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ELITELE VS PRICHINDEII DIN „TEODOREANU”

DAN NICOLAE DOBOȘ

Luna trecută, a avut loc la Iași Conferința Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. În deschidere a luat cuvântul,
printre alții, și domnul Octavian Gordon, directorul interimar al Bibliotecii Naționale a României, care a reușit să contrarieze o bună parte din audiență în
cele doar câteva minute în care a comunicat despre viziunea lui managerială
dar și, mai larg, despre cea culturală. Cheia de boltă a argumentației era enunțul cum că bibliotecile publice ar trebui să-și selecteze cumva publicul prin
programe culturale adresate în special elitelor, fiindcă nu e de ajuns să numeri
utilizatorii, ci trebuie să fii credincios și unei autoimpuse rigori culturale de rit
tradiționalist și cu filon concentrat eminamente pe științele umane. Important
în opinia domniei sale este să avem grijă căror tineri ne adresăm și să-i alegem
dintre ei pe aceia care vor constitui „elitele care ne vor conduce mâine”.
Din păcate, rolul de gazdă-moderator a Conferinței m-a împiedicat să povestesc niște circumstanțe și să dau curs câtorva idei care ar fi putut pune bazele unei polemici strașnice. Circumstanțele erau legate de resorturile nebănuite ale discursului domnului Gordon. Cu o săptămână înainte de Conferința de
la Iași, în sediul și în parcarea Bibliotecii Naționale a României avusese loc
Sci+Fi Fest, o manifestare care adusese în același cadru cercetători de vârf de
la vreo 18 institute naționale, dar și scriitorii și editorii de literatură SF. Desfă‐
șurată sub sloganul (deloc creștin, se pare) „totul are o explicație”, manifestarea cercetătorilor adusese în impunătorul sediu al BNR roboți, drone, lasere și
telescoape, dar și (ce privilegiu!) plăcuțele de la Tărtăria și mandibula lui Ion,
descoperită într-o peșteră din Transilvania și despre care antropologii s-au
pus de acord că a aparținut celui mai vechi homo sapiens din spațiul european.
Cărțile, conținând în general ficțiune de gen (mistery and thriller, SF, fantasy,
5
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romance, young adult fiction) fiindcă pe de o parte nu pot fi vândute într-o
instituție publică, iar pe de altă parte nu prezintă vreun interes cultural major
erau expuse în parcare. Această manifestare a atras peste 15.000 de tineri, iar
spațiul extrem de generos al holului BNR s-a dovedit a fi neîncăpător. În aceeași perioadă, la mezanin, într-un spațiu separat de doar douăzeci de trepte de
marea de lume de la parter, a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografie cu
portrete ale scriitorilor români. Publicul a fost infinit mai rarefiat. Iar tineri...
n-au fost deloc.
Întâmplarea a făcut ca, ajuns ca provincialul nu când vrea el, ci când dorește trenul, adică mult prea devreme, în timp ce ajutam un amic editor cu căratul cărților, să aud o conversație extrem de tensionată între organizatori și
gazde, în care revenea ca un leitmotiv o tânguire legată de caracterul vag academic și deloc cultural al manifestării. De aceea, pentru mine, cheia discursului
domnului Octavian Gordon, survenit la cinci zile după Sci+Fi Fest, a devenit extrem de accesibilă.
Pricina meditațiilor privind selectarea publicului de la manifestările culturale era imensa audiență de care se bucurase manifestarea de peste weekend. Din motive înțelese doar de domnia sa, dl Gordon n-avea nevoie de cei
15.000 de utilizatori. El nu îi vede ca fiind reprezentativi și eligibili din punct
de vedere cultural pe acei tineri care vor să vadă plăcuțele de la Tărtăria, un
stand NASA, să privească Luna prin telescop, să comande roboți și drone și
eventual să plece acasă cu vreo carte SF. Nu acești tineri sunt meniți să constituie „elita care să ne conducă”. Și culmea e că această viziune managerială a
fost recent validată, e drept nu până la capăt, de o instituție a statului român.
Ar fi multe de zis.
În plan legislativ, bibliotecile publice au obligația de a fi o resursă gratuită pentru toți membrii comunității, indiferent de apartenența acestora la elite
viitoare sau prezente, închipuite sau reale. Da, la bibliotecă se mai întâmplă să
vină și oameni fără adăpost și să uzeze de dreptul lor de a utiliza Internetul
gratuit pe care îl oferim. Da, la bibliotecă vin și persoane de vârsta a treia a căror pasiune e literatura de tip Sandra Brown. Da, la bibliotecă vin tot felul de
minorități, de la cele religioase la cele sexuale, care cer cărți din domeniilor lor
de interes. Cu ei ce facem?
În plan cultural, cine e acela care pune etichete cu judecăți de valoare? Cei
mai vocali utilizatori ai rețelelor de socializare? Dar ce ne facem cu proiectele de
6
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management, pe care le-am scris fără să ne avântăm în eugenia culturală propusă de dl Gordon. Dar oare bibliotecile publice nu au și ele un rol în eradicarea analfabetismului funcțional, fenomen la care suntem campionii Europei?
Întrebările sunt evident retorice, dar asta nu cred că le scade valabilitatea.
În plan social, nu mi-e clar cine a ridicat la rang de lege ideea asta a elitelor atotputernice. Știam că avem Parlament, Președinție, Guvern... Au căpătat
mai recent elitele un vot cenzitar asupra lor?
*
*
*
Cu mai bine de un an în urmă, biblioteca noastră a deschis o nouă filială.
Nu se mai întâmplase lucrul ăsta de vreo douăzeci de ani, iar locul ales e un
cartier departe de a fi cel mai prosper al Iașului. Cu doar doi oameni, o chirie
de vreo cinci sute de lei pe lună și un fond de carte de vreo 9.000 de volume,
filiala „Ionel Teodoreanu” a reușit să pornească și datorită unor firme cu oameni inimoși.
Aș putea vorbi despre ceea ce înseamnă cele peste 15.000 de vizite la bibliotecă pentru un cartier pe care elitele îl ocolesc în preumblările lor; aș putea vorbi despre preferințele culturale ale locuitorilor de acolo, dar și de recomandările colegelor bibliotecare, care se străduiesc zi de zi să propună cărți
care să reprezinte cultura română; prefer însă să vă las să vă imaginați ce sentiment ne umple sufletele când vedem elevii prichindei de la școala din apropiere când vin să-și facă temele la bibliotecă. La biblioteca deschisă în fostul local al celui mai infam bar din cartier.
Ca manager cultural, aleg fără ezitare prichindeii din „Teodoreanu”, chit
că ei sunt chiar mai puțin susceptibili de a deveni membrii elitelor la care visa
dl Gordon că ne vor conduce decât publicul de la Sci+Fi Fest-ul bucureștean.
Iar dacă asta va veni vreodată în coliziune cu politica oficială a statului român,
nu voi ezita să-mi caut altă ocupație, alt orizont sau poate chiar alt stat.

7

ASACHIANA

ANUL IV, VOL. 5, 2016

8

ASACHIANA

ANUL IV, VOL. 5, 2016

TEORIE ŞI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ

9

ASACHIANA

ANUL IV, VOL. 5, 2016

10

ASACHIANA

ANUL IV, VOL. 5, 2016

LECTURA PLURALĂ, PĂTRUNZĂTOARE, RIGUROASĂ

NICOLAE BUSUIOC

Nu e târziu niciodată să medităm mai adânc asupra dimensiunilor lecturii,
încercând o trecere în revistă a şanselor, iluziilor şi perspectivelor metodologice
ale acestui proces. Cititul, ca individualitate autonomă, trebuie perceput şi din
unghiul contextualizării lui şi al orizontului cultural în care evoluează, după cum
literatura însăşi este circumscrisă sistemic epocii respective. Se impun astfel
unele probleme de teoria receptării dar şi de existenţa spiritului comparatist.
Analiza lecturii publice, de pildă, pe o perioadă de timp, cu argumente şi motivaţii convingătoare, conturează profilul cultural al generaţiei acelui timp, diversitatea tipologică a textelor literare citite stabilind preferinţele şi influenţele beletristice. Analiza aceasta răspunde, de ce nu, unei necesităţi stringente a studiului
operei şi, mai mult decât atât, unei înclinaţii irezistibile a spiritului celui ce se
află în faţa unui text de a nu dezarma la apariţia dezordinii imaginarului, de a încerca să depisteze structurile, subtilităţile şi metodele privind disciplina intelectuală de care are nevoie. În acelaşi timp, problematica lecturii trebuie asumată şi
din perspectiva interdisciplinarităţii, pornind de la concepte, teorii şi idei din zona psihologiei, sociologiei şi criticii literare. Numai printr-un studiu adecvat (a
se citi tot lectură) se parcurg etape ale formării intelectuale ca repere epistemologice importante. Comuniunea inteligentă între cel care scrie şi cel care citeşte
duce la relaţia în care vocaţia explicării întâlneşte capacitatea înţelegerii textului. Dacă lectura poate fi considerată o primă etapă în asumarea discursului literar, interpretarea se leagă de înţelegerea intimă a acestuia, de recuperarea sensurilor cu relief favorabil din componenţa sa, oricât de complexă ar fi. Cu toate
acestea, o înţelegere cu sorţi de relevanţă semantică nu e posibilă în afara unei


Nicolae Busuioc este scriitor şi publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România; a fost director al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din Iaşi, în perioada 1990-2001.
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consonanţe interioare a cititorului cu textul, în afara unei atracţii empatice cu
esenţa operei. Abia acum putem vorbi de o lectură deschisă, suplă, inventivă, flexibilă dar şi conştientă de existenţa unor limite. Aprecierea actului lecturii nu exclude relativizarea unor puncte de vedere, nici nuanţarea unor opinii prestabilite, în fond trăsături esenţiale ale raţionalităţii şi interpretării cât mai obiective.
Cărţile ne obligă să căutăm reţeta de lectură convenabilă. Un poem greoi
prin stil şi mesaj devine nemilos cu cel care vrea să-l înţeleagă. Un altul e mai
dispus să deconspire, e mai generos cu cititorul în decodificarea ideilor. Diferenţa dintre a spune direct şi a face doar aluzie poate fi ca o paranteză care ne ajută
în recitire sau, dimpotrivă, ermetismul e de nepătruns, neacceptându-ne în îmbrăţişarea rotundă sau pătrată, pentru că, nu-i aşa, „a lua între paranteze” capă‐
tă şi alte conotaţii.
Problema cititului i-a preocupat pe mulţi scriitori, nu neapărat ca fenomen
literar care defineşte procesele creaţiei şi de receptare a operei. Problema cititului e chiar titlul unui volum care aparţine lui Radu Stanca (1920-1962), e chiar
lucrarea de licenţă în litere şi filosofie a poetului, dramaturgului şi eseistului de
mai târziu. Contribuţiile la estetica fenomenului literar ale lui Radu Stanca sunt
remarcabile, dezvăluindu-ne într-o manieră extrem de interesantă modalităţile
cititului. „Cititul nu e numai actul contemplativ, ci şi actul premergător al contemplaţiei. El are deci o dublă funcţiune: una de contemplaţie şi alta de actualizare, în timp, a unei opere”. Radu Stanca schiţează, pe principiul tripartiţiei reiterate, cititul în ştiinţific (adecvat obiectului), retoric (adecvat subiectului) şi literar (adecvat subiectului şi obiectului). Desigur, rigiditatea acestei clasificări, cât
şi alte elemente omise nu scad cu nimic valoarea de ansamblu a acestei analize
de pionierat la noi în teoria lecturii. Cei care doresc cu adevărat să studieze cititul ca problemă trebuie să ţină seama de subtilele idei ale lui Radu Stanca.
Cu cât citeşti mai mult cu atât îţi dai seama că ştii mai puţin. Este un sentiment apăsător şi paradoxal. Citeşti sute şi mii de cărţi, cauţi adevărul „tău” şi
nu-l găseşti, îl cauţi şi printre rânduri, nici aici nu-l afli, rămâi profund dezamă‐
git. Ajungi, într-un fel, la „disperarea” lui Emil Cioran. Infinitele lucruri pe care le
descoperim prin lectură, în loc să ne ducă la cunoaştere şi la simţământul că, în
sfârşit, ştim ceva, dimpotrivă îşi face loc senzaţia de neputinţă sau mai degrabă
de necuprindere şi deziluzie. Cum să îmbrăţişezi nesfârşitul în tiparul tău strâmt
de înţelegere? Succesiunile revelaţiilor de acest tip negativ pot fi cumplit de periculoase. Cel puţin în măsura în care se intră, ca urmare a acestei stări tene12
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broase, în zona descumpănirii totale, a pesimismului iremediabil dar mai ales în
zona impasibilităţii şi deznădejdii din care cu greu se poate ieşi. Este starea de
spirit în care precumpăneşte răul şi existenţa însăşi e contestată. Te întrebi cutremurat: mai e nevoie de lectură? Să citeşti în „deşert” la ce-ţi mai foloseşte
oare? Rămâi, prin urmare, cu umbrele şi luminile tale dar luminile acestea abia
se întrevăd în oceanul de întuneric. Spaima şi nemărginirea, timpul şi necunoscutul, destinul şi fatalitatea îţi conturează în faţă eşecul şi absurdul.
Şi deodată, altă revelaţie, cea de tip pozitiv. Cuvântul este un intermediar
între materie şi spirit, faptul îl conştientizezi ca pe o flacără. La început a fost cuvântul... El pune în mişcare şi influenţează totul, prin el capeţi cunoştinţe şi puteri. Acţionezi ca un iniţiat în cabalistică, adică identifici esenţa lucrurilor şi sensul ascuns al cuvintelor. Cărţile desfată sufletele şi întăresc minţile, pentru că nimic nu dăinuie dacă nu-şi trage forţa din lumea lor magică, din lumea adevărurilor eterne. Acum, pluteşti parcă deasupra hăului de fantome, himere, duhuri, năluci şi strigoi, deasupra demonilor, monştrilor, arătărilor, vampirilor, vrăjitoarelor şi închipuirilor de tot felul. Spiritul se vindecă de deznădejde şi urât. Începi
să citeşti alte sute de cărţi. Cât încap într-o viaţă. Acum, din nou existenţa capătă
sens şi înţeles. Criza de depresiune şi experienţa dureroasă au trecut, porneşti
de la capăt cu alte energii. Revii la literatură, filosofie şi artă cu aceeaşi plăcere
de început, cu gândul la ceea ce înseamnă pentru om cultura şi spiritul, eliberarea şi încărcătura metafizică. De la ultima treaptă a îndoielii la cea mai înaltă
exaltare a intelectului. Totul e salvat.
Pentru neiniţiaţi, lectura unor texte este o problemă, este un proces întreţinut de cunoaşterea insuficientă, dar şi de conflictele profunde datorate diferenţelor de înţelegere ale cititorului. Doar la un moment dat, de pildă, lectura
Muntelui vrăjit apare ca o iluminare, ca un fel de miracol al subiectului existenţial. Viaţa e ca o iluzie a realităţii imanente, nemărginirea şi necunoscutul ne înspăimântă până la muţenie. Şi deodată: forţă, înţelepciune, credinţă, iubire, frumuseţe – toate între cele două limite extreme care prin căderile şi înălţările lor
în timp devin mai puţin imuabile. Ne apropiem de secretul bine ascuns în mă‐
runtaiele muntelui învăluit de multe enigme, iniţieri şi neînţelesuri. Încă se susţine ideea că genialitatea ar fi corelată cu bionegativitatea, şi tocmai această bionegativitate ar sta la baza creativităţii. Este teoria la care a aderat şi Thomas
Mann, mai mult, el argumentează în opera sa existenţa contradicţiei elementare
dintre viaţă şi spirit, în cadrul căreia de la o anomalie fizică se poate ajunge la o
13
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tensiune spirituală, de unde urmarea degenerării, a patologicului pentru a se finaliza creaţia eclatantă a geniului. Din boală, melancolie, suferinţă, dintr-o cunoaştere clară a absurdului existenţial, pe calea scăderii vitalităţii fizice, rezultă
clipa de luciditate cu umplerea abisului dintre reflex şi reflecţie, dintre instinct,
inconştient şi clarviziune, este momentul sensibilităţii şi creaţiei omului. Pe/în
munte pacienţii discută ca într-un demers-scenariu literar, aproape iniţiatic, domenii umanist-iluministe, de filosofia culturii şi stilului, religioase, politice, poetice, artistice etc. (adesea e invocat Banchetul lui Platon, se fac trimiteri la Plotin). Acest conglomerat al dialogurilor elevate devine un fel de tratament pentru
bolnavi, o psihoterapie pentru suflet şi trup. Hans Castorp se iniţiază în botanică, anatomie, fiziologie, este atras de disciplinele spirituale, el se iluminează beneficiind de esenţialele lecţii de cultură oferite de umanistul Settembrini şi de
profesorul de latină Naphta.
Lectura ca problemă, dar o dată intrat în tainele ei cititorul descoperă „tratamentul” cu ajutorul căruia percepţia operei (Muntele vrăjit a fost un exemplu)
devine logică şi oarecum asumată, dacă ne gândim la aserţiunea paradigmatică a
lui Paul Valéry potrivit căreia producerea textului are ca proces corelativ consumarea lui, de unde necesitatea inventării unei poietici a lecturii. Cu o condiţie însă, lectura trebuie să fie plurală, pătrunzătoare, consistentă, altfel rigoarea ei nu
va putea fi aplicată înţelegerii şi interpretării în acţiunea consumului operelor literare şi nu numai. Atunci, ceva fundamental din carte rămâne pe dinafară iar
cititorul se hrăneşte insuficient din convingerea că adevărul şi binele sunt tocmai sensul ascuns al existenţei. Structura textului – mozaicată, compozită, fractuală, subtilă – măreşte dificultatea lecturii, la un moment dat însă cititorul dă
peste capătul firului salvator care iese din labirint. De aici poate să înceapă o nouă lectură şi, prin urmare, o altă înţelegere.
Există fenomene, acţiuni şi lucruri nestatornice, aşa cum însuşi omul este o
fiinţă nestatornică. Se pune întrebarea dacă şi dorinţa, apărută ca o stare sufletească, ca o tensiune intensă cu scopul obţinerii a ceva, sau ca aspiraţie pur şi
simplu, este tot nestatornică ca şi subiectul de la care emană? Avem în vedere
dorinţa ca deziderat, năzuinţă şi exigenţă, nu ca o poftă ce se manifestă faţă de
un obiect jinduit ori o dispoziţie care pe cât de repede se iveşte tot atât de iute
dispare. Inevitabil, luăm în calcul dorinţa de a citi şi dacă aceasta este adecvată
sau neadecvată acţiunii căreia i se dedică. Important ni se pare, din punctul de
vedere al scopului, raţionamentului şi investigării, când dorinţa adecvată se şi
14
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justifică prin însăşi împlinirea sa. În cazul nostru, dorinţa de a face lectura unei
cărţi este corectă şi adecvată pentru că porneşte de la starea de a lucra în beneficiul fiinţei simţitoare şi doritoare de a se lumina în cunoaştere şi sensibilitate.
S-ar impune să se dezvolte în mod deliberat şi să se facă eforturi chiar speciale
ca sentimentul dorinţei de a citi să se transforme în fapt, adică într-o practică
continuă a cărei psihologie corespunde dorinţei adecvate. Poate apărea şi o dorinţă inadecvată? O persoană vrea la un moment dat o carte sub impulsul incipient, nedându-şi seama cât de puternic şi determinant este acesta, dar când se
gândeşte mai bine descoperă că nu simte cu adevărat nevoia lecturii acelei cărţi.
Intră într-o librărie, admiră poate fără să vrea spectacolul coloristic al copertelor şi multitudinea volumelor expuse pe rafturi, se opreşte asupra unei cărţi pe
care o răsfoieşte pe îndelete, îi trece în revistă sumarul, îşi mai aruncă încă o dată privirea asupra titlului care rezumă subiectul. Se hotărăşte, îşi numără banii
şi deodată îi vine în minte întrebarea: chiar are nevoie de această carte, îi va fi
de folos cu ceva lectura ei? Nu, nu are nevoie de ea şi iese dintre cărţi. Afară o
copleşesc alte griji, alte probleme. A fost o dorinţă inadecvată, o experienţă ce
nu va avea nimic bun în planul vieţii spirituale. Pornind de la un fenomen nestatornic, echivalent cu dorinţa inadecvată, se ajunge la o contradicţie prin acţiunea
conceptuală. Dacă gândirea conceptuală ar fi capabilă să facă tot ce vrea, atunci
nu s-ar mai înregistra diferenţa între cele două dorinţe, adecvată şi inadecvată,
într-o altă traducere – între bine şi rău, într-o altă ecuaţie, fericită de data aceasta, opţiunea pentru carte şi lectura ei. O teorie nuanţată a lecturii ne îngăduie să
observăm că fiinţele sensibile au entităţi diferite, prin urmare sunt fiinţe diferite. Când devin şi luminate prin cunoaştere, ele sunt un tot „absorbit într-un
ocean de înţelepciune”, când sunt luminate dar rămân independente, nu-şi pierd
identitatea, sinele sau eul existând într-un mod pronunţat. Dorinţa adecvată de
a citi este un fenomen pozitiv, dorinţa inadecvată rămâne un fel de vacuitate, ca
o absenţă a existenţei lecturii. Putem reflecta asupra acestui lucru, ajungând la
analogii şi exemple edificatoare precum faptul că mai toate fenomenele din jurul
nostru sunt doar simple proiecţii ale minţii şi că logica acestor fenomene este legată de experienţă într-un amestec şi cu dorinţa apărută. Cuvintele dintr-un text
sunt sau nu definitorii şi explicative, după cum dorinţa de a le citi este finalizată
adecvat sau ratată temporar ori pentru totdeauna.
Să ne raportăm mereu cu gratitudine la marile personalităţi. Nici un superlativ nu trebuie să lipsească în definirea profunzimii, impactului artistic, ştiinţific
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şi moral, amplorii, diversităţii şi celebrităţii figurilor ilustre intrate în legendă.
Dacă ne referim la spaţiul românesc, vom da peste anvergura şi contribuţia uriaşă la dezvoltarea culturii noastre a lui Cantemir, Kogălniceanu, Eminescu, Iorga, Eliade, Arghezi, amintind doar câteva vârfuri ale căror opere stau la baza
fragmentelor de umanism de la noi. Sunt acei precursori care se pretează la lecturi susceptibile să-i recomande generaţiilor de azi şi de mâine ca surse necontenite de idei, fapte, atitudini şi exemple. Este apanajul creaţiilor consistente de
a se oferi mereu interesului public ca fenomen de receptare esenţială în folosul
celor ce ştiu încă să preţuiască istoria, literatura şi cultura unui neam.
Am pornit de la câteva personalităţi pentru a ajunge la modalitatea de lectură sub care se supun operele corifeilor. Poate prea cerebrale, unele dintre ele
produc impresia unui ermetism oarecum frustrant pentru cititorul mai puţin încercat. Dacă textele lasă să se întrevadă creaţia complexă, cu dificultate de înţeles, pot fi întâlnite „fragmente” sau „bucăţi” care se salvează datorită dispersărilor inocente ale discursului, după cum sunt şi reprezentări lirice sau epice din
interiorul cercului strâmt al puterii de înţelegere, care se înscriu în limitările
condiţiei cititorului mediocru. Dar creatorul doreşte să demonstreze că, uneori,
subtilitatea şi rafinamentul cugetării din text trebuie să fie mai presus de pasiune şi facil, că poetul, de pildă, nu se lasă purtat de val, ci este „deasupra valurilor
lumeşti”, pentru că „ce e val ca valul trece”, cum spune Eminescu. Pentru a-l înţelege pe Dimitrie Cantemir din scrierile sale, trebuie să-l raportezi nu numai la
cultura românească din epoca lui ci şi la tradiţiile culturale din perioada europeană de atunci. A-l descifra pe Mircea Eliade numai din romanele sale, făcând
abstracţie de adâncimea istoriei religiilor, înseamnă a-i diminua spiritul în întregul lui. Necitindu-l pe Arghezi nu ne vom da seama de ceea ce înseamnă monumentul cuvântului şi ideea că scrisul trebuie să aibă o „viaţă îngropată în temelii”. Dificultatea cititorului este în strânsă legătură cu nevoia unei doze considerabile de răbdare şi cu aflarea unei unde de lumină care să redea forţa de înţelegere şi de pătrundere în miezul operei. În cazul acesta, lectura este o adevărată
muncă de arheolog, pentru a reconstitui pentru sine înţelesurile, ideile, mesajele
transmise de autor. Cititorul fuge de ambiguitatea speculaţiilor prea filosofice şi
sofisticate iar când crede că a ajuns la o oarecare claritate abia atunci se înşală.
Ideile nu se mai recunosc între ele, părţile disparate o iau în direcţii diferite,
îndoiala capătă proporţii. Pentru un asemenea cititor misterul devine grotesc
iar poziţia creatorului este ingrată.
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Cum se pot îndrepta lucrurile? Relectura are darul de a modera, a cumpă‐
ni, a echilibra, a percepe mai bine. Acum este posibil ca cititorul să intre în înţelesul profund al textului, să devină mai clarvăzător, cu alte cuvinte să perceapă
istoria erudită a lui Iorga, emoţia estetică a versului lui Eminescu, morala şi ironia „surâzătoare” ale lui Cantemir, temeinicia ideilor lui Kogălniceanu, valorile
religioase ale lui Eliade, sarcasmul moral-ascetic sau pamfletul şi arta portretistului la Arghezi. Altfel, ideea de lectură rămasă la stadiul prim (fără relectură)
este compromisă, altfel, lejeritatea în citit face ca discursul să se confrunte cu
reflexul de efect invers şi atunci întretăierea intenţiilor retorice trădează debusolarea şi neînţelegerea câmpului liric, epic, dramatic sau ştiinţific, nesiguranţa
de cititor deplin neputând consolida statutul lui cu adevărat.
Să nu se uite că se vorbeşte şi de o dramă a cuvântului. În poeziile şi prozele lui Tudor Arghezi, de pildă, se aude „cuvântul de sub cuvinte”: „În fiecare lucru tăcut, auzul descifrează o şoaptă [...]. Adie piatra, cântă lemnul, şuieră huma,
de o dospire interioară. Un glas nu mai tare decât al scrumului rupt, mai mic decât o furnică, mişună pe dedesupt...”. Poetul caută emanaţiile verbelor mai apropiate de condiţia tăcerii decât a vorbirii, caută tonul şi umbra cuvântului. La o
lectură superficială nu se va observa încercarea abolirii antinomiei dintre vorbire şi tăcere, nu va fi sesizată viziunea esenţială asupra semnificaţiei tăcerii: „Eu
ştiu tăcea când visul a murit,/ Şi-n toată clipa-nalţ câte-o statuie/ Tăcerii, pe un
drum se suie/ Neisprăvit” (Miez de noapte). Este aici o nostalgie a tăcerii prin
cuvinte, o dramă a cuvintelor (chiar dacă sunt) potrivite. Poetica argheziană caută fiinţa în cuvinte, or uneori cuvintele sunt neputincioase, sunt chemări în gol şi
rostiri în pustiu, unele dintre ele nu vor să comunice, exprimă doar o golire de
fiinţă, de aici întreaga dramă a cuvântului, de aici neantul care afectează verbul,
metafora, starea de mister a poeziei. Cititorul trebuie să înţeleagă cuvântul, el
nefiind doar un simplu semn care indică un obiect, el revitalizează şi determină
discursul expresiv, răscolitor şi viu.
Abia relectura poate să arunce vălul neînţelegerii textului stilat, subtil, cultivat, savant, al celui în care cuvintele dau imaginea unei construcţii ziditoare cu
obsesia căutării ideii înalte şi a destinului care, până la urmă, este indisolubil
legat de arta şi ştiinţa aplicării cuvântului. Marii creatori (pornind de la exemplele date) au strategia construcţiei gândite, au revelarea valorii estetice intrinseci şi conturarea formulei esenţiale a discursului, a logosului cu o îndoită prezenţă – fiinţa şi cuvântul. Textele marilor creatori îşi aşteaptă marii cititori.
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BIBLIOTECA DE LA MICLĂUŞENI

