moral/etic, distin-

sul autor ca formare antropolog şi istoric al religi-

ilor, cu diplomaţia scriiturii şi arta exprimării ne 

oferă spre lectură un nou parcurs de 300 de pa-

gini1, a doua sa carte pentru anul cultural 2016; 

ne pune în faţă un nivel micro şi unul macro de 

înţelegere a divino-umanului din noi, două reali-

tăţi ale fiinţei ce nu pot fi ignorate; toate acestea 

pe calea vieţii şi ancorat temporal într-o istorie la care însuşi autorul participă 

activ şi ne-o oferă spre înţelegere, ca dar. 

Puţini scriitori mai adoptă azi modul sintezelor şi analizelor cu echidis-

tanţă faţă de problematicile aduse în discuţie; domnia sa reuşeşte, în deplină 

                                              
*
 Manuela Teodora Balaşca‐Mihoci este doctor în Filozofie, bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. 

Asachi” din Iaşi. 
1 Teodor Baconschi, Cetatea sub asediu: însemnări despre credinţă, raţiune şi terorism, 
Iaşi, Editura Doxologia, 2016, 305 p. 
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erudiţie şi libertate intelectuală, să ne exprime (cu autoritatea şi neutralitatea 

cercetătorului), o serie de feţe ale lumii contemporane în strânsă legătură cu 

tradiţia moştenită, cu tarele sociale, cu încărcătura metafizică proprie umanu-

lui. Fără o culoare politică, dar cu o credinţă ortodoxă coerentă, cu o morală 

sănătoasă şi o microscopică analiză socială, ne aflăm în faţa a patru teme mari: 

De Civitate Dei, Centru şi Periferie, Frontiere Geopolitice, Bibliotheca Alexandri-

na, fiecare cu subteme eseistic redate lectorului. 

Laitmotivul studiilor este Libertatea e neapărat inteligentă, sintagmă des 

utilizată, cu accent pe termenul libertate. În baza acestei libertăţi asumate, 

omul este capabil să-l recunoască pe Creator, să se recunoască drept creatură 

şi deopotrivă rămâne deschis ştiinţei şi descoperirilor progresive ale spiritu-

lui, dar mai presus de toate se deschide spre celălalt, străinul, necunoscutul 

din proximitatea sa. Aceeaşi libertate rău asumată şi deficitar aplicată împinge 

omul spre un regres spiritual, spre un amestec ideologico-politic, spre confuzii 

doctrinare, un viitor nesigur, un eşec istoric, spre fraudă etică şi intelectuală, 

deci spre pierderea idealului de perfecţiune la care e chemat Homo sapiens în 

existenţa sa efemeră. 

Într-un dialog cu sinele şi cu noi deopotrivă, sunt redactate în primele 

pagini doi piloni de sprijin: admiraţia faţă de persoana unui „sfânt modern” al 

Bisericii Catolice: Ioan Paul al II-lea (Karol Wojtyla, pe care autorul l-a cunos-

cut personal în perioada în care a activat ca ambasador al României la Vatican) 

şi, a doua moştenire spirituală, Muntele Athos: iată, din nou, un om şi o ceta-

te: două spiritualităţi ce se hrănesc din acelaşi izvor: Logosul divin. 

Moştenirea umanismului creştin este astăzi ameninţată de refuzul omului 

modern încătuşat de progresism, relativism, nihilism, frici, angoase spirituale, 

pe de o parte, şi de situaţia islamismului migrator, pe de altă parte. Într-un mi-

cro (omul ca individualitate) sau macrocosmos (societatea ca întreg), experien-

ţa lui Dumnezeu are întotdeauna de-a face cu experienţa libertăţii individuale, 

cu acceptarea unui Adevăr revelat sau cu refuzul său. Valorile laice, recunoscu-

te şi admirate prin prisma unei democraţii autentice, pot rezista doar având la 

temelie valorile creştine ale umanităţii, „totul într-o cultură a interogaţiei criti-

ce, a reflexivităţii şi a sintezei teologico-istorice” (p. 55), cu necesară întoarcere 

la vechii greci şi la trăirea fără frică a creştinismului. Fericirea (ca realizare, ca 

bun simbolic sau ca simplă bucurie), plimbată prin şcolile filosofice şi religiile 
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lumii, sfârşeşte, ca împlinire, într-un transcendent al profunzimii umane meni-

te să caute şi să descopere continuu. 

Sub titlul Centru şi periferie regăsim un scurt tablou al situaţiei intelectu-

alilor/ elitelor din România şi o fină analiză a pieţei inteligenţei americane. 

Se conturează situaţia politică a României în contextul european şi mondial; 

se caută logica unei ordini sociale în măsura în care omul are tot mai multe 

drepturi de participare la viaţa cetăţii, însă se regăseşte tot mai divizat şi con-

fuz în alegerile sale personale. „Ideologia egalitară omoară în final democraţia” 

(p. 109), susţine autorul, însă vedem că tocmai binele comun şi libertăţile fie-

căruia sunt cele ce distrug valorile autentice. 