CARMEN BĂDURĂ*

Castelul de la Miclăuşeni – scurt istoric
Castelul Sturza de la Miclăușeni este un castel în stil neogotic construit
între anii 1880-1904 de către Gheorghe Sturza și soția sa Maria, în satul Miclăușeni. Rezistând timpului şi oamenilor, care l-au ocrotit ori, dimpotrivă, s-au străduit să-l distrugă, castelul a rămas martorul tăcut al unor epoci boiereşti apuse.
În secolul al XV-lea, domnul Alexandru cel Bun i-a dăruit vornicului Miclăuş,
membru în Sfatul Domnesc, un domeniu generos, situat în apropierea luncii Siretului. După moartea vornicului, moşia a rămas cunoscută sub numele de Miclăuşeni1.
La sfârşitul secolului al XVII-lea, moştenitorii de drept ai moşiei, rămânând
fără urmaşi, au lăsat domeniul rudelor din familia Sturza. Ioan Sturza (17101792) a fost cel care a înălţat pentru prima oară la Miclăuşeni un conac boieresc
în anul 1755. Acesta avea demisol şi parter şi era construit în formă de cruce.
Conacul avea 20 de camere, câte zece pe fiecare nivel2.
Dimitrie, fiul lui Ioan Sturza, s-a preocupat la fel ca părintele său de extinderea moşiei şi a ridicat, între 1821–1823, un lăcaş de cult care există şi astăzi în
apropierea castelului. Biserica are o frumoasă catapeteasmă în stil baroc şi numeroase obiecte de cult valoroase, cu care familia Sturza a înzestrat-o3.
În biserică se află înmormântat Alecu Sturza Miclăuşanu, fiul lui Dimitrie,
mort în anul 1846. Asupra morţii acestuia planează încă misterul. La 1848, Alecu
* Carmen Bădură este bibliograf la Biblioteca Centrală Universitară Iași.
Castelul de la Miclăuşeni va fi transformat în muzeu, http://merlinlx.wordpress.com/2008/04/02/
castelul-miclauseni-sturza/ Accesat: 23.04.2009.
2 Arhivele Naționale Iaşi, pac. 645. nr. 6, notele 4, 5.
3 Valentin Talpalaru, Biblioteci rurale centenare din județul Iaşi, Iaşi, Editura Vasiliana_’98, 2004, p. 16.
1
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îmbrăţişase ideile revoluţionarilor, situându-se în tabăra opusă vărului său,
domnitorul Mihail Sturza. Nu se ştie nici astăzi clar dacă Alecu Sturza a murit
subit de holeră sau a fost otrăvit din ordinul domnitorului Mihail Sturza. Cert
este că în timpul lui Alecu Sturza s-a amenajat la Miclăuşeni, în jurul conacului,
un frumos parc în stil englezesc, cu specii de arbori ornamentali şi numeroase
alei cu flori. Alecu Sturza, preluând pasiunea înaintaşilor pentru cărţi şi manuscrise valoroase, a crescut semnificativ colecţiile de rarităţi ale conacului4.
În anul 1863, Catinca, soţia lui Alecu Sturza, lăsa moşia de la Miclăuşeni fiului George. Acesta s-a mutat la moşie după 1869, anul căsătoriei cu Maria, fiica
scriitorului Ion Ghica. Actualul castel a fost ridicat pe locul vechiului conac, între
anii 1880-1909. Pentru a ridica castelul, George Sturza a împrumutat de la Societatea de Credit Funciar suma de 100.000 de lei, pe care urma să o „achite în numerariu monetă de aur“. Se pare că George Sturza a ridicat castelul pentru Maria, mai tânără cu 11 ani decât el, care mult timp nu s-a acomodat cu noul mediu
în care se mutase5.
Castelul a fost construit în stilul neogotic târziu, după planurile arhitecţilor Iulius Reinecke şi
I. Grigsberg. Spre deosebire de vechiul conac, castelul avea parter, etaj, mansardă şi beneficia de numeroase decoraţiuni, atât
interioare, cât şi exterioare. Decoraţia murală a castelului în stilul Art Nouveau a fost realizată în anul 1898 de către arhitectul Reinecke, ajutat proFotografie personală, făcută la Castelul de la Miclăuşeni,
babil chiar de către Maria
în ianuarie 2009. Faţada exterioară.
Castelul blestemat de la Micăuşeni la ceasul evlaviei, http://www.romanialibera.ro/a126111/ castelul-blestemat-de-la-miclauseni-la-ceasul evlaviei.html Accesat: 15.04.2009.
5 Ioana Cioflâncă, Tumultoasa poveste a Castelului de la Miclăuşeni, http://www.ieseanul.ro/
saptamanal/tumultoasa-poveste-a-castelului-de-la-miclauseni-2828141 Accesat: 04.05.2009.
4
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Sturza, care era o talentată
pictoriţă. Ornamentele exterioare, care se mai păstrează şi astăzi, abundă în
embleme inspirate din blazonul familiei Sturza6.
Scara principală a
castelului din marmură de
Dalmaţia, sobele din teracotă, porţelan sau faianţă,
aduse de peste hotare,
parchetul cu intarsii din
Fotografie personală, făcută la Castelul de la Miclăuşeni,
esenţe de paltin, mahon,
în ianuarie 2009. Faţada exterioară, detaliu.
stejar şi abanos, confecţionat de meşteri austrieci, mobilierul rafinat – toate desăvârşeau interiorul luxos
al castelului. La acestea se adăugau colecţia de cărţi şi documente, de costume
medievale, de arme, bijuterii, tablouri, busturile din marmură de Carrara, argintăria, dar şi piesele arheologice, numismatice şi epigrafice de mare valoare7.
George Sturza și Maria Ghica au avut o singură fiică, Ecaterina. În anul
1897, aceasta s-a căsătorit cu Şerban Cantacuzino, cu care nu a avut niciun copil,
acesta murind în 1918. În încercarea de a găsi un succesor pentru moşie, Ecaterina îl înfiază pe vărul ei, Matei Ghica Cantacuzino. Alegerea nu a fost din cele
mai inspirate, deoarece Matei, neinteresat de moşie, a emigrat în Occident pe
vremea războiului. În timpul primului război mondial, castelul va fi pus la dispoziţia unui spital militar, mama şi fiica ajutând răniţii, ca infirmiere. Tot în această
perioadă, castelul a fost vizitat de George Enescu, care a concertat printre paturile cu răniţi8.
Dacă soarta a fost blândă cu acest castel în primul război mondial, în cel de
al doilea lucrurile s-au schimbat în defavoarea reşedinţei boiereşti. În 1944, Ecaterina părăseşte castelul, din cauza faptului că frontal era foarte aproape, și se
refugiază departe de acesta. Autorităţile i-au propus evacuarea bibliotecii, care
cuprindea 60.000 de cărţi valoroase, multe dintre ele fiind ediţii princeps sau
Ibidem.
Ibidem.
8 Ibidem.
6
7
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rarisime. Ecaterina a refuzat iniţial, apoi a predat Episcopiei Romanului două inventare ale bibliotecii, care au fost ulterior luate de Securitate. În iarna 19441945, coloanele cu prizonieri nemţi au staţionat în castelul de la Miclăuşeni.
În această perioadă, cea mai mare parte dintre colecţiile castelului, cărţile,
piesele de mobilier şi alte bunuri au fost furate sau distruse de către soldaţi. Castelul a fost devastat. Multe dintre cărţile valoroase au fost folosite de soldaţi
drept combustibil şi arse în sobe, alte volume au fost vândute chiar de către paznicii castelului unor magazine din Târgu Frumos, unde erau folosite pentru împachetarea mărfurilor. Din cărţile care au mai rămas, o parte au fost luate de
Jacob Popper şi Jean Ackerman, cu un camion al Apărării Patriotice, în scopul de
a le proteja. Volumele strânse de aceştia au fost, o parte, depuse la sediu ARLUS
din Iaşi, a doua parte au fost vândute Bibliotecii Centrale Universitare şi a treia
au luat drumul Occidentului. Restul cărţilor şi manuscriselor rămase au fost donate de Ecaterina Episcopiei Romanului9.
Rămasă fără moştenitori pentru moşia de care era atât de ataşată, Ecaterina o donează prin testament Episcopiei Romanului, în scopul înfiinţării unei mănăstiri de maici. După moartea sa în 1953, castelul a avut cele mai ciudate destinaţii. A fost depozit militar de explozibil, casă de odihnă pentru copii, iar din
1960 până în 2001, şcoală pentru copii cu deficienţe mentale grave. În perioada
comunistă, mansarda castelului devenise unul din locurile secrete unde petreceau adeseori membrii de partid sau copiii acestora. Pe data de 23 decembrie
1968, în urma unei astfel de petreceri, mansarda castelului a ars. Focul, care a
pornit, se pare, de la o ţigară lăsată aprinsă, a distrus ultimele mobile originale
ale castelului, depozitate la mansardă alături de materiale inflamabile. Apa cu
care a fost stins incendiul, infiltrându-se în interior, a contribuit la degradarea
progresivă a imobilului10.
În 1990, actualul conducător al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul
Daniel, fost Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în baza actului de donaţie fă‐
cut de Ecaterina Sturza, reînfiinţa mănăstirea Miclăuşeni şi mai apoi, în 2001,
readucea sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei castelul şi domeniul Miclăuşeni. În prezent, castelul se află încă în proces de restaurare şi consolidare.
Castelul Sturdza de la Miclăușeni, http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/castelulsturdza-miclauseni Accesat: 05.07.2014.
10Ibidem.
9
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Biblioteca miclăuşeană
Biblioteca miclăuşeană a fost înfiinţată cam în aceeaşi perioadă cu biblioteca familiei Rosetti-Roznovanu la Stânca11, datorită gustului pentru lectură şi
educaţie al familiei Sturza. Dimitrie I. Sturza alcătuiește o bibliotecă în anul
1781. El însuşi „scriitor”, spirit iluminist, cu deschidere europeană, îi va trimite
la studii pe cei doi fii ai săi, Costache Sturza-Şcheianu şi Alecu Sturza-Miclăuşanu. Primul va deveni preşedintele Cabinetului de Istorie Naturală a Moldovei şi
va purta corespondenţă cu personalităţi ştiinţifice din Paris, Frankfurt, Lipsca,
Viena, iar cel de-al doilea a fost pasionat colecţionar de manuscrise, îmbogăţind
astfel patrimoniul bibliotecii familiei12.
Probabil la moartea tatălui, în 1846, cei doi fii îşi împart biblioteca, cele
două „jumătăţi” luând drumuri diferite. Costache D. Sturza îşi va muta cărţile la
Şcheia, de unde, în 1884, vor fi donate Academiei Române de către fiul său, academicianul Dimitrie D. Sturza. Biblioteca rămasă la Miclăuşeni va reveni fiilor lui
Alecu Sturza, Dimitrie şi George. Se ştie că în timpul vieţii, acesta a ordonat şi
şnuruit manuscrisele pe care le-a pus apoi la dispoziţia lui Mihail Kogălniceanu,
care le-a inclus în Letopiseţe13.
Dintre cei doi fii, cel care s-a dovedit preocupat cu adevărat de bibliotecă a
fost Dimitrie, care a făcut serioase studii în Germania. Acesta a fost numismat şi
istoric, documentarist cu o cultură enciclopedică, devenit mai târziu secretar şi
preşedinte al Academiei. Urmând gestul vărului său de la Şcheia, va face o substanţială donaţie de manuscrise (moştenite sau cumpărate) Academiei. După
plecarea sa la Bucureşti, cărţile achiziţionate, dar şi cele moştenite, vor rămâne
fratelui său, George. Va lua cu el cărţi de strictă specialitate care vor fi vândute
ulterior de nepoţii săi14.
Cel care semnalează primul valoarea manuscriselor bibliotecii, făcându-le
o sumară descriere, este episcopul Melchisedec, care va rămâne oaspetele familiei Sturza timp de şase zile15.

Cornelia Teofana Papacostea, O biblioteca din Moldova la începutul secolului al XIX-lea. Biblioteca
de la Stînca, în Studii şi cercetări de bibliologie, vol. 5, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963, p. 215.
12 Valentin Talpalaru, Op. cit.
13 Arhivele Naționale Iaşi, pac. 645, doc. 17.
14 Costin Merişca. Biblioteca miclăuşeană, în Cercetări istorice, nr. 11, 1980, p. 618.
15 Ibidem.
11
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Fondul de carte al bibliotecii este impresionant, atât ca valoare, cât şi
cantitativ. După datele deţinute, se poate estima
fondul de carte la 60.000
de volume. Ce cuprindea
biblioteca? După cele câteva opisuri şi relatările episcopului Melchisedec, precum şi din inventarul făcut
în 1945 de preoţii C. Dănilă şi I. Pascu din partea
Fotografie personală, făcută la Castelul de la Miclăuşeni,
Episcopiei Romanului cu
în ianuarie 2009. Interior, scara.
acordul Ecaterinei Cantacuzino, biblioteca poseda incunabule, ediţii princeps sau rare ale culturii româ‐
neşti din secolele XVIII–XIX, o parte dintre principalele cronici româneşti în manuscris, tipărituri ori manuscrise religioase în germană şi franceză, dar şi greacă, slavonă, engleză, italiană etc. În afara operelor beletristice, biblioteca poseda
numeroase opere filosofice şi de istorie universală. Mai cuprindea o serie de periodice, în limba franceză mai ales. Episcopia Romanului păstrează câteva dintre
ele16.
Cu siguranţă, biblioteca de la Miclăuşeni a fost una din cele din urmă locații unde s-au păstrat comorile patrimoniului naţional, dar după evenimentele
tulburi din 1944 a fost grav afectată, cele mai multe dintre cărțile valoroase pe
care le avea în componență fiind pierdute pentru totdeauna.

16
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DESCRIEREA MOLDOVEI ȘI CREŞTEREA ŞI DESCREŞTEREA
IMPERIULUI OTOMAN LA 300 DE ANI
EDIŢII DE PATRIMONIU ALE OPEREI LUI DIMITRIE CANTEMIR
AFLATE ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII JUDEŢENE „GH. ASACHI” IAŞI

CIPRIAN TEODORESCU*

Anul 2016 marchează împlinirea a 300 de ani de la finalizarea de către
Dimitrie Cantemir a două dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale, ambele în
limba latină, Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae, Istoria creşterii şi descreşterii Puterii Otomane, care l-a consacrat în Occident, timp de mai bine de un secol, ca principal orientalist, și Descriptio antiqui
et hodierni status Moldaviae, Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei”, foarte cunoscută sub denumirea abreviată Descriptio Moldaviae, cea mai
citită carte a sa în spațiul românesc, ocazie cu care le aducem în prim-plan,
într-o perspectivă a contextului care le-a generat, a importanței culturale actuale a acestora și subliniem faptul că în colecțiile speciale de carte veche ale Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi se află exemplare complete ale primelor
ediţii ale traducerii în franceză şi germană ale Istoriei creşterii şi descreşterii
Puterii Otomane, cele apărute la Paris în 1743 și la Hamburg în 1745.
Resorturile acestor scrieri finalizate în 1716, în Rusia, după retragerea în
urma înfrângerii armatelor rusă și moldovene de cea otomană, la Stănilești, în
vara anului 1711, pot fi găsite și în contextul anului 1714, cu doi ani mai devreme, dată care marchează primirea principelui moldav în Academia din Berlin, eveniment care se constituie în prima recunoaştere majoră a unei personalităţi ştiinţifice române în forurile cele mai înalte ale vieţii academice occiden* Ciprian Teodorescu

este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi.
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tale. Cel care avea să fie numit de către contemporani principe al geniilor şi
geniu al principilor, primea la 11 iulie 1714 diploma şi inelul Academiei de
Ştiinţe din Berlin, ca recunoaştere a calităţii de membru al acesteia. Acestea
erau trimise, împreună cu invitaţia de a lucra împreună cu ceilalţi academicieni, chiar de către figura cea mai recunoscută a instituţiei şi cel cu care Cantemir va purta o prodigioasă corespondenţă, marele savant german Gottfried
Wilhelm Leibniz. Alegerea lui Dimitrie Cantemir ca membru al Academiei de
Ştiinţe din Berlin, în iulie 1714, denotă că la acel moment era deja un nume de
prestigiu în Europa sub raportul activităţii ştiinţifice, alegerea sa ca academician fiind recunoaşterea sa ca un egal al învăţaţilor timpului. Documentele
consemnează că în şedinţa Consiliului Academiei din Berlin din 1 august 1714,
constatându-se agrementul Protectorului (regele Prusiei), se confirmă primirea lui Dimitrie Cantemir în Academie. Acceptarea cererii lui Dimitrie Cantemir, datată 11 iulie 1714, s-a concretizat în acordarea Diplomei de membru al
Academiei de Ştiinţe din Berlin, în care se menționează în retorica aulică medievală: ”Pe vremea când Marte stăpânea mai cu putere decât Palas, o astfel de
întâlnire se arăta a fi mai mult o dorinţă decât o speranţă. Dar iată că faptul şi-a
găsit împlinirea acum, când prea luminatul şi prea învăţatul Dimitrie Cantemir,
principe al Imperiului Rusesc, Domn ereditar al Moldovei, dând o pildă, pe cât de
demnă, pe atât de rară, şi-a închinat numele ilustru cercetărilor ştiinţifice. Iar
prin adeziunea sa, Societatea noastră a dobândit o nouă strălucire şi o podoabă
neîntrecută. Ne închinăm cu smerenie în faţa bunei voinţe ce ne-o acordă Principele nouă şi lucrărilor noastre”.
La solicitarea instituţiei berlineze, cărturarul scrie mai multe lucrări precum cele avute în vedere, dar și Monarchiarum phsyca examinatio (Cercetare
naturală a monarhiilor), eseu filosofic asupra succesiunii ciclice a marilor imperii. Dar lucrarea primită cu cel mai mare interes în apusul european, considerată a fi prima contribuţie a unui român la patrimoniul culturii universale, o
constituie Creşterea şi descreşterea Imperiului Otoman, Incrementa atque decrementa Aulae Othomanicae, 1716, lucrare scrisă inițial în limba latină şi cunoscând ulterior o mare răspândire, fiind tradusă în franceză, engleză, germană, rusă, adică în toate limbile de circulație ale timpului. Opera prezintă istoria
Imperiului Otoman, analizează cauzele decăderii acestuia, insistând asupra posibilităţilor popoarelor asuprite de a-şi recuceri libertatea și anticipând dispariția sa, ipoteze pe care istoria le-a confirmat.
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Astăzi regăsim numele lui
Dimitrie Cantemir printre cele
ale altor opt sute de personalităţi ale artei şi ştiinţei, încrustate pe faţada bibliotecii Saint-Geneviève din centrul Parisului,
alături de Malebranche, Leibniz
sau Newton, dar și în programul
multor ansambluri de muzică
simfonică de cameră, care au
ales în repertoriul lor melodii cu
sonorități orientale, fiind primul
autor al unei culegeri de piese
muzicale de la curtea otomană a
secolului al XVII-lea, „Cartea științei muzicii și tradițiile muzicale sefarde și armene”; numele
său apare și pe coperțile multor cărți, prime ediții sau din tiraje succesive ale traducerilor și
al reeditărilor dar și ca trimitere reper sau termen de comparație în sute de studii, din cele
mai diverse domenii, de la modă, muzică, geografie sau la turcologie și geopolitică.


Faptul că tocmai apariţia traducerilor în franceză, engleză şi germană a acestei lucrării scrisă de autor în limba latină, Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae, au fost cele care
l-au consacrat în Occident, timp de mai bine de un
secol, ca principal orientalist, demonstrează valoarea
de patrimoniu a acestor volume şi motivul pentru care prezentăm exemplarele de patrimoniu deținute de
biblioteca noastră.
Deşi Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi poate
fi considerată o instituţie de cultură relativ tânără, actul său formal de naştere
plasând momentul în anul 1950, ca bibliotecă regională, întemeiată în urma
reformei administrative a ţării, analiza fondurilor de carte rară şi veche pe care le deţine ne îndreptăţeşte să o privim ca fiind continuatoarea de facto a Bibliotecii municipalităţii ieşene, inaugurate la 1 octombrie 1920, ca parte com26
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ponentă a Societăţii Culturale „Muzeul Oraşului Iaşi”, care ajungea să deţină în
1943 peste 24.000 de volume, provenite din achiziţii, din transferuri de la alte
instituţii şi din importante donaţii personale, precum cele 574 de volume dă‐
ruite la 1 iulie 1937 de istoricul Nicolae Iorga, astfel că în prezent colecţia de
carte veche şi rară a Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi îşi poate demonstra
valoarea prin varietatea volumelor deţinute atât ca vechime şi prin conţinutul
lor, cât şi prin contextualizarea circulaţiei lor şi documentării importanţei lor
în istoria comunităţii locale, astfel încât începând cu cea mai veche carte deţinută de bibliotecă, care este incunabulul Sermones de clericorum. Vita et
moribus, apărut la Padova în tipografia lui Mathaeus Cerdonis în anul 1484,
scrisă de importantul reprezentant al patristicii atât celei apusene cât şi celei
orientale, Fericitul Augustin, şi continuând cu cele câteva zeci de volume aparţinând secolelor al XVI-lea, al XVII-lea şi al XVIII-lea, ajungând la sutele de volume din secolele al XVIII-lea, al XIX-lea şi al XX-lea, putem reconstitui un veritabil Muzeu al Cărţii intrinsec legat de istoria culturală nu numai a orașului
celor şapte coline, ci al unui spaţiu mult mai larg, generat tocmai de meritul
special al cărţii, de a fi vehicul al informaţiilor şi al ideilor. Un exemplu elocvent al acestor valori îl reprezintă şi volumele pe care le prezentăm cu acest
prilej, cu menţiunea că ele reprezintă primele ediţii ale traducerii în franceză
şi germană ale operei Istoria creşterii şi descreşterii Puterii Otomane. Descrierile prezentate mai jos sunt certificate de catalogul bibliotecii, editat de I. Kara1:
Cantemir, Demetrius
Histoire de l’empire othoman. Vol. 1-4. Traduite en français par M. de Joncguières. Paris, Nyon père, 1743.
Vol. 1: CXIV + 366 p., Vol. 2: 502 p. Vol. 3: 576 p. Vol. 4: 568 p.
III 2661
Cantemir, Demetrius
Histoire de l’empire othoman où se voyent les causes de son aggrandissement et de sa décadence avec des notes très instructives par S.A.S. Demetrius Cantimir Prince de Moldavie. Vol. 1-2. Traduite en français par M. de
Joncquières, Commandeur Chanoine. Paris, Nyon, 1743.
Kara, I. Manuscrise şi cărți rare existente în colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iaşi. Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi, 1982, fascicola 3, la pagina 17.
1
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Vol. 1: XLVIII + 300 p. Vol. 2: 400 p.
Legătură în piele. Pe prima pagină un ex libris, blazon reprezentat de o
coroană cu 9 ramuri, fără deviză.
Volumul I are pe pagina 1 o semnătură: „Pellasier de Seligonde Cam.”
III 2663
Kantemir, Demetrius
Geschichte des osmanischen Reiches nach seinem Amwachse und Abnehmen, beschrieben von Demetrie Cantemir ebemaligen Fürsten der türckischen Kaiser, die ursprünglich. Hamburg, Cristian Herold, 1745, 852 p. + 1 h.
+ gravuri.
Legătură în piele.
Am luat ca referinţă, pentru a stabili încadrarea acestor volume, catalogul Bibliotecii Naţionale a României „Dimitrie şi Antioh Dimitrievici Cantemir
– Tipărituri aflate în colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României”,
pentru că la rândul său face trimiteri exacte la alte cataloage de prestigiu,
având surpriza foarte plăcută de a constata, prin compararea descrierilor de
ediție, faptul că exemplarele deţinute de biblioteca noastră sunt complete ca
număr de pagini şi ilustraţii.2
Pentru că evaluarea cărţilor vechi are în vedere exemplarul deţinut şi nu
doar ediţia în care se încadrează, am adus în descrierile prezentate şi menţiunile specifice, privind legătura și însemnările existente, cu convingerea că cercetarea atentă a acestora va adăuga valoare exemplarelor deținute. Credem că
aceste cărți încă îşi aşteaptă cercetătorii, pentru că, deşi conţinutul operei este
cunoscut şi accesibil printr-o serie de traduceri cunoscute, confruntarea, prin
intermediul lor, cu o viziune specifică a Occidentului asupra problemei orientale, poate duce la cunoaşterea a noi puncte de vedere oferite atât de text
cât şi de gravurile şi hărţile care îl însoţesc.
Prezentăm în continuare o scurtă bibliografie a unor exemplare deținute
de biblioteca noastră, din ediții mai puțin cunoscute, dar de referință prin data
la care apărut sau prin dimensiunea exegetico-critică, care atestă interesul
Ţilică Dana, Paladi Silvia. „Dimitrie şi Antioh Dimitrievici Cantemir – Tipărituri aflate în colecțiile
speciale ale Bibliotecii Naționale a României”, Editura Bibliotecii Naționale a României. Bucureşti,
2008, p. 14, 15, 19, 27.
2
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constant în cultura română în general și de Academia Română în special, pentru opera lui Cantemir, listă extrasă dintr-o bibliografie mai largă 3:
Istoria Imperiului Ottomanu. Crescerea şi scăderea lui. Cu note foarte introductive. Traducere română de dr. Ios Hodosiu. Bucureşti, Editura Societăţii
Academice Române, 1876, 807 p. + CXXXVI + erata. III 3017; III 3008
Istoria Imperiului Ottoman. Crescerea şi scăderea lui. Vol. 1-2. Cu note foarte instructive. Traducere română de dr. Ios Hodosiu. Bucureşti, Editura Societăţii Academice Române, 1876-1878.
Vol. 1: 410 p.
Vol. 2: 394 p. + CXXXVI + erata.
Operele principelui Demetriu Cantemiru. Tom 6: Istoria ieroglifică (operă
originală inedită, scrisă în limba românească la 1704). Compendiolum universae logices institutionis. Enconium in I.B. Van Helmont et virtutem physices
universalis doctrinae eius. Publicate de Academia Română. Bucuresci, Tipografia Academiei Române, 1883, 492 p. III 1897; III 3000; III 3487; III 9267
Operele principelui Dimitrie Cantemir. Tom 8: Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor. Publicat sub auspiciile Academiei Române de pre originalul
manuscris al autorului, păstrat în Archivele Principale din Moscova ale Ministerului de Externe, de Gr. G. Tocilescu. Cu un portret şi două facsimile. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1901, LXXIII + 891 p. + erata.
Descrierea Moldovei. Traducere după originalul latin de Gh. Guţu. Introducere de Maria Holban. Comentariu istoric de N. Stoicescu. Studiu cartografic de
Vintilă Mihăilescu. Indice de Ioana Constantinescu. Cu o notă asupra ediţiei de
D.M. Pippidi. Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973, 404 p. cu il., portr. şi
facs. + 1 f. h. III 12271
Descrierea Moldovei. Traducere după originalul latin de Gh. Guţu. Introducere de Maria Holban. Comentariu istoric de N. Stoicescu. Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973, 404 p. cu il. + 1 f. h. III 12349

Leonte Elena, Acosmei Constantin. Dimitrie Cantemir: (26 octombrie 1673-21 august 1723): domnitor român şi cărturar enciclopedist: colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”) Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi, 2003.
3
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Opere complete. Vol. 4: Istoria ieroglifică. Ediţie critică îngrijită de Virgil Cândea. Text stabilit şi glosar de Stela Toma. Prefaţă de Virgil Cândea. Studiu introductiv, comentarii, note, bibliografie şi indici de Nicolae Stoicescu. Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973, 448 p. + 13 f. pl. III 12349
Opere complete. Vol. 1: Divanul. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi comentarii de Virgil Cândea. Text grecesc de Maria Marinescu-Himu. Bucureşti, Editura
Academiei R.S.R., 1974, 491 p. + 14 f. pl. III 12349
Opere complete. Vol. 8-9. Ediţie critică îngrijită de Virgil Cândea. Bucureşti,
Editura Academiei R.S.R., 1973.
Vol. 8, Tom 2: Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane. Traducere,
studiu introductiv, note şi comentarii de Virgil Cândea. 1987, XLII, 710 p.
Vol. 9, Tom 1: De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus; Historia Moldo-Vlachia. 1983, 459 p. III 1234
Cantemir, Demetrius
Histoire de l’empire othoman
Vol. 1-4. Traduite en français par M. de
Joncguières. Paris, Nyon père, 1743. Vol. 1:
CXIV + 366 p., Vol. 2: 502 p. Vol. 3: 576
p.Vol. 4: 568 p.

Kantemir, Demetrius
Geschichte des osmanischen Reiches nach seinem Amwachse und Abnehmen, beschrieben
von Demetrie Cantemir ebemaligen Fürsten
der türckischen Kaiser, die ursprünglich. Hamburg, Cristian Herold, 1745, 852 p. + 1 h. + gravuri.
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CARTEA INTERZISĂ
CENZURA ÎN BIBLIOTECILE ROMÂNEŞTI ÎN SECOLUL AL XX-LEA

ILIE ZANFIR *

Cenzura a reprezentat de-a lungul timpului o metodă de control a maselor, care s-a exercitat prin înlăturarea acelor pasaje, fraze sau capitole ce contraveneau din punct de vedere politic, moral sau social cu ideologia dintr-un
anumit stat. În statele unde s-a practicat cenzura, aceasta a fost strâns legată
de ideologie, văzută ca un ansamblu de idei care trebuiau să ofere fundament
conducerii de stat pentru a acţiona în direcţia interzicerii acelor manifestări
care, într-o formă sau alta, i se opuneau.
În societatea contemporană, s-a acreditat de multe ori ideea conform că‐
reia cenzura este apanajul societăţilor comuniste, deci a unei perioade care corespunde aproximativ ultimului secol şi jumătate. Această idee a apărut ca urmare a conflictului ideologic între est şi vest, între gândirea de tip vestic, care
pune un accent deosebit pe libertatea exprimării şi gândirea în opoziţie, a societăţilor în care aceasta este suprimată. De cele mai multe ori aceste societăţi
sunt situate în zona estică a lumii, apărând încă o dată o dihotomie est-vest. Cu
toate acestea, cenzura s-a manifestat încă din antichitate, un exemplu elocvent
fiind cel al lui Socrate care a fost obligat să bea otravă pentru că nu a recunoscut că scrierile sale ar fi corupt tineretul atenian şi că erau împotriva divinită‐
ţilor, apoi urmează exemplul bisericii catolice care a creat instituţia Inchiziţiei.
Crearea „Index Librorum Prohibitorum” în 1559 a deschis calea instituţionalizării ideii de înlăturare din spaţiul public a celor care scriau în contradicţie cu
regimul de stat de atunci. Lista creată de biserica catolică includea printre altele, scriitori şi filosofi precum Boccaccio, Dante, Descartes, Diderot, Hugo, Kant,
*