Sincer şi uşor nostalgic, T. Baconschi surprinde pe scurt experienţa ce l-a 

format ca intelectual de marcă, în mediul ales de la Păltiniş; se înlănţuie armo-

nios şi admirativ, deopotrivă (la pagina 115 a cărţii), trăirea autorului în pro-

ximitatea şcolii lui C. Noica şi a pleiadei de cărturari ce s-au împărtăşit din ace-

laşi filon. Este surprinsă nevoia acută de modele reale şi valoroase, în lipsa că‐

rora, viaţa intelectuală şi culturală cunoaşte derapaje majore. 

Paradigma socio-culturală numită facebook este analizată minuţios (nu 

putem ignora un alt titlu notabil al autorului Facebook. Fabrica de narcisism, 

apărută în 2015 la Editura Humanitas), internetul este văzut ca o pseudo-divi-

nitate ce dezvoltă până la patologic o relaţie falsă, virtuală, cu semenii şi cu 

viaţa reală de rugăciune. Pericolul pierderii identităţii comunităţii de care 

aparţii şi dezvoltarea acestei forme de însingurare în faţa ecranului creează o 

nouă specie dezumanizată, hrănită de imagini şi fantasme profane şi religioa-

se, în afara religiei instituţionale recunoscute. Nu sunt negate beneficiile social 

media – care există într-o anumită măsură –, ci sunt deplânse pierderile valori-

lor umane reale şi a omului ca imago Dei. 

Într-o lume plină de spectre, politicul şi religiile îşi clădesc axele lor şi, de 

la pagina 147 a lucrării – Rusia, SUA, Moscova, Bucureştiul, Franţa, islamismul, 

creştinismul, ortodoxia, migraţia, Orientul Mijlociu, Roma, NATO, UE, Bruxelles 

Turcia, Italia se redefinesc într-un carusel de cuvinte şi situaţii, de frontiere şi 

posibile scenarii; aici este miezul politic al cărţii, bine prezentat şi diplomatic 

explicat. Fiecare nucleu – al ţării sau oraşului, al comunităţii sau al organizaţii-

lor – este în sine o cetate sub asediu – intern sau extern – la care coparticipă, 

individual, actorii sociali. 
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O micro-sociologie şi o micro-estetică este întreaga carte; loc unde omul 

şi sufletul său sunt cetăţi asediate, iar ţara/ oraşul/ agora sunt mediile exteri-

oare de creştere socială şi spirituală; ambele se dezvoltă sau se distrug în 

strânsă comuniune, depăşind uniformizările impuse artificial, asumându-şi 

eşecurile şi neliniştile, spre lumi metafizice şi transcendentale… doar gândite. 

Omul spiritual este întotdeauna omul liber, cel care nu este determinat din 

afară, ci trăieşte din-lăuntru, eliberat în esenţa sa de părerea şi de aşteptările 

celorlalţi, liber de constrângerile exercitate de propriile sale trebuinţe şi do-

rinţe.  

Creştinismul şi democraţia, însoţite de libertatea inteligentă, sunt subiec-

te cheie ale diplomatului/scriitor de profesie, subiecte tratate lucid, uşor feno-

menologic, fără a fi reinventate pompos, unele mai profunde, altele sinusoidale 

şi cu deznodământ nedefinit. Această fragilă libertate afirmată şi dorită însă nu 

ne dă şi dreptul de a face ce vrem, ea are ca scop şi sarcină să ne întărească să 

facem ceea ce este necesar.  

Ultima parte, sugestiv intitulată Bibliotheca Alexandrina, trimite spre alte 

cărţi; este despre autori şi ideile lor relevante, despre scriituri (sau poate sunt 

mascate recomandări spre lectură, mesaj către cei tineri, în formarea lor inte-

lectuală), despre prietenii care marchează conştiinţa şi despre o unică credinţă 

universală, despre cum se scrie istoria în timp şi în vis… 

Ca orice lucrare bine scrisă, reală şi pertinent redată, interogaţiile rămân 

de partea cititorului, a aspirantului spre adevăr, a omului-cetate pe care se 

poate clădi o temelie de cunoaştere şi virtute. Scriitorului îi rămân visul şi pa-

ginile albe, deschise spre o nouă carte, o nouă lume, o nouă invitaţie la a scrie… 
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acesta este un vis. 
ia forma unei mulțimi. împletite,  

obiecte, premoniții, simțuri, spații.  
 

abordez, procesez, ierarhizez, interoghez, actualizez.  
găsesc metode, clasificări, intersecții. 

creez matrici, apoi le distrug. 
 

renunț.  
servesc unui singur scop. 

reduc complexitatea la absurd. 
 

recompun  
 

Visul stării de a fi. 
 

 

                                              
* Maria-Magdalena Mititelu este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
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