Ilie Zanfir este director al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați.
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La Fontaine, Lamartine, Montesquieu, Pascal, Rabelais, Spinoza, Swift, Voltaire,
Galilei, adică multe din personalităţile care au contribuit la crearea sistemului
de gândire existent în societatea ultimelor două secole. Ulterior, inchiziţia s-a
orientat şi asupra zonei coloniilor spaniole din America de Sud, acolo unde au
fost distruse multe din manuscrisele culturii Maya.
Secolul al XX-lea a fost martorul unor forme extreme de cenzură, cum au
fost cele din spaţiul fostei Uniuni Sovietice sau a ţărilor aflate în zona ei de influenţă, dar şi în China. De exemplu, în Germania nazistă au fost supuse cenzurii cărţile care aparţineau unor autori evrei sau cele care nu corespundeau idealurilor ariene ale lui Hitler. În egală măsură, nu ar trebui să neglijăm existenţa
acestui fenomen în state precum Marea Britanie, care impunea un control
strict a ceea ce se publica în coloniile sale, adică în Australia, Canada, India,
Africa sau în SUA. Deşi, în mod formal, cenzura publicaţiilor şi a filmelor nu a
existat în SUA, sunt binecunoscute exemplele unor cărţi aparţinând unor autori valoroşi ai literaturii americane care, din diferite considerente, au fost interzise, printre acestea fiind Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain,
Autobiografia lui Malcom X de Malcom X şi Alex Haley, Mult iubită de Toni
Morrison, Îngroapă-mi inima la genunchiul rănit de Dee Brown, Chemarea
străbunilor de Jack London, De veghe în lanul de secară de J.K. Sallinger, până la
Marele Gatsby de F. Scott Fitzgerald, dar şi altele. Motivele cenzurării unor astfel de cărţi sunt multiple: folosirea unor cuvinte ofensatoare, cum ar fi „negrotei”, descrierea în amănunt a unor crime, aproape ca într-un manual despre
ucidere, violenţa, chestiunea expansiunii americanilor în teritoriile amerindienilor, caracterul obscen, blasfemiator sau portretizarea unei vieţi decadente a
unei elite americane. Poate cel mai cunoscut exemplu de cenzură a timpului
nostru este instituirea pedepsei cu moartea pentru autorul volumului Versetele satanice – Salman Rushdie, dar şi a editorilor săi. Deşi autorul este de origine indiană, autorităţile iraniene fundamentaliste au considerat această carte
ca fiind ofensatoare pentru Islam, reacţionând violent, unul dintre editorii săi
fiind ucis, iar alţii grav răniţi în diferite incidente.
După cum se poate observa cu uşurinţă, cenzura cărţilor şi a autorilor îşi
are cauza în motive de natură statală, culturală şi religioasă.
Fenomenul cenzurii nu a lipsit nici la nivelul bibliotecilor, instituţii care
păstrează memoria umanităţii. De multe ori, manifestarea cenzurii la nivelul
bibliotecilor a îmbrăcat forma distrugerii acelor documente care contraveneau
32
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normelor epocii. Distrugerea celor peste 400.000 de documente din biblioteca
din Alexandria sau incendierea volumelor din colecţia Universităţii din Oxford,
din ordinul expres al regelui, reprezintă exemple clare ale felului în care s-a
aplicat cenzura în biblioteci.
În România anului 1945, apar pentru prima dată aşa-numitele fonduri interdicţionale sau fonduri secrete care însemnau retragerea din circulaţie a acelor documente ce „aveau caracter fascisto-hitlerist” ori conţineau elemente care contraveneau relaţiilor bune dintre România şi Naţiunile Unite sau Uniunea
Sovietică Mecanismul prin care s-a aplicat această listă interdicţională a fost
întocmit în baza Decretului-lege nr. 364 „pentru retragerea unor anumite publicaţii periodice şi neperiodice, reproduceri grafice şi plastice, filme, discuri,
medalii şi insigne metalice”, dat la 2 mai 1945 de către Regele Mihai şi publicat
la data de 4 mai în Monitorul Oficial. Difuzarea pentru punerea în aplicare s-a
realizat prin emiterea unei broşuri separate. Titlul ei era „Lista publicaţiilor
scoase din circulaţie” şi conţinea tipărituri al căror conţinut contravenea principiilor bunelor relaţii între România şi Naţiunile Unite. Conţinea publicaţii
apărute între 1 ian. 1917 şi 23 aug. 1944, pe acelea care răspândeau idei fasciste, naziste, legionare şi şovine. Operaţiunea cuprindea mai multe etape: întocmirea listelor cu cărţile interzise, activitate care se făcea la nivel central, de
către o comisie ministerială, şi la nivel local de către tipografii, edituri, anticariate, biblioteci, instituţii publice deţinătoare de fonduri de carte; scoaterea şi
predarea publicaţiilor interzise către Prefecturile judeţene sau Depozitul Oficiului de Hârtie, pentru distrugerea lor; depozitarea pentru consultare restrânsă sau supravegheată în cadrul bibliotecilor care beneficiază de Depozit
Legal; şi nu în ultimul rând pedepsirea celor care nu respectau această lege.
Lista a fost întocmită sub egida Ministerului propagandei de către Comisia
pentru aplicarea art. 16 al Convenţiei de Armistiţiu, publicată în Monitorul Oficial (Partea I) nr. 219 din 22 septembrie 1944. Convenţia de Armistiţiu stipula
prin Articolul 16: „Tipărirea, importul şi răspândirea în România a publicaţiilor
periodice şi neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru şi a filmelor, funcţionarea staţiunilor de TFF, poştă, telegraf şi telefon vor fi efectuate în acord cu
înaltul Comandament Aliat (Sovietic).
Urmau să fie scoase din circulaţie lucrări ale lui I. Antonescu, M. Antonescu, autori fascişti, legionari, lucrări cu caracter antisovietic şi anticomunist,
cărţi despre Basarabia, Bucovina şi Transnistria, cele referitoare la corpora33
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tism, scrieri literare şi filosofice naţionalist creştine, scrieri polemice despre
francmasonerie, scrieri filogermane, filoitaliene, filojaponeze sau scrieri antiengleze. Ulterior, lista acestor cărţi a fost amendată prin alte acte normative.
Istoria României interbelice – evocată în almanahuri, calendare, atlase, ghiduri
şi pliante turistice care deţineau informaţii despre Bucovina şi Basarabia – a
fost ştearsă prin interzicerea acestor publicaţii.
Listele au continuat să apară periodic sub formă de broşuri, astfel: Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 august 1945, Bucureşti, Ministerul Propagandei (Comisia pentru aplicarea articolului 16 din Convenţia de Armistiţiu),
1945; Publicaţiile scoase din circulaţie (Broşura nr. 2), Bucureşti, Ministerul
Propagandei (Comisia pentru aplicarea articolului 16 din Convenţia de Armistiţiu), 1945; Publicaţiile scoase din circulaţie (Broşura nr. 3), Bucureşti, Ministerul Propagandei (Comisia pentru aplicarea articolului 16 din Convenţia de
Armistiţiu), 1945; Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 iunie 1946, Bucureşti, Ministerul Informaţiilor (Comisia pentru aplicarea articolului 16 din
Convenţia de Armistiţiu), 1946; Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti, Ministerul Artelor şi Informaţiilor, 1948; Publicaţiile interzise. Supliment I. 1 Mai – 1 Noiembrie 1948, Bucureşti, Ministerul Artelor şi Informaţiilor, 1948.
Deşi la 1 noiembrie 1948 au fost interzise cetăţenilor României nu mai
puţin de 8.438 de titluri, campania de interzicere a cărţilor necomuniste a continuat după 1948, odată cu ascensiunea comunismului în România.
Astfel, între anii 1950-1956 bibliotecile publice primesc noi numere ale
unor broşuri: în 1957 sunt elaborate de către Ministerul Culturii „Instrucţiunile nr. 198”, care aduc noi reglementări privind fenomenul interdicţional al cărţilor. Sunt constituite comisii regionale/raionale, de epurare a cărţilor. În aceste comisii intră şi delegaţi ai aparatului de stat. Cărţile scoase sunt gestionate
în fondul special, constituit în bibliotecile care au fost nominalizate să deţină
astfel de fonduri. Local, în perioada 1957-1959, se realizează scoaterea cărţilor supuse interdicţiei, de către comisii formate din directorii bibliotecilor şi
câţiva bibliotecari, şefi de servicii.
Au fost elaborate Instrucţiunile cu privire la selectarea cărţilor din fondul
bibliotecilor sau Regulamentul privind importul materialelor de presă şi editură, clasificarea, păstrarea şi folosirea acestora, urmate de introducerea Instrucţiunii nr. 346/13 octombrie 1960 privind stabilirea categoriilor fondurilor de
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cărţi din biblioteci, elaborate de Ministerul învăţământului şi Culturii, Direcţia
Generală a Aşezămintelor Culturale, prin Fondul de Stat al Cărţii, înfiinţat iniţial de Direcţia bibliotecilor şi contopit apoi în BCS, cu avizul Direcţiei de Control şi Orientare pentru Administraţia Locală de Stat. Sunt alcătuite listele cu
bibliotecile din ţară care au dreptul să deţină fondul D („documentar”, accesibil doar unor specialişti, cu aprobare) şi fondul S („special”, aproape inaccesibil). Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” se numără printre bibliotecile nominalizate cu un fond de documente interzise constituit din aproximativ 2500 de
titluri.
Lucrările ştiinţifice sunt introduse sub acelaşi regim. Publicaţiile cu caracter tehnico-ştiinţific sunt scoase din aceste fonduri şi redate publicului abia
în 1964.
După moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu, în 1965,
dă Instrucţiunile nr. 1003 din 15 august 1968, privind clasificarea, păstrarea,
circulaţia fondurilor de bibliotecă (elaborate de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă ca urmare a unei decizii a Biroului Executiv al CC al PCR), prin care
se scot din circulaţie documentele partidului comunist anterioare.
Perioada 1968-1971 constituie liberalizarea regimului cărţii, dar numai
până la emiterea aşa-numitelor „teze din iulie” 1971 ale lui Nicolae Ceauşescu,
urmate de Instrucţiunile CC al PCR referitoare la Propuneri(le) de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.
Intransigenţa ideologică răstoarnă radical criteriile valorice din toate domeniile vieţii printre care cultura şi, în mod special, literatura. Libertatea de
opinie şi exprimare se restrânge vertiginos, simultan cu creşterea intensităţii
manifestărilor propagandistice. Astfel, se reverifică fondurile de cărţi din biblioteci, achiziționându-se de la populaţie cărţile neconforme cu noile exigenţe
ale regimului, trecându-se treptat la forma controlului materialelor care apă‐
reau în presa vremii, a cărţilor tipărite şi, nu în ultimul rând, a cărţilor care se
regăseau pe rafturile bibliotecilor din ţară. Aşa se explică faptul că alte noi mii
de cărţi sunt orientate spre fondurile secrete ale bibliotecilor.
În acest context, scriitorii şi poeţii au creat alte modalităţi de comunicare
ale răscolirilor vitale. Ei au iniţiat un scris aluziv, aparent evocativ, fals laudativ sau de-a dreptul ironic, sub camuflajul mijloacelor literare, un scris capabil
să escamoteze barierele cenzurii comuniste. Valorile se conservă la gânditorii
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neproletcultişti ai vremii, neaderenţi la ideologia teoriei de stânga în străfundul inimii lor. Aceasta a fost şi soarta lui Arghezi, Sadoveanu, Topîrceanu, Preda, toţi plătind tribut de recunoaştere artistică regimului, doar ca pretext pentru supravieţuirea literară.
Cu toate acestea, literaţii români nu renunţă la conştiinţa valorii lor şi, în
ţară sau în străinătate, trec la realizarea unei literaturi interzise, de sertar, literatură împletită cu memoria faptelor reale.
Putem concluziona că cenzura a reprezentat de-a lungul timpului o modalitate de exercitare a puterii. Prin limitarea accesului la informaţiile care
contraveneau politicii de stat, s-a reuşit treptat şi sigur să se înlăture pe cât de
mult posibil orice urmă de opoziţie, iar apoi prin mijloacele persuasiunii s-a
reuşit inocularea ideilor noului regim politic.
Cu toate că bibliotecarii au acceptat să îndeplinească sarcinile politice
trasate de regimul totalitar, ei nu au făcut uz de ele, dovadă fiind multele situaţii printre care merită enumerate: nu s-a acţionat ca documentele nominalizate aflate în colecţiile bibliotecii să fie trimise la topit; chiar dacă documentele
erau scoase din circuitul public, anumiţi utilizatori aveau acces la documentele
interzise, prin bunăvoinţa bibliotecarului; bibliotecarul avea informaţii despre
intelectualii care deţineau anumite exemplare din titlurile interzise şi îndrumau utilizatorii către aceştia.
Documente interzise aflate în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia”
Autori români
•Agârbiceanu, Ion. Ceasuri de seară. Bucureşti: Cartea Românească, 1925,
Cota II 12.808
•Bacalbaşa, Constantin. Bucureştii de altădată. Vol. 4: 1910-1914. [Bucureşti]: Universul, 1936, Cota III 1.652(4)
•Crainic, Nichifor. Darurile pământului. Bucureşti: Cartea Românească,
[1929?], Cota II 14.620
•Densusianu, Ovid. Graiul nostru: Texte din toate părţile locuite de români. Vol. 1-3. Bucureşti: Atelierele Grafice Socec, 1906, Cota II 4.230
•Eminescu, Mihai. Opera politică. Vol. 1-2. Bucureşti: Cugetarea, 1941,
Cota II 806 (1-2)
•Goga, Octavian. Coşbuc. Discurs de primire rostit în şedinţă solemnă la 30
maiu 1923 sub preşedinţia Maiestăţii Sale Regelui, Cota III 5.640
36

CARTEA INTERZISĂ

•Gyr, Radu. Poeme de răsboiu. [S.l.]: Editura Goijan, 1942, Cota IV. 1.230
•Iorga, Nicolae. Desvoltarea imperialismului contemporan: Lecţii la Universitatea din Bucureşti. Vol. 1-2. Bucureşti: Tipografia ziarului „Universul”, 1940, Cota I 5.510 (1-2)
•Maniu, Iuliu. Problema minorităţilor. Bucureşti: Cultura Naţională, 1924,
Cota III 752
•Manoilescu, Mihail. Cum putem reînvia leul de aur? Bucureşti: Cultura
Naţională, 1923, Cota III 752
•Marcu, Alexandru. Itinerar adriatic. [Craiova]: Scrisul Românesc, 1937,
Cota II 13.034
•Popescu, Stelian. O călătorie în Suedia. Bucureşti: Universul, 1924, Cota
II 2.493
•Sân-Giorgiu, Ion. A doua primăvară: Sonete. Bucureşti: Tipografia Ziarului „Universul”, 1940, Cota II 12.881
•Seişanu, Romulus. Dobrogea, gurile Dunării şi Insula Şerpilor. Bucureşti:
Tipografia ziarului „Universul”, 1928, Cota III 7.295
•Urechia, Vasile Alexandrescu. Cestiunea Bessarabiei. Bucuresci: Tipografia C.P. Conduratu & I.S. Rădilescu, 1871, Cota III 5.781
•Vaida-Voevod, Alexandru. Revoluţia lui Horia: Conferinţă ţinută la radio
în seara zilei de 01 Noembrie 1934. Bucureşti: Tiparul Academic, 1934,
Cota III 3.579
Autori străini
•Churchill, Winston. Viaţa mea. Ed. a 2-a. Bucureşti: Institutul de Arte
Grafice „Zori de zi”, [19-?], Cota II 12.593
•Hitler, Adolf. Discursul Fuhrerului rostit la 30 Ianuarie 1942 în Sportpalastul din Berlin la aniversarea a noua a venirii la puterea naţional-socialismului german. [S.l.: s.n.], 1942, Cota II 14.930
•Rosenberg, Alfred. Gestaltung der Idee. Bänd 2. München: Zentraverlag
der N.S.D.A.P. [1943], Cota II 17.518 (2)
•Sombart, Wemer. Socialismul german. Bucureşti: Socec, [1934], Cota III
3.345 Iaşi.
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BOGDAN GHIURCO*

Cultura este ceea ce rămâne după ce-ai uitat tot ce-ai citit. O bibliotecă
devine vie doar după ce depășește condiția de „trezorier” de carte.
În momentul de față, biblioteca înseamnă cărți și aproape deloc oameni.
Că este așa ne putem lămuri aruncând o privire asupra felului în care este alcătuită oferta de formare pentru bibliotecari: la nivelul anului 2016, nu există
niciun curs sau atelier de relații cu publicul în oferta asociațiilor profesionale
sau a centrelor de formare din biblioteci. Cel mai apropiat de așa ceva este
cursul de specializare Tehnici de cunoaștere și comunicare cu segmentele de
public, oferit de Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din
România (ANBPR), dar nu cred că s-a înscris cineva la el în ultimii ani, în condițiile în care nu se dă diplomă recunoscută la final.
La fel de grăitor pentru mine este, fără a construi o vină din asta, și conținutul cărților și tratatelor de biblioteconomie publicate la noi în țară. De zeci
de ani, în ele găsești informații despre istoria cărții, despre colecții (evidență,
gestionare, catalogare etc.), despre informatizarea bibliotecilor și cam atât.
Mai mult, niciuna dintre asociațiile profesionale naționale nu are o secțiune dedicată relațiilor cu publicul. Codurile de conduită, acolo unde sunt adoptate, se preocupă mai mult de fidelitatea bibliotecarului față de instituție (lucru din care eu înțeleg altceva, dar, mă rog, poate sunt defect). Iar Bibliotecii
Naționale a României, și dacă ar vrea să facă ceva în sensul acesta, îi lipsesc
oamenii, fiindcă se confruntă de mult cu un deficit de personal de specialitate
și printre funcțiile sacrificate a fost cea de îndrumare metodologică.
Nu mai spun de câte ori am auzit, din momentul angajării mele, acum 11
ani, fraza: „el/ ea este (sau nu este) făcut(ă) pentru public”. Ca și cum a da tu
* Bogdan Ghiurco

este șef Serviciul Săli de lectură și Depozit, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.
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primul bună ziua (cum face angajatul de la Orange) sau a întâmpina utilizatorii
dincolo de biroul la care se formează coada (cum face managerul de bancă) ar
fi niște chestiuni înscrise în ADN, pe care doar cercetătorii britanici le pot modifica, prin foarte complicate operații asupra genomului uman.
Or tocmai asta e ideea. Relațiile cu publicul se învață.
Iată câteva direcții în care s-ar putea dezvolta o ofertă de formare profesională sau o serie de lucrări de specialitate.
(Re)gândirea statutului de utilizator
În vreme ce în alte părți (vezi http://publiclibrariesonline.org/2015/03/
customers-or-patrons-how-you-look-at-your-librarys-users-affects-customerservice/), bibliotecarii își pun probleme de-a dreptul taxonomice despre cum
ar fi mai bine să se numească persoana care le folosește serviciile: patron, client, utilizator, vizitator sau membru (fiecare cu nuanțe la care nu m-aș fi gândit), la noi încă se mai dezbate (pe alocuri) dacă să-l primești pe om cu 15 minute mai devreme, deși nu ai deschis încă pentru public și mai ai cărți de intercalat sau mai știu eu ce.
Felul în care îi privim pe utilizatori determină totul în relația cu ei!
La 26 de ani de la prăbușirea, cel puțin oficială, a unui regim și a unui stil
de viață, nu mai avem nicio scuză în a nu trata utilizatorul drept ceea ce este:
persoana care ne finanțează existența, atât ca instituție, cât și ca indivizi. Pentru mulți, poate că asta este deja o non-problemă, dar țin s-o amintesc, fiindcă
am avut recent surpriza, în două instituții de stat (altele decât biblioteca publică, deci trei în total), să întâlnesc funcționari de la biroul cu publicul care nu
știau literalmente că banii lor vin din buzunarul nostru, al fiecăruia. Ei credeau
(și nu este o figură de stil) că bugetul unei instituții pică din cer, eventual cu binecuvântarea șefului ierarhic, dar nimic mai mult de atât, fiindcă asta a fost
cultura organizațională în care s-au dezvoltat și au învățat „meserie”. Se poate
să fie doar o coincidență că am întâlnit astfel de cazuri, dar calculul probabilităților mă contrazice.
Iar dacă utilizatorii „normali” mai sunt tratați cum mai sunt, în schimb
despre așa numiții „boschetari” n-am întâlnit niciodată vreo procedură sau
măcar un paragraf pe undeva, care să oblige bibliotecarii să înțeleagă că, așa
cum medicul nu are voie să-i alunge sau să-i jignească, nici noi nu avem acest
drept. Ba mai mult, este de datoria noastră să contribuim la îmbunătățirea
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vieții lor prin serviciile noastre, fie ele și altele decât împrumutul de carte.
Suntem, vrem nu vrem, serviciu de utilitate publică, gratuit!, și, datorită acestui lucru, cei fără adăpost și persoanele cu probleme (sociale, economice, familiale) ne vor căuta întotdeauna. Ar trebui să fie o onoare că putem ajuta astfel
de oameni. Și nu o corvoadă.
Brutal spus, utilizatorii sunt bisnisul nostru. Asta fără a ține cont (așa
cum enumerăm câteodată mecanic) de sex, vârstă, religie, statut economic etc.
și indiferent chiar de faptul dacă știu ori sunt interesați să citească. Nevăzătorii, preșcolarii, analfabeții și cei dezinteresați de cultură sunt tot ai noștri. Trebuie să învățăm să-i servim, fiindcă niciun alt serviciu public gratuit nu-i poate rezolva: școala se adresează doar unui anumit segment de vârstă, spitalele
te găzduiesc numai când ești bolnav, biserica doar dacă ești enoriaș sau, ca să
fim răutăcioși, dacă ai destui bani.
Singura instituție mai democratică decât biblioteca este doar cimitirul.
(Re)gândirea serviciilor… încât să aibă în centrul (designului) lor
omul (cetățeanul).
Pe scurt (că altfel mi-ar lua un tratat), asta înseamnă servicii care să economisească timpul utilizatorului, să îl ajute să navigheze cu ușurință prin complexitatea ofertei bibliotecii, să ofere un raport corect între cheltuiala publică
și serviciul primit și să creeze un ambient plăcut și civilizat în care el/ ea să petreacă oricât timp are chef.
Depersonalizarea relației cu utilizatorul dar, totodată,
exact reversul
În instituțiile de stat, succesul în relația cetățeanului cu funcționarul este,
de regulă, unul pe plan personal. Te cunoști cu cel de la ghișeu/ birou/ serviciu, atunci ai șanse mai mari ca problema ta să capete o rezolvare sau măcar să
termini mai repede și să bați la mai puține uși.
Sunt în continuare stupefiat de fiecare dată când cineva mă sună personal să-i fac rost de-o carte, de parcă permisul de bibliotecă s-ar obține la fel de
greu ca cel de zbor. Și culmea este că nici nu pot să-l îndrum politicos pe om
spre Înscrieri, pentru că ar crede că vreau să mă descotorosesc de el. Or acest
lucru trebuie să înceteze. Nu știu cum s-ar putea face asta fără un transfer neuronal în masă, dar știu când. Răspunsul este: cât mai repede!
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E momentul istoric ca problemele să nu se mai rezolve personal, ci procedural. Asta pe de o parte.
Pe de altă parte, trebuie realizat exact contrariul. Serviciile trebuie personalizate. Mai bine zis, umanizate. Dar nu în varianta în care o ciocolată strecurată pe birou îți face rost de cartea împrumutată unui profesor-colaborator
acum trei ani sau te scutește de amenda pentru întârziere. Ci printr-o atitudine
și ținută profesională, în care abordabilitatea este regula, competențele de comunicare sunt căpătate în procesul de formare profesională și cerute la angajare, iar conflictul, chiar și atunci când devine inevitabil, este tratat strategic și
într-o manieră care-i afectează cât mai puțin pe cei din jur și îi scutește de urmări grave pe cei implicați.
Revenind la titlul articolului meu, am s-o mai spun o dată: biblioteca publică înseamnă oameni, nu cărți. Iar în relațiile cu publicul, accentul trebuie să
cadă pe public, și nu pe relații (în sensul de cumătrii).
O carte fără un om s-o deschidă cu plăcere nu este decât o bucată de
lemn. La propriu.
„Bibliotecile proaste construiesc colecții. Cele bune, servicii. Iar bibliotecile mari construiesc comunități.” Nu-mi aparține (este un citat din R. David
Lankes, profesor la Universitatea Syracuse și specialist în biblioteconomie).
Dar e concluzia cu care vreau să închei, fiindcă nu văd alta mai frumoasă, mai
dătătoare de inspirație și mai potrivită pentru responsabila muncă pe care o
depunem noi, bibliotecarii.
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BOGDAN MIHAI MANDACHE*

„Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel de bibliotecă.”
Jorge Luis Borges

Alberto Manguel a visat toată viața să devină bibliotecar; n-a fost să fie,
deși de când se știe trăiește printre cărți. De altfel, consideră că arta lecturii ne
definește ca specie, cititul fiind o adevărată activitate creatoare. „Ceea ce ră‐
mâne invariabil este plăcerea de a citi, de a ține o carte în mâini și de a avea pe
neașteptate acea senzație deosebită de uimire, de recunoaștere, acel fior sau
acea căldură pe care câteodată o anumită înșiruire de cuvinte le stârnește în
noi. A scrie despre cărți, a le traduce, a alcătui antologii sunt activități ce mi-au
slujit drept justificare pentru această plăcere vinovată (de parcă plăcerea are
vreodată nevoie de justificare!) și câteodată chiar mi-au permis să-mi câștig
existența”, scrie Alberto Manguel. A prețuit lectura, cititul și printr-o experiență personală; pe când avea 16 ani, în 1964, lucra la Librăria Pygmalion din Buenos Aires unde l-a cunoscut pe Jorge Luis Borges, deja orb la acea vreme, care
l-a rugat să vină la el acasă și să-i citească. Cei patru ani cât tânărul Alberto i-a
citit lui Borges aveau să-i marcheze destinul, aveau să-l facă un talentat scriitor (Istoria lecturii, Biblioteca nopții, Un cititor în pădurea din oglindă), un
apreciat traducător și cronicar literar, posesor al unei impresionante biblioteci
de peste 30 000 de volume, aflată într-o fostă casă parohială renovată, din regiunea Poitou-Charentes din Franța.
O bibliotecă adăpostită într-un fost hambar din care nu mai rămăsese decât un zid de piatră; acela era hotarul dincolo de care, după planurile lui Alberto
Bogdan Mihai Mandache este redactor la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
*
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Manguel, zidarii au ridicat biblioteca, „un tărâm al ordinii”, pe timpul zilei, „un
labirint de linii drepte, care să faciliteze găsirea manuscriselor și care nu te lasă să te pierzi”; pe întuneric, „biblioteca este un spațiu închis, un univers al regulilor egocentrice”. Pentru Manguel, noaptea este timpul când sunetele se estompează, vocea gândurilor e mai puternică, amintind celebra spusă a lui Hegel: „bufnița Minervei nu-și începe zborul decât la căderea serii.” Noaptea fantomele prind glas, biblioteca alăturându-se „zăpăcelii esențiale și vesele a lumii”. Nu orice cititor preferă să stea noaptea în bibliotecă; Montaigne dormea
noaptea convins că trupul suferise îndeajuns ziua de dragul potolirii setei de
cunoaștere, pentru lectură îi era suficientă șederea diurnă în bibliotecă: „Acolo
îmi petrec cea mai mare parte a zilelor din viață și cea mai mare a orelor din
zi; nu mă duc niciodată noaptea acolo”. Memorabilă este descrierea scriptorium-ului făcută de Umberto Eco în Numele trandafirului. Mulțimea ferestrelor
și măiestria cu care erau făcute vitraliile făceau din încăperea octogonală una
luminoasă, unde lumina intra în chipul cel mai curat cu putință, slujind scopului ei „care era de a ilumina munca cititului și a scrisului”. Întreg scriptorium-ul
era dominat de claritas „izvor al oricărei frumuseți și înțelepciuni”; în acea lumină care acționa ca un principiu spiritual lucrau miniaturiștii, caligrafii și copiștii. Același scriptorium devenea noaptea înfricoșător, iar ferestrele care ziua
aduceau atâta lumină, noaptea nu lăsau să pătrundă nici măcar razele lunii.
Încăperi cu două sau trei uși, coridoare pe care Guglielmo și Adso rătăceau,
inscripții cu versete din Apocalipsul lui Ioan, peste care se adăuga întunericul
și frica era tabloul nocturn înfricoșător al aceluiași scriptorium: „Pentru a găsi
calea de a ieși dintr-un labirint nu există decât un mijloc. La fiecare răscruce
nouă, sau nemaivăzută vreodată, calea de ieșire va fi contrasemnată cu trei
semne. Dacă din pricina semnelor de mai înainte pe vreunul din drumurile
răscrucii, se va vedea că acea cotitură a mai fost vizitată se va pune un singur
semn pe calea de sosire. Dacă toate locurile de trecere au fost însemnate,
atunci va trebui să se reia drumul, revenindu-se la locul de pornire. Dar dacă
una sau două trecători ale cotiturii au rămas încă fără semn, se va alege unul
dintre drumuri, oricare, punându-se pe el două semne.” Așadar, o bibliotecă
misterioasă, un labirint în care meșteri iscusiți lăsaseră tot felul de capcane care să sperie și să-l îndepărteze pe cel atras doar de misterul și legenda ce pluteau în jurul bibliotecii; calea labirintică, ierburile magice ce răspândeau îmbietoare arome sporeau și mai mult misterul. Cele cincizeci și șase de încăperi,
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patru heptagonale, restul pătrate, unele cu mai multe uși, altele doar cu una,
erau un labirint neștiut, construit cu multă pricepere.
Jorge Luis Borges scria că universul/bibliotecă este alcătuit dintr-un număr nedefinit de coridoare hexagonale, hexagonul fiind forma necesară a spațiului absolut: „Biblioteca este o sferă al cărei centru perfect este oricare hexagon și a cărei circumferință este inaccesibilă.” Biblioteca a fost de nenumărate
ori asemănată cu un labirint, un simbol fundamental al căutării, al înaintării pe
calea inițiatică. Construit pentru a circumscrie un centru situat în mijlocul unei
încrucișări de drumuri, labirintul este o realitate simbolică căreia constructorii
i-au arătat secretul protejându-l totodată. Sunt cunoscute labirinturile înscrise
în pavimentele catedralelor gotice, numite „drumul Ierusalimului” simbolizând astfel un parcurs inițiatic, un parcurs al spiritului; simbolul labirintului
este apropiat de cel al mandalei, amândouă trimițând la o aventură, la o călătorie al cărei scop este descoperirea drumului care duce către misterul ultim.
Athanasius Kircher, gânditor din secolul al XVII-lea, susținea că interiorul planetei noastre ar fi un labirint. O bibliotecă trebuie să aibă structura unui labirint? Nu, pentru Alberto Manguel „biblioteca ideală este foarte accesibilă. Fără
scări înalte, fără esplanade alunecoase, fără multitudini derutante de scări. Biblioteca ideală are ziduri călduroase din cărămidă sau din lemn. Biblioteca ideală nu este niciodată o hortus total conclusus.”
Pe urmele lui Borges, și Manguel este convins că Biblioteca este fără sfârșit, „Biblioteca există ab aeterno”, spunea Borges, cel care trăia cel mai de neîndurat chin pentru un împătimit cititor: orbirea. „În lumina vagă a unui amurg,
literele se decolorară și se stinseră încet, încet, pierzându-și contururile și limpezimea, și, treptat, universul îl abandonă. O ceață persistentă îi înconjură mâna, noaptea începu să nu-și mai arate aștrii, pământul deveni nesigur sub pașii
săi, totul se îndepărtă și deveni confuz. Un proces aproape lipsit de dramatism.
Aproape fără dramatism, cu excepția unui detaliu. Borges tocmai fusese numit
director al Bibliotecii Naționale. Paradisul, pe care alții și-l închipuie ca pe o
grădină sau ca niște eterici nori, este pentru Borges biblioteca. Acum era toată
a lui. Ironia era la ea acasă: Dumnezeu îi dăduse în același timp și opt sute de
mii de cărți și noaptea ineluctabilă”, scrie Julian Fuck într-o carte despre literatură și orbire, ultimele rânduri amintind poezia lui Borges „Poemul darurilor”:
„Reproș ori lacrimi nimeni să nu poată/ A socoti divina-i măiestrie/ Când El,
cu o superbă ironie/ Mi-a dat și cărți și noapte deodată.” După Paul Groussac și
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José Marmol, Jorge Luis Borges era al treilea director orb al Bibliotecii Naționale din Buenos Aires.
Dincolo de inovațiile tehnologice, dincolo de biblioteca digitală, biblioteca rămâne un spațiu al manuscriselor și al cărților, un loc al memoriei. Există
un mod perfect de organizare a bibliotecii, există o bibliotecă ideală? Mulți cărturari au căutat răspuns acestor întrebări, alții au încercat să dea contur unui
ideal al bibliotecii. Sigur, răspunsurile diferă nu doar în funcție de epoca istorică, de răspândirea tiparului, a cărții, a practicii lecturii, ci și în funcție de așteptările cititorilor, autorităților publice, marilor colecționari. Filosoful german
Gottfried Wilhelm Leibniz considera că valoarea unei biblioteci putea fi determinată doar de conținutul acesteia, de felul în care cititorii știau să se folosească de acel conținut, mai degrabă decât de numărul volumelor sau de unicitatea
lor. Pentru Leibniz, biblioteca era asemănătoare unei școli, era un loc destinat
instrucției și învățării, militând totodată pentru facilitarea comunicării între
cărturari, concepând o organizare bibliografică națională. Leibniz a fost între
1690 și 1716 bibliotecar al bibliotecii ducale Brunswick-Luneberg din Hanovra și apoi la Herzog August Bibliothek din Wolfenbuttel. Două secole mai târziu aceeași distincție avea să o facă și scriitoarea Virginia Woolf când își propunea să clarifice vechea confuzie între iubirea de învățătură și iubirea de lectură. „Omul învățat e un sedentar, un entuziast singuratic, ce scotocește prin
cărți pentru a descoperi un grăunte de adevăr. Cititorul, pe de altă parte, trebuie să-și țină în frâu dorința de a învăța chiar de la început. Adevăratul cititor
este în esență tânăr. E un om animat de o intensă curiozitate; de idei; cu mintea deschisă, comunicativ, un om pentru care lectura seamănă mai degrabă cu
un exercițiu vioi, în aerul curat de afară, decât cu un studiu între patru pereți;
pentru el lectura nu e deloc o îndeletnicire sedentară”, scrie Virginia Woolf.
Tinerețea, susține scriitoarea, este un răstimp al tulburătoarelor emoții și exaltări, al recunoașterii eroilor literari, al căutării companiei minților de prim
rang.
Acumularea cunoașterii universale era și țelul comun al eroilor lui Gustave Flaubert, Bouvard și Pécuchet, care s-au întâlnit întâmplător, pe bulevardul Bourdon, într-o zi toridă. De la primele fraze simțeau o plăcere nouă și o
nebănuită bucurie, regăsindu-și ideile unul la celălalt, făcând observații de tot
felul. În scurt timp deveniră prieteni, petreceau împreună după-amiezile, vizitau muzee, erau interesați de numărul de volume din marea bibliotecă publică,
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audiau cursuri la College de France. Idealul lor de cunoaștere era nemăsurat,
ambițios, cu mult peste încercarea lui Diderot de a aduna între copertele celebrei sale Enciclopedii toate cunoștințele vremii. Cînd Bouvard moșteni o importantă sumă de bani, viața celor doi luă o altă turnură; Bouvard cumpără o
proprietate la Chavignolles, în Calvados, o fermă de treizeci și opt de hectare,
dimpreună cu o casă și o grădină pe rod. Își amenajară ferma și casa spre admirația tuturor vecinilor. Curând cei doi aveau să se scârbească de lume, alegând să nu mai aibă de-a face cu nimeni. Au început să aibă singuri grijă de
gospodărie, au studiat manuale și tratate, au încercat să conserve carne și alimente, dar au eșuat, ceea ce i-a trimis la cursul lui Regnault, la noțiuni de atomicitate superioară, la lecții de anatomie, la cursuri și tratate de agricultură,
literatură, arheologie, politică, îngrijirea animalelor, dar rezultatele erau dezamăgitoare. În final au descoperit că acumularea cunoașterii nu este cunoaștere. Borges imaginase într-o povestire o bibliotecă infinită, alcătuită din toate
cărțile existente, și un personaj care compila o enciclopedie universală atotcuprinzătoare, până când văzu că proiectul său era redundant, enciclopedia lumii
și biblioteca universală existau, erau lumea însăși. Alberto Manguel, cu bogata
experiență de cititor, librar și scriitor susține că puterea cititorilor nu stă în
capacitatea de a acumula informații, ci în darul de a interpreta lectura, de a
crea asociații și amintește rolul lecturii în școlile talmudice și islamice, unde
un învățat poate preface credința religioasă într-o forța activă: „În cadrul acestor culturi ale Cărții, cunoașterea nu se identifică cu acumularea de texte sau
informații și nu se găsește nici între copertele cărții înseși, ci în experiența care se desprinde de pe pagină și se transformă într-o altă experiență, în cuvintele care se reflectă nu doar în lumea exterioară, ci și în ființa cititorului.”
O bibliotecă în măsură să țină laolaltă scrierile tuturor autorilor, din toate
timpurile, este o utopie dincolo de orice închipuire; din varii motive orice bibliotecă este exclusivistă. „Fiecare bibliotecă este pusă în situația de a accepta si
de a refuza. Prin definiție, fiecare bibliotecă este un rezultat al alegerilor și, prin
urmare, aria sa de acoperire tematică este limitată. Și fiecare alegere exclude o
alta, alegerea care nu a fost făcută. Actul lecturii se va desfășura întotdeauna
paralel cu actul de cenzură”, observă Alberto Manguel. În orice act de achiziție
pentru o bibliotecă este și o cenzură implicită, chiar și în cazul bibliotecilor publice, așa încât povara absenței este o caracteristică a oricărei biblioteci. Orice
bibliotecă este însoțită de o dublură interzisă sau uitată, o bibliotecă în care se
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află cărțile ascunse, cărțile pe care puterea politică sau cea religioasă le consideră subversive; William Blake spunea că: „Amândoi citim Biblia, zi și noapte,/
Dar unde tu vezi fapte, eu n-aud decât șoapte.” La sfârșitul secolului al
XVII-lea, iezuitul Jacob Gretser a publicat o apologie a cenzurii (Despre legile şi
obiceiurile privitoare la interzicerea, expurgarea și distrugerea cărților eretice și
nocive), iar această carte este în opinia lui Alberto Manguel „istoria neoficială a
acelor biblioteci colosale ale căror șoapte se aud din golurile de pe rafturi.”
Biblioteca din Alexandria este una din paradigmele imaginare ale bibliotecii dintotdeauna. Fondată în timpul dinastiei Ptolemeilor, în 290 î.H. ea a
contribuit la devenirea Alexandriei drept foaier al vieții culturale egiptene, elenistice și greco-romane. Istoria acestei biblioteci este indisociabilă de istoria
practicilor lecturii și scriiturii, a activității intelectuale și științifice în general.
Decizia politică de a concentra într-un loc cel mai mare număr posibil de cărți,
de a le pune la dispoziția unei elite intelectuale antrenează renașterea alexandrină. Alexandria sau biblioteca universală, visul regelui Ptolemeu întreținut
de consilieri destoinici sau de Demetrios din Phalere, format la școala lui Aristotel; constituirea colecțiilor era o afacere de stat, era dorința de a avea la un
loc toate cărțile scrise pe pământul știut la acea vreme; orice carte aflată la
bordul unui vas care ancora în Alexandria era copiată și de cele mai multe ori
proprietarului îi era returnată copia. Biblioteca din Alexandria perpetua astfel
într-un mod simbolic visul cuceritor și ecumenic al lui Alexandru cel Mare care
voise să stăpânească lumea, din Extremul Orient până în Occident. Alexandria
se afirmă ca noul centru al lumii, loc de convergență a producțiilor spiritului,
popas obligatoriu pentru toți gânditorii, scriitorii și intelectualii vremii. Sigur,
Egiptul Ptolemeilor nu era populat doar de erudiți ce ședeau la umbra bibliotecii; cultura era privilegiul elitelor eliberate de grijile materiale, consacrate
doar celor ale spiritului. Zeci de copiști lucrau la transcrierea manuscriselor și
aici apare paradoxul: acestea nu ofereau niciodată două versiuni identice ale
aceluiași text, existau atâtea ediții ale Iliadei câte copii manuscrise erau în circulație, în funcție de modificări, involuntare sau nu, corecturi mai mult sau mai
puțin arbitrare. A stăpâni această proliferare și varietate era una din mizele
politice ale bibliotecii. Încă de pe vremea regelui asirian Ashurbanipal, secolul
al VII-lea î.H., se făcuse o asociere între conducători și cuvântul scris; Alberto
Manguel crede că sub sceptrul unor astfel de conducători bibliotecile nu sunt
temple ale cunoașterii, ci mai mult temple ale unor binefăcători.
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Dacă în cazul bibliotecilor depozitare ale manuscriselor, la copiere se mai
strecurau inovări venite din partea caligrafilor, alta era situația expulzării
unor titluri din bibliotecă, indiferent de natura persecuției, politică sau religioasă. Se spune că Amir ibn al-As i-a ordonat califului Omer să incendieze cărțile din biblioteca din Alexandria; Omer ar fi acceptat misiunea, rostind aceste
cuvinte: „Dacă aceste cărți sunt în acord cu Cartea Sfântă, atunci ele sunt redundante. Dacă nu, atunci sunt indezirabile. Oricum ar fi, ele trebuie aruncate
în flăcări.” În vorbele lui Omer, Manguel simte fluiditatea esențială a literaturii:
„Din cauza acesteia, continuă scriitorul argentinian, nici o bibliotecă nu este
ceea ce și-a propus să fie, iar soarta unei biblioteci este adeseori decisă nu de
aceia care au creat-o pentru meritele sale, ci de aceia care își doresc s-o distrugă pentru presupusele sale neajunsuri.” Nu toate situațiile în care au acționat
cenzorii sunt identice, nu toate au avut aceleași urmări; au fost cărți interzise,
ascunse cititorilor, dar care nu au fost distruse; nu puține au fost situațiile în
care zeloși cenzori au transformat biblioteci întregi în ruguri. După cucerirea
Mexicului și Americii Centrale, arhivele popoarelor precolumbiene au fost distruse în mod sistematic. Iată cum descrie poetul A.D. Hope arderea cărților
maiașilor de conchistadorii spanioli: „Diego de Landa, arhiepiscop de Yucatan/
– Fie-i sufletul pios blestemat –/ Le-a luat toate cărțile cu poze drăcești/ Și,
azvârlindu-le într-un morman păcătos, le-a ars.” Un alt arhiepiscop, Juan de
Zumarraga a procedat asemănător cu cărțile aztecilor, dar în același timp a
creat prima tiparniță din Lumea Nouă din dorința de a tipări cărți necesare
convertirii băștinașilor. Ca șef al Inchiziției a trimis trupe cu misiunea de a
aduna obiecte de cult și cărți aztece pe care le-a ars în piața din Tlaltelolco.
Contemporan cu cei doi, Diego Duran argumenta că era necesară cunoașterea
religiei băștinașilor și cărțile ar fi trebuit păstrate, nicidecum arse. Conducătorii au avut totdeauna temeri cu privire la capacitățile subversive ale cuvântului
scris. „Uneori, aceștia cred că nici arderea cărților nu este suficientă. Bibliotecile, prin însăși natura lor, nu doar afirmă, ci pun sub semnul întrebării autoritatea puterii. Depozitare ale istoriei sau izvoare ale viitorului, ghiduri sau îndrumătoare pentru vremuri grele, simboluri ale autorității trecute sau prezente, cărțile dintr-o bibliotecă nu se rezumă la ceea ce conțin și, încă de la începuturile scrierii, au fost considerate o amenințare”, notează Alberto Manguel cu
tristețe, gândind la rugurile de cărți care au întunecat istoria umanității.
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Florența, floarea vestită a Renașterii sub mecenatul lui Lorenzo Magnificul, Florența lui Leonardo da Vinci și a lui Rafael, a lui Marsilio Ficino și a lui
Pico della Mirandola, a lui Botticelli și a lui Donatello, a fost și orașul dominicanului Girolamo Savonarola care a ajuns să conducă destinele cetății. Florența, care devenise în ochii predicatorului un nou Babilon, sălaș al tuturor relelor, a fost supusă unor reforme politice, morale și spirituale, în scopul de a deveni un nou Ierusalim. Nu vedea în lumea care îl înconjura decât depravare și
decadență, încât frumosul Carnaval florentin devenea o procesiune în care tinerii ce făceau parte din milițiile virtuții mergeau din poartă în poartă și adunau în coșuri nu vin și merinde, ci embleme ale „vanității”, parfumuri, oglinzi,
podoabe, Decameronul lui Boccacio sau Morgante a lui Pulci. Toate erau aruncate în flăcările care ar fi trebuit să purifice Florența. Ardoarea reformei l-a
dus pe Savonarola pe același rug unde cu câțiva ani în urmă el însuși arsese
cărți. În seara zilei de 10 mai 1933, în fața Universității din Berlin, regimul nazist a ordonat arderea simbolică a unor cărți, au ars cărți scrise de Heinrich
Mann, Stefan Zweig, Sigmund Freud, Marcel Proust, André Gide, H.G. Wells.
Câțiva ani mai târziu regimul nazist se mândrea cu distrugerea Academiei
Talmudice din Lublin și arderea a zeci de mii de cărți. Alteori gesturile oamenilor sunt un atentat la memoria umanității; când trupele anglo-americane au
atacat Irakul lui Saddam Hussein, militarii au asistat pasivi la distrugerea și jefuirea Arhivelor Naționale, Muzeului Arheologic și Bibliotecii Naționale din
Bagdad; tăblițe cu scriere de acum șase mii de ani, manuscrise și cronici medievale au dispărut pentru totdeauna.
În catedrala Saint Cecile din Albi, în sudul Franței, se află o frescă din secolul al XV-lea care înfățișează o scenă din Judecata de Apoi, în care suflete
chemate în ceruri mărșăluiesc, goale, în întâmpinarea sorții, purtând în dreptul pieptului câte o carte deschisă, după cum scrie în Apocalipsă: „Și am văzut
pe morți, pe cei mari și pe cei mici, stând înaintea tronului și cărțile au fost
deschise; și o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieții; și morții au fost
judecați din cele scrise în cărți, potrivit cu faptele lor.” Fresca din Albi, citatul
din Apocalipsa și viața trăită printre cărți îi prilejuiesc lui Alberto Manguel o
frumoasă meditație: „cărțile noastre vor depune mărturie în favoarea sau împotriva noastră, cărțile noastre sunt o reflexie a ceea ce suntem și a ceea ce am
fost, cărțile noastre cuprind acele pagini care ne-au fost date din Cartea Vieții.
Vom fi judecați în conformitate cu acele cărți pe care le numim ale noastre.” Cu
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siguranță o bibliotecă este reflexia deținătorului și a asociațiilor implicate în
alegerile sale. Manguel se întreabă dacă este cu putință alcătuirea unei biblioteci în care ordonarea asociativă să configureze un labirint care să nu-l sperie
pe un cititor neinformat asupra desenului trasat de deținător. O astfel de bibliotecă a fost cea a lui Aby Warburg, o bibliotecă în care cărțile erau așezate în
funcție de concepția lui Warburg asupra universului, cărțile de filosofie erau
lângă cele de astrologie, magie și folclor, cele de lingvistică erau lângă volumele de teologie, poezie și artă. În 1920, filosoful Ernst Cassirer a cerut să viziteze
Biblioteca Warburg, iar la sfârșitul vizitei a spus: „Nu o să mai vin niciodată
aici. Dacă m-aș întoarce în labirintul ăsta, aș sfârși prin a-mi pierde calea.” Mai
târziu, filosoful avea să afirme că „Biblioteca [lui Warburg] nu este doar o colecție de cărți, ci un catalog de probleme. Și nu câmpurile tematice ale bibliotecii mi-au provocat această impresie covârșitoare, ci însuși principiul conform
căruia era organizată biblioteca, un principiu cu mult mai important decât
simpla extensie a subiectelor abordate. Aici, într-adevăr, istoria artei, istoria
religiei și a miturilor, istoria lingvisticii și a culturii nu erau doar alăturate, ci
erau legate unele de altele și, apoi, erau cu toate legate de un centru ideal
unic.”
„Toate sunt deșertăciuni”, scria Ecclesiastul, adăugând „scrisul de cărți
este fără sfârșit, iar învățătura multă este oboseală pentru trup.” Acesta este
sensul consacrat al traducerii ebraice, în vreme ce în traducerea aramaică fiul
este îndemnat să scrie nenumărate cărți de înțelepciune, la nesfârșit, și să reflecteze la slăbiciunea trupului. De treizeci de veacuri omenirea trăiește odiseea cuvântului, la început rostit, apoi scris.
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BIBLIOTECA DE „NICĂIERI ŞI DE PRETUTINDENI”
– REFLEXIE SUBIECTIVĂ –

MANUELA TEODORA BALAŞCA‐MIHOCI

Motto: „Cartea care merită citită
nu e cea care gândeşte pentru tine,
ci cartea care te face să gândeşti.”
James McCosh

Asistăm tăcuţi (dar nu indiferenţi) la o manifestare culturală interesantă,
(pentru mine personal chiar bulversantă); cărţi risipite ordonat pe bănci, în
tramvaie, autobuze, staţii de aşteptare, grădini publice, trenuri; ce să fie: un
nou mod de publicitate, o inspiraţie de moment sau cu adevărat un act cultural
şi de cunoaştere al celor ce îl propun şi îl desfăşoară…? Grele întrebări la o intenţie poate iniţial bună. De această intenţie ştiu să profite însă şi alţii (mă
refer aici în particular la unele culte religioase ce îşi trimit adepţii să lase pe
băncile parcurilor cărţi atrăgător copertate, însoţite de pliante cu adresele lor;
oamenii le citesc şi nu fac diferenţe între aceste mişcări inofensive la prima
vedere).
Ce reprezintă toate acestea? Să asistăm oare la o criză a lecturii de carte
bună tipărită; să fie oare o risipă a editurilor sau a bibliotecilor implicate ce invită şi caută să stimuleze pofta de a citi oriunde şi orice; să fie o nouă formă de
educaţie a publicului de orice vârstă, public prea grăbit să prindă informaţia
de oriunde, de peste tot, să ne fi pierdut simţul critic al discernământului şi a
ceea ce ne place sau avem real nevoie?
 Manuela Teodora Balaşca-Mihoci este doctor în filosofie; bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi” din Iaşi; profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
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Suntem în derivă nu doar de valori şi cultură, suntem în derivă de spirit
viu şi gândire raţional temperată; iar cartea reprezintă în sine nu doar o idee,
ci şi un spirit, o profunzime de neînlocuit.
În timp, biblioteca nu va mai acoperi un spaţiu fizic, ci va fi peste tot unde
omul îşi petrece timpul şi doreşte o carte, o informaţie, ca formă de cultură în
model tipărit sau electronic. Nu afirm că biblioteca va dispărea, dar se va
transforma profund în altceva şi acest altceva va veni dinspre utilizator şi cel
ce solicită servicii de bibliotecă; sperăm să nu ne găsească nepregătiţi…
Cărţile sunt, pentru cei mai mulţi dintre noi, prietenii fideli ce ne-au însoţit în anii de studii, sunt pentru bibliofili obiecte valoroase, au trecutul, istoria
şi soarta lor, asemeni oamenilor; îmi amintesc că locul cărţilor era în bibliotecă, la şcoală şi în librării. Acum se vând la chioşcul de ziare, împachetate ochios
alături de o cremă sau o cosmetică mult dorită de doamne, la anticar cărţi bune şi valoroase, muncite, se vând pe mai nimic, sau la ofertă trei cărţi la cinci
lei. Interesantă şi periculoasă involuţie culturală şi devalorizare a cărţii.
Într-o abordare situaţională omul şi cartea pot fi pe două poziţii: de autoritate obiectivă, asemenea unei ierarhii recunoscute, cu limite bine definite şi
interconectate între ele (moment în care omul nu poate exista fără carte şi cartea fără om) şi a doua situaţie tot de autoritate, dar de gen subiectiv, când
omul doreşte să promoveze cartea, să o înalţe la rang de valoare în viaţa sa şi a
semenilor. Am spus valoare şi nu bun, ceea ce îi conferă deja (ei, cărţii) o existenţă autonomă în sine şi pentru sine.
Se poate face o apologie a cărţii, a importanţei lecturii, a ideilor de conţinut, dar nu aceasta ne propunem în rândurile de faţă; încercăm să căutăm argumente pentru un fapt socio-cultural, pe care îndrăznesc să îl numesc biblioteca de nicăieri şi de pretutindeni. Nu pot afirma nimic despre valoarea actului
în sine, dar pot căuta argumente pro sau contra faptului cultural implicit.
Cartea în sine transmite cititorului sentimentul existenţei unui scop, nu
doar acela de a trăi, ci propune mai nou un mod de vindecare a spiritului; cartea ca medicament, lectura ca terapie cunoaşte deja o aplicabilitate largă. Ea
reprezintă, pentru cel în suferinţă, un mediator între minte, intelect, spirit, inimă, găsind în acelaşi timp soluţia de a fi receptor tăcut cu date diferite de ale
tale (ca lector activ sau pasiv). Simbioza lecturii, a unităţii carte-om, aduce mai
aproape experienţe vii sau elegant imaginate, cu jocuri de rol menite să invite
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spiritul la visare, la integrare în intrigă, la identificare cu probleme reale redate de ţesătura scriiturii.
Cartea/ textul vorbeşte tăcut unui cititor în căutare de răspunsuri, unui
curios în căutare de adevăruri, unui copil fascinat de imaginar şi fiecare tip de
scriere găseşte un corespondent în trăirile unui cititor; chiar şi atunci când o
carte nu place, e slabă, o simţire tot naşte în om… criticii literari o ştiu cel mai
bine, e dezgustul intelectual, dezaprobarea tăcută, oripilarea.
Se afirmă tot mai des că se scrie mult şi se citeşte tot mai puţin; mai nou se
citeşte, dar nu se înţelege (şi în discuţie este fenomenul aşa-numitului analfabetism funcţional, „o noţiune care se referă la persoanele care ştiu să citească, dar
nu înţeleg ceea ce citesc… semnele grafice sunt recunoscute, dar conținutul de
idei nu este înțeles decât, eventual, la un nivel foarte superficial”1.
Dacă acceptăm ca sursă de încredere enciclopedia on-line Wikipedia, situaţia se prezintă astfel: „În urma unor teste de specialitate, s-au decelat 5 niveluri de pregătire a elevilor români la terminarea studiilor medii:
– 10% din elevi nu au capacitatea de a lectura un text.
– 35% dintre elevi nu au capacitatea de a înțelege textul citit.
– 25% dintre elevi nu au capacitatea de a face conexiuni între informația
nouă, adusă de text, și informațiile dobândite anterior.
– 10% dintre elevi nu au capacitatea de a formula un punct de vedere,
preferând să preia un punct de vedere enunțat de o autoritate, un profesor sau
un critic.
– 10% dintre elevi, care au un punct de vedere propriu, nu au capacitatea
de a-l exprima oral sau în scris.
Concluzia testelor a fost că numai 10% din elevi trec testul, fiind pregătiți
pentru o viață profesională normală”.
Ca bibliotecari, parte pasivă în educaţia tinerei generaţii, dar la fel de implicată în viaţa elevilor şi a societăţii civile prin proiecte şi având rol de formatori culturali, ne întrebăm: Ce citesc şi ce înţeleg generaţiile tinere care ne sunt
utilizatori de servicii de bibliotecă? Cum îi ajutăm în evoluţia culturală şi de
formare şcolară? Ce le oferim alternativ şcolii sau în prelungirea actului didactic? Ce tip de formare le propunem? Cât de pregătiţi psiho-pedagogic suntem
şi ce le putem propune concret pentru viaţă?
1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Analfabetism_func%C8%9Bional (consultat la 19.09.2016)
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Nu ne vom transforma în serviciu educaţional privat, nici în after-school,
însă una din datoriile noastre civice şi instituţionale ne direcţionează prin proiecte ce pot avea aplicabilitate reală, să contribuim la ceea ce este opusul analfabetismului funcţional şi anume la alfabetizarea funcţională ce poate cuprinde:
dobândirea cunoştinţelor de calculator şi utilizarea tehnicii de lucru; aprofundarea abilităţilor şi cunoştinţelor teoretice în vederea obţinerii permisului de
conducere auto; cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională. Aceste servicii nu sunt străine mediului fizic al bibliotecii, dar ca şi
„cărţile risipite în diverse locuri prin oraş”, se pierd în timp datorită neconsecvenţei în aplicabilitate, a lipsei personalului calificat pe o direcţie clară şi pe
segmente definite de activitate sau din „n” alte motive.
Tinerii, elevii, sunt îndrăzneţi şi au dreptul să solicite tot ce cred că le va
defini viitorul şi îi va ajuta să se ridice, să îşi atingă un ţel; să ne întrebăm cât
de dispuşi suntem noi, cei maturi şi formaţi pentru viaţă, să le fim alături discret şi ferm deopotrivă.
Dacă propunerile noastre nu sunt realiste şi concentrate strict pe cititorul care nu este un obiect al bibliotecii sau un banal vizitator în trecere, ci e definit şi înţeles ca un subiect al ei (şi aici amintesc nevoia de sondaje permanente în rândul utilizatorilor), atunci rămânem la graniţa actelor culturale dintr-o
societate de consum ce vrea să se hrănească intelectual, dar culege firmituri de
ştiinţă, fugar de pe bănci sau din tramvai, de pe facebook şi alte reţele de socializare, de la televiziuni, din mersul vieţii…
Cartea şi resursa/ informaţia electronică (e-book-ul) nu pot fi analizate
prin prisma lui versus (termen juridic ce opune doi subiecţi aduşi în discuţie),
a contrarietăţii, a comparaţiei sau a avantajelor modei. Noua paradigmă cere
ca ambele să fie asimilate şi dezvoltate ca bunuri propuse unui public tot mai
selectiv (nu mai educat), dar tot mai grăbit să asimileze, grăbit să facă, grăbit
să trăiască în întreaga accepţiune a vieţii. Citim, dar nu oriunde şi nu orice, iar
spiritul selectiv, raţional, se autoimpune prin alegerile sale; aşa cum afirma
Amos Bronson Alcott: „o carte bună este deschisă cu speranţă şi închisă cu
profit”.
Restul este altceva…
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De aproape patruzeci de ani, pe căile de acces în Cetatea de pe cele şapte
coline, cea de la sud, dinspre Vaslui, şi cea de la nord-vest, dinspre Tg. Frumos,
municipiul Iaşi îşi întâmpină onoraţii săi oaspeţi – trecători ocazionali prin
această vatră străveche de istorie, cultură şi spiritualitate românească – cu
porţile sale larg deschise, în semn de mare cinstire adusă celor care doresc să
vadă/ revadă... „oraşul ce-şi spune şi astăzi cu mândrie Capitala Moldovei”, remarcat admirabil şi cu multă luare aminte şi de către vremelnicul „trăitor de
Iaşi”, Nicolae Iorga.
După reforma din 1968, care stabilea noile jaloane de împărţire teritorial-administrativă a României în judeţe, municipii, oraşe, comune şi sate, marcarea prin indicatoare vizuale a teritoriului aferent fiecărei localităţi a devenit
o necesitate şi o obligativitate a diriguitorilor acestora. Cu toate că reforma detalia concret conţinutul şi forma acestor indicatoare de localitate pentru toate
tipurile unităţilor administrative nou înfiinţate, ea a lăsat, totuşi, la latitudinea
„puterii locale”, modalitatea sugerării specificului teritorial, îndeosebi pentru
„pietrele de hotar” ale judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor ţării.
Aşa se face că şi municipiul Iaşi a dorit să-şi etaleze la intrările acestuia
impresionanta sa „carte de vizită”, care să sugereze oricărui vizitator inconfundabilul „spirit ieşean” al Cetăţii. După o primă încercare, din 1972, nu tocmai
reuşită a „puterii sale de sugestie” şi a unui „neinspirat” amplasament, care nu
permitea necesara lărgire a accesului în municipiu, iată că „remedierea” necesară s-a produs în anul 1976, când pe dealul Repedea de la intrarea în Iaşi a
fost ridicată pe soclul său semeaţa, graţioasa şi simbolica siluetă metalică a
 Mihai Caba este inginer pensionar; membru al Asociației Literare „Păstorel” Iaşi.
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însemnului „dulcelui Târg”, adevărată Poartă a Cetăţii ieşene, ce adresa cu mă‐
reţie oricărui oaspete alese urări de „Bun venit la Iaşi!”, precum şi îndemnul
nepieritor al aceluiaşi „împătimit de Iaşi”, N. Iorga, „de a se pătrunde după cuviinţă de spiritul trecutului nostru care trăieşte în acest loc mai viu şi mai bogat
decât oriunde aiurea”.

Poarta sudică de pe dealul Repedea la intrarea în municipiul Iaşi, montată în 1976

Privind-o cu nesaţ, prin faţa ochilor se perindau, desluşite uşor în fineţea
argintatei sale broderii metalice, superbe imagini memorabile ale unor distincte „însemne ieşene de referinţă”: zvelteţea Turnului central al Palatului Culturii
cu cele 4 săgeţi ale sale, arabescurile dantelăriei de piatră cioplită de la Trei Ierarhi, cum şi sugeratul dinamism al vieţii sale sociale, economice şi culturale a
oraşului de pe cele 7 coline, care-şi conjuga armonios eforturile de zi cu zi spre
Lumina sa înnoitoare.
Având o înălţime de 10 m, o lăţime de 2,5 m şi o grosime regresivă, de 0,6 m
la soclu şi de 0,2 m la vârf, poarta de intrare în Iaşi, cu cele 6 coloane metalice
graţios împletite, sugerând astfel cele 6 veacuri de istorie ale Iaşului, ca
oraş-târg al Europei, montată pe un soclu de beton de 1,5 m era, într-adevăr,
una monumentală şi demnă de blazonul Cetăţii, impresionând pe toţi acei vizitatori care-i treceau pragul.
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Peste un an, în 1977, o poartă de intrare identică a fost înălţată pe povârnişul Fabricii de Antibiotice, pe calea nord-vestică de acces în municipiul Iaşi,
şi aceasta impresionând pe localnicii şi pe oaspeţii care-i primeau, astfel, salutul ei majestos.
De atunci şi după cum încă se văd de aproape patru decenii, aceste două
adevărate porţi ale Cetăţii ieşene îşi fac cu prisosinţă datoria ospeţiei tradiţionale, atrăgând atenţia trecătorilor prin graţia şi semeţia monumentalităţii lor.
Şi tot de atunci şi până astăzi impozantele Porţi ieșene poate fi asemuite
cu o adevărată columnă a gloriei acestei vetre româneşti, bine ancorată în
străvechiul pământ al acestui loc binecuvântat şi ţintind cu cutezanţă spre
înaltele aspiraţii ale viitorului.

Poarta de N-V a intrării în municipiul Iaşi, montată în 1977 pe povârnişul Fabricii
de Antibiotice

Indubitabil, porţile municipiului Iaşi au impresionat, chiar de la montarea lor la intrările Cetăţii, prin supleţea şi farmecul lor artistic deosebit. În lipsa unei necesare informaţii despre aceste monumente porţi şi autorul lor, niciunul dintre admiratori nu putea intui că această lucrare, pe cât de ingenioasă,
pe atât de bine realizată artistic, nu este, cum se putea crede, opera unui vestit
arhitect şi/sau unui artist plastic local, ci aceasta aparţine, ca idee şi execuţie,
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unui inginer(!), mai precis, inginerului electrotehnic Gheorghe Lucache, pe
atunci şeful Şantierului Electromontaj Iaşi, de numele căruia se leagă, spre cinstea lui, nenumăratele salbe de lumină: reţele de înaltă tensiune, staţii de
transformare şi instalaţii energetice de mare putere, cu care zona Iaşi şi-a asigurat, astfel, energia dezvoltării economico-industriale.
Domnia sa fiind şi mentorul stagiaturii mele inginereşti, din 1966, de pe
şantierul CET Iaşi, o nouă unitate energetică necesară impetuoasei dezvoltări
edilitare şi industriale a oraşului Iaşi şi, mai apoi, intersectându-ne mereu pe
drumul Luminii, consider că este de datoria mea sufletească de a dezvălui ieşenilor (şi nu numai lor!) şi de a pune în lumina ei binemeritată personalitatea
inginerului Gheorghe Lucache.
Acesta s-a născut la 17 februarie 1928 în comuna Curseşti din judeţul
Vaslui. După absolvirea şcolii generale, urmează, până în 1944, cursurile Liceului Comercial din Vaslui, pe care le continuă şi le termină în 1948, la Liceul
Comercial din Iaşi. În 1949, după absolvirea Şcolii militare de ofiţeri de artilerie de la Sibiu cu gradul de locotenent-major, devine profesor, şef de laborator
şi şef de atelier la Şcoala de ofiţeri tehnici din Sibiu. În 1954 vine în Iaşi, unde
devine contabil la mai multe instituţii şi, atras de tehnică, urmează simultan
cursurile Facultăţii de Electrotehnică, secţia de electrificarea industriei şi agriculturii, pe care le absolvă cu diplomă de inginer în 1959. De aici începe o prodigioasă activitate inginerească la IRUC Iaşi, apoi la Suceava, unde îndeplineşte
funcţia de şef de şantier Electromontaj, în perioada 1960-1965. Revine la Iaşi,
mai întâi ca şef lot Cazane pe şantierul CET (1965-1966), apoi la IRE Iaşi, la
serviciul Producţie, şi din 1967 şi până la pensionarea sa din 1990, timp de 23
de ani, a deţinut funcţia de şef al Şantierului Electromontaj Iaşi, perioadă fertilă în care a condus cu strălucire execuţia celor mai dificile şi îndrăzneţe lucrări
energetice din zona Iaşi şi Vaslui, ba chiar şi din alte zone ale ţării, dovedind
calităţile unui profesionist desăvârşit.
Ideea realizării unui monument emblematic pentru Iaşi s-a născut fireşte
din dragostea sa manifestată pentru înaltele valenţe istorice, ştiinţifice şi culturale ale Cetăţii ieşene, pe de o parte, dar şi din pasiunea sa dovedită pentru
acurateţea tehnică a planurilor şi detaliilor de execuţie elaborate uneori cu
erori de concepţie de către proiectanţii de lucrări energetice, pe de altă parte.
Dar „punctul de pornire” în transpunerea în faptă a ideii sale l-a constituit, fără
tăgadă, lucrările desfăşurate în 1975 pentru alimentarea cu energie electrică a
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Uzinei Metalurgice Iaşi. Observând ocazional unele cazuri de rebut pe fluxul de
fabricaţie a ţevilor produse aici, i-a „încolţit” ideea că acestea ar putea fi refolosite cu succes în alte destinaţii. De la idee la faptă n-a fost decât un pas şi astfel s-a
„născut”, dintr-o imaginaţie inspirată, mai întâi schiţa şi apoi planul tehnic de
ansamblu, cu detaliile de execuţie necesare, ale „indicatorului de localitate” al
municipiului Iaşi. Conform uzanţelor, acesta trebuia însuşit şi aprobat de conducerea Primăriei municipiului Iaşi. Singurul amendament al Primăriei a fost cel
al lipsei fondurilor necesare pentru plata materialelor şi manoperei de execuţie
a lucrărilor. Dar şi acest „neajuns” a fost pur şi simplu „spulberat” de optimismul
nestăvilit al inginerului Gh. Lucache, care a indicat calea sigură şi de nenumărate
ori probată cu reuşită: cea a voluntariatului şi muncii patriotice!
Astfel, la această idee îndrăzneaţă au aderat, pe rând, Uzina Metalurgică, în
frunte cu distinsul ei director, Gh. Vătavu, şi bine sprijinit de ing. Alex. David,
energeticul şef al unităţii, care au asigurat sortimentele de ţeavă necesare execuţiei, Întreprinderea de Reţele Electrice Iaşi, care, prin sprijinul directorului ei,
ing. Vlad Vasiliu, a pus la dispoziţie 4 dintre cei mai buni sudori ai săi şi, bineînţeles, Electromontajul Iaşi, care şi-a folosit întreaga bază de producţie de la sediul său din Manta Roşie, atât pentru execuţia acestui adevărat „filigran” metalic,
cât şi pentru realizarea fundaţiei speciale de beton şi montarea monumentului.
După două săptămâni de muncă încordată şi bine coordonată în mersul
ei de zi cu zi de către destoinicul şef de lucrare, maistrul Iacob Bălan şi supervizată chiar de către autorul proiectului, pe dealul Repedea, puţin deasupra
Motelului din Bucium, a fost înălţată dantelăria metalică a „indicatorului de localitate – Iaşi”, o adevărată, minunată şi triumfală poartă de intrare în municipiul Iaşi, pentru toţi acei drumeţi care, vorba neuitatei Otilia Cazimir, „se coborau pe Repedea la vale/ Şi poposeau în dealul lui Păun” spre a admira splendida
panoramă a „dulcelui Târg al Ieşilor”. De atunci, la această memorabilă privelişte a Iaşului, risipit în frumuseţea colinelor sale, s-a adăugat străjuitoare şi silueta argintie, semeaţă şi graţioasă a „însemnului său de hotar”.
Dovedindu-se o incontestabilă lucrare inginerească de mare „priză la public”, peste un an, în 1977, aceasta a fost „copiată” identic, folosindu-se o aceeaşi „reţetă” a voluntariatului şi a protagoniştilor împlinitori, şi a fost amplasată la intrarea dinspre Tg. Frumos a municipiului, pe povârnişul Fabricii de Antibiotice, unde domină şi astăzi cu aceeaşi zvelteţe şi monumentalitate împrejurimile.
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Cine şi-ar fi putut închipui atunci şi cine-şi poate închipui şi astăzi că
aceste două inspirate creaţii artistice, tehnico-inginereşti, ale inginerului Gh.
Lucache înglobează în structura metalică a fiecărei porţi mii de capete de ţeavă de un ţol şi un sfert, în lungime totală de peste 6 km şi o greutate totală de
circa 7 tone, cum şi peste 3 mii de suduri electrice, de înaltă clasă?! Cine poate
intui cât zbucium, câte calcule de rezistenţă şi cât suflet a pus în această creaţie monumentală inginerul Gh. Lucache?!
Îndrăgostit de Iaşi, spiritul său novativ avea să se manifeste puternic în
viaţa Cetăţii, găsind de fiecare dată soluţii de ieşire din impasul ei ocazional,
aşa cum a fost şi cazul stâlpilor metalici „jumelaţi” prin care inginerul Gh. Lucache a rezolvat strălucit problema asigurării rezistenţei liniilor de contact ale
tramvaielor şi troleibuzelor ieşene întinse de-a lungul şi de-a latul noilor şi
marilor artere de circulaţie, cu câte 3 benzi pe sens, ale municipiului. Imaginaţi
cu un profil arhitectural zvelt şi rezistent, având deasupra lor montate elegantele braţe ale corpurilor de iluminat public, aceşti stâlpi „jumelaţi”, vopsiţi în
argintiu sau negru, dau şi astăzi un farmec citadin deosebit.
Până la pensionarea sa din 1990, ca şef al Electromontajului Iaşi, s-a preocupat permanent de executarea lucrărilor de vopsitorie periodică, atât ale
celor două „porţi municipale”, cât şi a stâlpilor metalici de iluminat public, fie ei
simpli sau „jumelaţi”, lucrări de plăcut impact edilitar pentru „trăitorii” şi „trecătorii” Cetăţii.
Dar n-a avut parte de o pensie lungă care să-i permită anii luminoşi binemeritaţi, astfel că inima sa mare i-a cedat, pe neaşteptate, la 27 februarie 1991,
când a trecut la cele veşnice, spre regretul familiei şi a electromontajiştilor şi
IRE-iştilor din Iaşi şi din întreaga ţară, fiind condus cu tristeţe pe ultimul său
drum al Eternităţii. A trecut Dincolo împăcat totuşi sufleteşte că fiul său, Dorin-Dumitru Lucache, cu care se mândrea foarte mult, a îmbrăţişat aceeaşi cale
a Luminii, dovedindu-şi tot cu strălucire capacităţile sale de prof. dr. ing. la
Facultatea de Electrotehnică din Iaşi, fiind apreciat de colegi şi mult iubit de
studenţii pe care îi pregăteşte mereu, an de an.
Aşadar, iată, aceasta este istoria „cărţilor de vizită” ale municipiului Iaşi,
începută în urmă cu aproape 4 decenii şi trăită triumfător până acum, în ciuda
vicisitudinilor cutremurelor din 1977, 1986 şi 1990, care nu le-au putut afecta
cu nimic semeţia şi trăinicia lor, aşa cum au fost ele gândite şi create, estetic şi
tehnic, de inginerul Gh. Lucache.
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În spiritul tradiţiei împământenite la Iaşi se cuvine să păstrăm pe mai departe memoria personalităţilor care şi-au închinat pilduitor truda lor de gând
şi faptă spre cinstirea acestei unice Cetăţi ieşene de ştiinţă, cultură şi tehnică
românească, din care face parte, desigur, şi inginerul Gheorghe Lucache.
Din nefericire, însă, după ´90, edilii care s-au perindat la conducerea „dulcelui Târg” se pare că şi-au uitat cu totul îndatoririle de lor de gazde primitoare, lăsând de izbelişte aceste minunate porţi de intrare în municipiu. Chiar dacă
acestea, după cum s-a arătat, au fost realizate prin voluntariat şi (probabil!)
din acest „motiv”, n-au fost înregistrate în patrimoniul Primăriei (!), nimic nu
scuză lipsa unui „tratament” edilitar adecvat unor asemenea simboluri ale
municipiului Iaşi.
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TELEVIZORUL – DE LA ISTORIC LA EFECTELE ASUPRA
ADOLESCENŢILOR

EVA-CLAUDIA DAMIAN *

Gell spunea despre televizor: „o cutie neagră şi netedă, dintr-un lemn necunoscut, croită în linii geometrice pure, cu chip cenuşiu lipsit de expresie, iar
în interior, abia vizibilă prin şirurile de găurele şi crăpături din spate, o pădure
încâlcită de fire din plastic şi metal strălucitor – un obiect fără sunet şi imagine
– televizorul a devenit deopotrivă, întruchiparea modernităţii şi a noii lor stări
materiale.”1
Televizorul este, prin urmare, cel mai cunoscut dispozitiv pentru a recepţiona imagini în mişcare. Acestea sunt fie monocromatice (alb-negru), fie color, fiind în mod normal însoţite de sunet. Televiziunea este acea tehnică de
transmitere la distanţă a imaginilor unor obiecte în mişcare pe calea undelor
vizuale. Etimologia cuvântului este una dublă, greacă şi latină, televiziune provenind din gr. tele – departe şi lat. visio – vedere.
Din istoria televizorului reiese destul de clar că apariţia acestuia nu a
aparţinut unui singur continent şi nici nu are o paternitate certă. Se poate spune astfel că televiziunea s-a născut de două ori: mai întâi în Europa, în anii ’30,
iar renaşterea a avut loc în Statele Unite, după cel de-al Doilea Război Mondial.
Povestea transmiterii la distanţă a primelor imagini începe aşadar la
sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu studierea fenomenelor statice şi fotoelectrice. Deşi nu se poate vorbi încă de televiziune, primul aparat al cărui principiu contribuie la ceea ce avea să se numească (mult mai târziu) televizor a fost
* Eva-Claudia Damian este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iaşi.
Roger Silverstone, Televiziunea în viața cotidiană, trad. de Claudia Morar, Editura Polirom, Iaşi,
1999, p. 95.
1
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pantelegraful italianului Giovanni Caselli, construit în anul 1863. Consta dintr-un sistem de trimitere şi recepţionare a desenelor simple sau a mesajelor
autografe prin liniile telegrafului electric şi a fost utilizat pentru prima dată în
Franţa. În anul 1865, pantelegraful făcea legătura pe un circuit de transmisie
creat între Paris şi Lyon. În cele din urmă, fototelegrafia (transmiterea de fotografii prin fir telegrafic sau telefonic) a fost realizată de către germanul Arthur
Korn care, în 1907, a reuşit să stabilească o primă astfel de legătura Berlin-Paris; ulterior, inginerul francez Eugène Belin va perfecţiona procedeul. Totuşi,
potrivit specialiştilor care au analizat fenomenul, nu se poate spune că televiziunea derivă din fototelegrafie într-o măsura mai mare decât derivă radioul
din telefon sau cinematografia din fotografie.2
Într-o cameră de hotel din Berlin, în Ajun de Crăciun 1883, Paul Nipkow
a inventat ceea ce timp de multe decenii va fi considerat elementul central al
aparatului pentru transmiterea imaginilor la distanţă. Iniţial, acest dispozitiv a
fost botezat telescop electric, dar a rămas în istoria tehnologiei sub numele de
Discul lui Nipkow. Era o maşinărie destul de complicată, formată dintr-un disc
rotativ perforat, cu găuri de acelaşi diametru, dispuse în spirală la aceeaşi distanţă unele de altele, şi un senzor din seleniu, care transforma imaginea în impulsuri electrice. Cum anume? Imaginea era proiectată pe discul rotativ, iar un
orificiu capta o fâşie orizontală din ea.3
Cel care a revoluţionat cu adevărat conceptul de televiziune a fost scoţianul John Logie Baird, care a afişat pentru prima oară imagini în mişcare la Londra, în 1926. Baird a prezentat imaginea unui corp uman – o siluetă înceţoşată,
cu rezoluţia de 30 de linii, de peste 17 ori mai slabă decât transmisia-standard
a televiziunii de azi.4 De asemenea, modalitatea de transmitere a imaginilor vizuale prin unde radio a depins în bună măsură şi de tubul catodic inventat în
1897 de fizicianul german Karl Braun. În urma experimentelor acestuia, dar şi
a studiilor lui Campbell Swinton, un inginer electrician scoţian, rusul Boris

http://www.descopera.ro/lumea-digitala/3489507-istoria-din-spatele-micului-ecran, accesat:
20.12.2015.
3 http://www.descopera.ro/lumea-digitala/3489572-tehnologiile-televiziunii [accesat: 20.12.2015].
4 Ibidem.
2
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Lvovich Rosing va realiza, între 1907 şi 1911, la Sankt-Petersburg, primul tub
catodic.5
CRT-ul (Cathode Ray Tube) este un dispozitiv vidat, bombardat cu electroni de către un tun aflat pe post de catod. Anodul este ecranul propriu-zis,
suprafaţa lui fiind acoperită cu o substanţă fosforescentă, care devine luminoasă atunci când este asaltată de electroni. Imaginea este produsă prin modularea intensităţii fasciculului de electroni în funcţie de semnalul video recepţionat. Televizorul CRT a devenit disponibil în 1934, odată cu lansarea Modelului FE-III al Telefunken. Era în sfârşit un aparat al cărui design se apropia
de desenul televizoarelor de care ne amintim din copilărie, ecranul său având
diagonala de 30 cm. Un televizor era extrem de scump în acea vreme şi, evident, nu era la îndemâna oricui.6
La un an după afişarea primelor imagini în mişcare, Baird a reuşit să trimită un semnal TV la distanţa de 705 km prin linia telefonică dintre Londra şi
Glasgow. Momentul avea să marcheze începutul televiziunii. Evident, inventatorul şi-a dat seama de dezvoltarea viitoare a fenomenului şi a înfiinţat Baird
Television Development Company Ltd., care, în 1928, a efectuat prima transmisie televizată transatlantică (Londra – New York) şi primul program televizat pentru BBC.7
În Statele Unite, prima transmisiune televizată a avut loc în după-amiaza
zilei de 30 aprilie 1939, cu ocazia inaugurării Expoziţiei Mondiale de la New
York. Tema manifestării a fost Lumea de Mâine, iar National Broadcasting Company (NBC), sub auspiciile RCA, a difuzat ceremoniile cu titlu demonstrativ. Pe
parcursul celui de-al Doilea Război Mondial, oamenii s-au confruntat cu alte
probleme, altele decât cele ale televiziunii. La finalul conflictului însă, interesul a
renăscut rapid, din propria-i „cenuşă”. După milioane de ani de evoluţie lentă a
civilizaţiei, odată cu apariţia televiziunii, întreg modul de viaţă şi toate reperele
umanităţii au fost complet bulversate în doar câteva decenii. Ne aflăm în mijlocul unei noi ere: era televiziunii. Nimic şi nimeni nu mai poate s-o oprească.8

http://www.descopera.ro/lumea-digitala/3489507-istoria-din-spatele-micului-ecran [accesat:
20.12.2015].
6 http://www.descopera.ro/lumea-digitala/3489572-tehnologiile-televiziunii [accesat: 20.12.2015].
7 Ibidem.
8
http://www.descopera.ro/lumea-digitala/3489507-istoria-din-spatele-micului-ecran [accesat:
20.12.2015].
5
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Primul televizor color electronic a fost prezentat de americanii de la RCA
în 1940, dar era o construcţie complicată, creată din combinarea optică a două
imagini, proiectate apoi pe un ecran. Astfel, primul televizor color le-a devenit
accesibil americanilor din New York în februarie 1954 şi costa 1.295 USD –
aproximativ 10.000 USD la valoarea de acum a dolarului american.9
În ţara noastră, prima transmisie TV a ajuns pe micile ecrane abia la 31
decembrie 1956. Era un film artistic preluat de pe peliculă. Toate programele
– piese de teatru, varietăţi, spectacole-maraton de Revelion – se difuzau în direct, pentru că nu existau echipamente de înregistrare şi montaj. De pe la începutul lui 1958, a devenit posibilă redarea filmelor de 16 mm, iar de la 1 septembrie acelaşi an, s-a trecut la producţia proprie de filme. Primul subiect filmat de operatorii studioului Televiziunii Române a fost festivitatea de deschidere a anului şcolar. În România, prima transmisie color a Televiziunii Româ‐
ne datează din 23 august 1983.10
Prima emisie prin satelit s-a produs în 1962. Semnalul, provenit din Europa, a fost difuzat în Statele Unite cu ajutorul satelitului Telstar. La noi în ţară,
antenele de satelit au început să apară timid imediat după revoluţia din 1989.
Parabolicele nu au apucat să împânzească România, pentru că, în 1995, a început să se consolideze o nouă afacere: televiziunea prin cablu. Companiile furnizoare de servicii CATV (Cable Television) preiau semnalul de la televiziunile
autohtone şi prin satelit, iar apoi oferă utilizatorilor, într-un pachet atrăgător,
cu ajutorul cablurilor coaxiale sau, mai nou, prin fibra optică, o multitudine de
programe TV. În 2007, aproape 79% dintre gospodăriile româneşti erau conectate la televiziunea prin cablu. Prin acelaşi cablu, aceleaşi companii au înţeles că pot livra foarte convenabil şi conexiune la internet şi telefon, fapt ce le-a
extins şi consolidat dominaţia.11
În concluzie, se poate spune că televizorul este „un mijloc complex de comunicare, format din sunet şi imagine, fiind deja o realitate puternică şi cu
pretenţii emoţionale. [Acesta] va deveni un obiect tranzitoriu în acele situaţii
în care el este deja disponibil în mod constant sau în care este utilizat conştient de imaginea mamei pe post de baby-sitter: ca pe un înlocuitor al ei atunci
când pregăteşte cina sau are grijă de altceva sau se află în altă parte, pentru o
http://www.descopera.ro/lumea-digitala/3489572-tehnologiile-televiziunii [accesat: 20.12.2015].
Ibidem.
11 Ibidem.
9
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anumită perioadă de timp. Continuitatea sunetului şi a imaginii, a vocilor sau a
muzicii poate fi cu uşurinţă asimilată drept confort şi siguranţă, pur şi simplu
pentru că există acolo. Televizorul supravieţuieşte tuturor eforturilor de a-l
distruge. El este, în termenii lui Williams (1974), în flux continuu, iar faptul că
îl închidem (din furie, frustrare sau plictiseală) nu îl distruge. Îl putem aprinde
din nou şi el îşi demonstrează invulnerabilitatea şi caracterul său creator de
dependenţă. Televizorul este mereu prezent. Este etern.”12
Televizorul şi activitatea corticală
Orice progres tehnologic a produs, la apariţia sa, teamă sau măcar aversiune. Şi se înţelege de la sine că orice inovaţie produce o tulburare fiindcă schimbă
rânduieli existente. Invenţia care a provocat cea mai mare aversiune a fost, din
punct de vedere istoric, cea a maşinii, a maşinii industriale. În comparaţie cu
revoluţia industrială, invenţia tiparului şi progresele în comunicaţii nu au întâmpinat vreo ostilitate deosebită; dimpotrivă, ele au fost de fiecare dată aplaudate. La apariţia lor, ziarul, telegraful, telefonul, radioul au fost salutate ca nişte
progrese providenţiale în propagarea informaţiei, a ideilor şi a culturii. Astfel,
până la apariţia televiziunii la jumătatea secolului XX, vederea omului se dezvoltase în două direcţii: ştiam să mărim minuscul şi ştiam să vedem departe. Televiziunea ne permite în schimb să vedem totul fără să ne deplasăm ca să vedem:
cele vizibile ne intră aproape pe gratis în casă de pretutindeni.13
Televizorul este, în lumea cotidiană, nu doar un mijloc de informare, ci şi
unul de relaxare, fapt demonstrat de timpul destul de mare pe care îl petrecem
în faţa ecranului. Se pune astfel întrebarea, justificată de altfel, care sunt mecanismele care duc la căutarea acestei periodicităţi.
Gary Morris în cartea intitulată Mental Health Issues and the Media vorbeşte despre „puterea televizorului”.14 Caracterizat ca fiind un mediu de comunicare (amintim aici de schema comunicării – Saussure – emiţător, receptor, canal
de comunicare), una din puterile televizorului o reprezintă accesibilitatea. Spre
deosebire de era de început a acestui dispozitiv, costurile achiziţionării unui
televizor în ziua de azi nu mai reprezintă un efort financiar şi nu pun presiune
Roger Silverstone, Op. cit., p. 26.
Giovani Sartori, Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea, trad. Mihai Elin, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, pp. 21-24.
14 Gary Morris, Mental Health Issues and the Media, Routledge, New York, 2006, p. 165.
12
13
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asupra bugetului unei familii (nu vorbim aici de cazurile în care se doreşte
achiziţionarea unui LCD, costurile în cazul acestui dispozitiv fiind în continuare mult mai ridicate). Mai mult, în aplicarea chestionarelor, la mărturisirea că
nu deţinem un televizor, ne-am confruntat cel mai adesea cu ideea că „este imposibil să nu ai un astfel de aparat în casă”, doar „nu e o avere”.
Încă din momentul în care a apărut în viaţa oamenilor, scopul a fost unul
extrem de bine determinat: audienţa, cu orice scop. Şi pentru aceasta s-au
cheltuit sume colosale pe studii sociologice, pentru determinarea gustului telespectatorilor. „Programarea emisiunilor de televiziune se face, în foarte mare
măsură, dacă nu aproape exclusiv, pe baza factorilor cantitativi, nu calitativi.
Audienţa, nu calitatea unui program, determină venitul din reclamă pe care se
presupune că îl va aduce şi, deci, longevitatea acestuia.”15 Cifrele de rating sunt
analizate zilnic, sunt discutate şi apoi se iau măsuri. Uitatul la televizor este o
activitate zilnică, mai ales în situaţia în care programul/ emisiunea/ postul, organizat ţinând cont de audienţă şi de grupul ţintă, cuprinde de toate pentru
toţi: în funcţie de oră, de vârstă, de interes.
John Fiske susţine că televiziunea este comunicare şi are un caracter de
masă. McQuail et al. au clasificat în patru categorii relaţiile dintre conţinutul
mediatic şi utilizările pe care i le dă audienţa:
1. Divertisment:
Eliberare de constrângerile rutinei;
Eliberare de povara problemelor;
Descătuşare emoţională.
2. Relaţii personale:
Companie;
Utilitate socială.
3. Identitate personală:
Referinţă personală;
Explorare a realităţii;
Consolidare a valorilor.
4. Control – menţinere a unei viziuni de ansamblu asupra mediului imediat.
George Ritzer, Mcdonaldizarea societății, trad. de Victoria Vuşcan, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 74.
15
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Această clasificare a apărut, în parte, ca răspuns la inadecvarea teoriilor
anterioare, care accentuaseră funcţia de evaziune a televiziunii. Cu toate acestea, ideea conform căreia comunicarea televizată constituie un refugiu este
încă pregnant prezentă în categoria Divertismentului.16
Momentul de cotitură în care televiziunea a preluat puterea l-a constituit
modul de a ne informa: văzând. Televiziunea este cea care modifică prima, şi
într-un mod fundamental, natură însăşi a comunicării, deplasând-o din contextul cuvântului (fie el tipărit sau radiodifuzat) în contextul imaginii. Cuvântul
este un „simbol” dizolvat în întregime în ceea ce semnifică, în ceea ce ne face
să înţelegem. Iar cuvântul ne face să înţelegem numai dacă e înţeles, cu alte cuvinte dacă cunoaştem limba căreia îi aparţine; altminteri, e literă moartă, un
semn sau un sunet oarecare. Imaginea, dimpotrivă, e pur şi simplu reprezentare vizuală. Imaginea se vede şi gata; iar pentru a o vedea e suficientă vederea, e
de ajuns să nu fim orbi. Imaginea nu se vede în chineză, în arabă sau în engleză. Ea se vede şi gata.17 „La început a fost cuvântul”: aşa începe Evanghelia lui
Ioan. Astăzi se poate spune „la început este imaginea”.18 John Fiske analizează,
în acelaşi context, cele două noţiuni, cuvântul şi televiziunea, pe care le aşază
într-o totală opoziţie: „Cuvântul scris (şi în special cuvântul tipărit) acţionează
în sensul promovării coerenţei, dezvoltării narative de la cauză la efect, al universalităţii şi abstractizării, al clarităţii, al unei tonalităţi unice. Televiziunea,
pe de altă parte, este efemeră, episodică, specifică, concretă, dramatică. La
semnificaţiile sale se ajunge prin contraste şi prin juxtapunerea unor semne
aparent contradictorii, iar «logica» ei este orală şi vizuală.”19
Astfel, televiziunea propune o diversitate de valori care îl vor influenţa
pe tânărul adolescent. Ceea ce este îngrijorător este tocmai faptul că o serie de
valori dominante promovate de televiziune se vor afla în conflict cu acelea pe
care părinţii încearcă să le insufle copiilor lor:
1. Violenţa – este aproape imposibil să priveşti televizorul fără să vezi
oameni care sunt ucişi, răniţi, torturaţi şi s-a estimat că până la vârsta de 14

J. Fiske, J. Hartley, Semnele televiziunii, trad. de Daniela Rusu, Editura Institutul European, Iaşi,
2002, pp. 81-82.
17 Giovani Sartori, Op. cit., p. 25.
18 Ibidem, p.27.
19 J. Fiske, J. Hartley, Op. cit., p. 17.
16
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ani un copil obişnuit deja a văzut la televizor un număr de aproximativ 18.000
de oameni murind, ucişi în filmele de la televizor.
2. Nerealismul – televiziunea expune tinerii la o lume nereală care nu
doar că invită la fuga faţă de lumea înconjurătoare, dar care distorsionează serios realitatea. Imaginaţia este mult mai onestă: ea admite deschis că nu este „realitate”, ci doar un zbor al fanteziei.20 Tocmai în acest sens, M. de Fleur susţine că
„televiziunea prezintă foarte rar şi ca puţin dezirabile (din punctul de vedere
al uni copil) acele ocupaţii pe care e foarte probabil să le aibă în viitor tinerii
telespectatori... E posibil ca televiziunea să-i instruiască în moduri care nu
sunt evidente, nici chiar pentru observatorii cei mai atenţi – moduri care pot
conduce la viitoare dezamăgiri, atunci când individul e integrat forţei de muncă”. Implicaţia este aceea că lumea muncii de pe micul ecran ar trebui să reprezinte realitatea, nu s-o distorsioneze. Lumea televiziunii este în mod clar diferită de lumea socială reală şi totuşi relaţionată cu aceasta într-un anumit mod.
Am putea clarifica această relaţie spunând că televiziunea nu reprezintă actualitatea manifestă a societăţii, ci reflectă simbolic structura de valori şi relaţii de
dincolo de suprafaţă.21
3. Sexul – Sexualitatea este de obicei prezentată în filme şi în emisiunile
TV la nivelul său fizic, vizual şi verbal, deghizată ca fiind „iubire”.
4. Idealizarea imaturităţii – adesea, eroii din filme sunt imaturi, adolescentini şi par să fi dobândit bogăţie şi faimă cu un minim talent şi efort.
5. Materialismul – multe programe sugerează că fericirea vine odată cu
succesul, iar succesul înseamnă automat case, automobile, vacanţe ş.a.
6. Realizări instant şi soluţii imediate – această temă a glorificării puterii
tehnologiei include promisiuni pentru soluţii imediate la problemele vieţii.
Multe reclame propun produse care promit o rezolvare imediată, pe cale chimică, a multor genuri de probleme, de la cele sexuale, la insomnie. Într-o perioadă de program TV de două ore, 42 de astfel de promisiuni sunt vizionate,
sub forma reclamelor.22
În funcţie de ceea ce căutăm la televizor, Gary Morris vorbeşte despre
factorii care determină interacţiunea cu televizorul: (televizorul este privit ca
o formă de) divertismentul, educaţia, nivelul de interes, genul programului sau
Marinela Rusu, Op. cit, pp. 127-128.
J. Fiske, J. Hartley, Op. cit., pp. 24-25.
22 Marinela Rusu, Op. cit., pp. 127-128.
20
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chiar modul de a privi la televizor: cu o atenţie parţială / totală sau televizorul
este doar un fundal al activităţilor zilnice.23
Datorită miilor de ore petrecute în faţa televizorului, ideile, gândurile, aspiraţiile, sentimentele, comportamentul, vestimentaţia şi chiar modul de a
fi este format/ influenţat de ceea ce se vede la televizor.24 Pe lângă faptul că
modelează, este „[o] maşină [a] visării”, care reconstruieşte realitatea, configurează un mediu nou25, de cele mai multe ori extrem de diferit de realitatea înconjurătoare.
Începând cu a doua jumătate a secolului trecut au fost derulate o serie de
cercetări care demonstrează faptul că acţiunea de a privi la televizor induce
creierului o starea asemănătoare hipnozei. Astfel, în anii ’60, McLuhan afirma
că nu este important mesajul, ci mediul prin care este transmis, adică nu este
important ceea ce vedem, ci faptul că ne uităm la televizor.26 La o decadă distanţă de McLuhan, Herbert Krugman afirmă că există o mare diferenţă între televizor şi materialele tipărite, în contextul în care ambele puteau fi considerate
ca surse de informare. Această diferenţă este raportată la ultimele descoperiri.
Activitatea electrică corticală este în strânsă legătură cu undele electrice, caracterizând stările mentale sau activitatea creierului.
Cercetătorii au descoperit că sunt patru astfel de unde: undele β (beta)
care au frecvenţa cea mai mare – între 14 şi 30 Hz – apar în creier pe parcursul
proceselor de gândire, de analiză şi decizie, în majoritatea stărilor de veghe,
atunci când mintea este concentrată asupra unei sarcini, activităţi oarecare;
undele α (alfa) cu o frecvenţă cuprinsă între 7,6 şi 13,9 Hz domină activitatea
corticală în momentul în care persoana se află într-o stare de relaxare; undele
θ (teta) – 5,6-7,6 Hz – sunt undele care definesc starea de somn uşor şi anumite stări meditative, iar undele δ (delta), cele mai lente – 4-5,6 Hz, apar în creier
pe perioada somnului profund. Pe parcursul vizionării TV, măsurătorile au indicat o deplasare a vârfului spectrului de activitate electrică corticală dintre
undele beta, cu o frecvenţă înaltă, către cele mai lente – undele alfa şi teta –, cu
o puternică predominanţă a spectrului undelor alfa. Starea alfa, caracteristică
Gary Morris, Op. cit., p. 165.
Marie Sharon Ross, Beyond the box: television and the Internet, Blackwell Publishing, 2009, p. 145 sq.
25 Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minții umane, p. 13. Cf. Virgiliu Gheorghe, Revrăjirea
lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor, Editura Prodomos, 2006.
26 Roger Silverstone, Op. cit., p. 92 sq.
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privitului la televizor induce o stare de pasivitate, îl aruncă pe individ „în afara
spaţiului”. În cazul undelor beta, individul este activ, reacţionează la tot ceea
ce îl înconjoară, presupune concentrare şi acomodare. Comparând cele două
tipuri de unde, putem concluziona că „în loc să antreneze atenţia activă, televiziunea pare să o suspende”.27
Tot cercetările au demonstrat că în timpul privitului la TV emisfera stângă, responsabilă cu organizarea, analiza şi judecata datelor primite, este inhibată, reducându-şi extrem de mult activitatea, lăsând în seama emisferei drepte aceste activităţi. Rezultatul este o anomalie neurologică datorită faptului că
emisfera dreaptă procesează informaţia în ansamblul ei, determinând răspunsuri mai degrabă emoţionale decât raţionale (logice), cu atât mai mult cu cât în
acest context creierul, aflat într-o stare mentală pasivă (ca urmare a inhibiţiei
emisferei cerebrale stângi), este pus în situaţia de a absorbi o cantitate uriaşă
de informaţii.28
Trebuie menţionat aici faptul că emisfera cerebrală stângă se ocupă de
procesele ce ţin de gândirea conştientă, de analiză, decizie, discursivitate,
identificare, ordonare etc., în timp ce emisfera dreaptă răspunde de actele
emoţionale, instinctive, de receptivitate, gândire simbolică etc. Prin urmare,
nu putem trata raţional conţinutul prezentat de televiziune deoarece emisfera
stângă a creierului nostru nu este operaţională. Marin Large apreciază că „vizionarea TV se situează la nivelul conştient al somnambulismului”29, în sensul
că oamenilor le este foarte greu să îşi amintească multe dintre lucrurile pe care le-au vizionat anterior.
În faţa televizorului mintea umană nu mai este un subiect conştient al
procesului de cunoaştere şi nu îl mai poate controla după capacităţile ei de înţelegere, raţiune şi organizare. Este necesar a fi menţionată aici una din caracteristicile televizorului şi anume prezenţa imaginii. Indiferent de ce anume se
derulează pe micul/ marele ecran, informaţiile sunt, în totalitatea lor, o succesiune rapidă de imagini. Jerry Mander afirmă despre acestea că au o „calitate
de non-existenţă, cel puţin în formele concrete din lume”, descalificând inforVirgiliu Gheorghe, Efectele..., p. 23. Cf. Virgiliu Gheorghe, Ştiința şi războiul sfârşitul lumii. Fața
nevăzută a tele-viziunii, Editura Prodomos, Bucureşti, 2007.
28 Virgiliu Gheorghe, Efectele…, pp. 24-25.
29 Martin Large, Out of the Box, disponibil la adresa http://www.allianceforchildhood.org.uk/home/
reports-documents/the-future-of-childhood/chapter-8/ [accesat: 15.12.2015].
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maţia-imagine de a fi subiect al unor procese conştiente: gândirea, discernă‐
mântul, analiza. Mai mult, datorită legăturii care există între gândire şi privire
(„actul căutării informaţiei cu ochii necesită şi îl obligă în acelaşi timp pe cel
care priveşte să fie alert, activ, să nu accepte pasiv orice i se oferă”) putem
spune că atunci când ochii nu se mişcă/când privim la televizor, în schimb se
holbează ca la momâi, gândirea este diminuată”30.
Poate vizionarea TV afecta dezvoltarea creierului?
Televizorul este o parte integrală a mobilei şi practic, nu există locuinţă care să nu deţină un astfel de obiect. Prin urmare, copiii se nasc într-o lume în care
televizorul este prezent încă de la început. Dar Barrie Gunter şi Jill McAller şi-au
pus întrebarea la ce vârstă începe un copil să se uite cu adevărat la televizor? În
Marea Britanie, studiile au demonstrat că privitul la televizor ca activitate neîntreruptă începe la vârsta de 2-3 ani, cu o medie de 2,8 sau 2,6.31
Şi în America, studiile au demonstrat că începând cu vârsta de 2 ani copiii
privesc la televizor în medie de la 3 la 4 ore zilnic, ajungând la adolescenţă să
petreacă în medie 6 ore pe zi în faţa unui ecran. La începuturile televiziunii şi
apoi a calculatorului, a existat, mai ales în rândul cadrelor didactice principiul
că atât micul ecran, cât şi monitorul „uşurează învăţarea, dezvoltă abilităţile
mentale, oferă informaţii”.32 Cu timpul, s-a ajuns la concluzia că nivelul de pregătire al elevilor era într-o continuă scădere, deşi de la an la an programele au
fost modificate pentru a fi accesibile. Prin urmare, nu nivelul de pregătire al
cadrelor era de vină, ci faptul că tinerii învăţăcei nu mai putea asimila volumul
de informaţii asemenea generaţiilor anterioare. Astfel, în lumea occidentală, şi
nu numai, „profesorii şi cercetătorii au constatat că cititul, scrisul, gândirea
matematică sau abilităţile mentale superioare sunt într-un puternic declin.”33
Se pune astfel întrebarea, justificată în acest context, dacă a mai existat de-a
lungul istoriei vreo altă activitate care să ocupe atât de mult timpul a sute de
milioane de oameni?!
M. Diamond a subliniat acest lucru: „Detractorii vorbesc de «tembelizor»,
pentru că utilizarea sa cere un minimum de inteligenţă («nici măcar nu trebuie
Jerry Mander, Four Arguments for the Elimination of Telelvision, Harper Collins, 2002, p. 201.
Barrie Gunter, Jill McAller, Children and Television, Routledge, London, 2005, p. 4.
32 Virgiliu Gheorghe, Efectele…, p. 25.
33 Virgiliu Gheorghe, Revrăjirea…, p. 28.
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să ştii să citeşti»). În realitate, televiziunea este un mod de comunicare care te
solicită foarte mult. Informaţia televizată este efemeră; telespectatorul nu poate
reveni asupra materialului, aşa cum poate face acela care citeşte un ziar sau o
carte”34
Cercetările au demonstrat că privitul la televizor produce modificări importante la nivelul gândirii, în ceea ce priveşte viaţa şi sănătatea mentală, durata atenţiei se scurtează, cititul, scrisul şi capacităţile de comunicare sunt în
declin, în acelaşi mod cu capacităţile cognitive de nivel superior, incluzând aici
pe cele necesare pentru înţelegerea profundă a textului scris. În dezvoltarea
fiecărui individ existenţa stimulilor trebuie să aibă loc într-un anumit moment,
atunci şi nu mai târziu, aceştia fiind esenţiali etapei de vârstă optimă. Menţionăm aici datele oferite de Jane M. Healy care afirmă că „există o perioadă optimă când organismul este pregătit să se ocupe de un anumit tip de stimuli.
Când, însă, aceşti stimuli nu apar în perioada critică, atunci este foarte probabil ca structurile creierului care îi procesează, nefuncţionând, să nu se dezvolte, ci să se atrofieze.”35
Efectele privitului la televizor
Crearea unei atitudini mentale pasive. Toate studiile referitoare la
efectele televiziunii, fie că au ca obiect de studiu copiii sau adulţii, au constatat
că vizionarea este un factor important în crearea unui comportament pasiv.
Proporţional cu timpul dedicat vizionării, se poate constata o micşorare a vigilenţei generale, o scădere vizibilă a perseverenţei, a voinţei şi dispoziţiei de a
urmări activ rezolvarea unei probleme. Cercetătorii explică acest fenomen
prin apariţia dependenţei de ritmul cerebral alfa, caracteristicile acestuia fiind
prezentate mai sus. Pe termen lung, vizionarea TV diminuează puternic capacitatea de implicare în propria existenţă, determină pasivitate în planificarea
activităţilor viitoare şi în organizarea programului zilnic, cultivă plictiseala,
dezinteresul sau apatia. Oamenii găsesc tot mai greu energia, dispoziţia şi puterea de lupta pentru a-şi schimba viaţa. Scade plăcerea unei implicări în viaţa
comunitară şi chiar în cea de familie. În principiu, televiziunea cultivă plicti-

34
35

J. Fiske, J. Hartley, Op. cit., p. 18.
Jane M. Healy, Endangered Minds, Touchstone, New York, 1990, pp. 66-85.
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seala, dezinteresul sau apatia şi inhibă comportamentele sau iniţiativele de
ordin subiectiv, ca reflex al voinţei şi reflecţiei personale.36
Vizionarea TV favorizează dezvoltare emisferei stângi. Funcţiile pe care le coordonează cele două emisfere cerebrale în cadrul actelor cognitive sunt
complet diferite. Emisfera dreaptă guvernează procesele ce presupun o percepere globală şi simultană, imaginaţia, emoţiile, culorile etc. Emisfera stângă se
ocupă de procesele liniare, analitice şi succesive. Ea mediază gândirea logică,
deductivă, analiza şi sinteza. Analizează şi aranjează detaliile în ordine (cum ar fi
conceptul de timp sau relaţia cauză-efect). De reţelele emisferei stângi depinde
buna stăpânire a gramaticii, aşezarea cuvintelor în frază (sintaxă).
Mediul televizual cultivă preferenţial şi maladiv emisfera dreaptă (prin
intermediul acţiunii vizuale sau prin sunete non-verbale), în timp ce, concomitent, o inhibă pe cea stângă. Maria Winn susţine că „timpul petrecut de copii în
faţa televizorului, ca timp cheltuit în activităţi non-verbale, prioritar într-o activitate vizuală, conducând la nedezvoltarea emisferei stângi, subminează dezvoltarea limbajului şi a cititului”. Prin urmare, gândirea logică şi analitică, exprimarea corectă, gramatical vorbind, a ideilor, cititul, scrierea, raţionamentul
matematic şi ştiinţific, împreună cu alte abilităţi din cele procesate de emisfera
stângă, sunt puse în criză de societatea modernă, prin vizionarea excesivă a
televizorului şi prin utilizarea calculatorului.37
Vizionarea TV scade nivelul de inteligenţă şi performanţele intelectuale. Dr. Jerry Levy, biolog la Universitatea din Chicago, arată că pentru dezvoltarea normală a creierului sunt necesare acele experienţe care presupun o
angajare simultană a celor două emisfere pentru a întări şi consolida conexiunile interemisferice (această comunicare fiind extrem de redusă pe timpul vizionării TV). Astfel, Dr. Levy insistă să li se ofere copiilor posibilitatea de a experimenta un mediu de limbă coordonat cu unul vizual, şi să nu fie privaţi de
primul prin vizionarea TV.38 Majoritatea specialiştilor în domeniu susţin că nu
trebuie permis ca vizionarea TV să înlocuiască jocurile fizice (alergatul, înotul
etc.), lucrul de mână (a construi, a coase, a întreprinde, în general ceva cu mâi-

Virgiliu Gheorghe, Nicoleta Criveanu, A. Drăgulinescu, Efectele micului ecran asupra minții copilului, Ed. Prodromos, Bucureşti, 2007, pp. 21-22.
37 Ibidem, pp. 22-23.
38 Jane M. Healy, Op. cit., pp. 35-66.
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nile) sau alte activităţi prin care cele două părţi ale corpului şi conexiunile corespunzătoare lor din creier învaţă să se coordoneze între ele.39
Deficienţele de învăţare. Learning disabilities (LD/ incapacităţi de învăţare) este afecţiunea responsabilă de apariţia următorului tablou simptomatologic: elevi care nu pot să urmărească o prezentare simplă, care au probleme
cu memoria, care nu pot urmări o succesiune de date, nu pot citi nimic din ceea ce ei consideră plictisitor, care sunt incapabili să rezolve o problemă elementară. Termenul a apărut la începutul anilor ’70, la momentul maturizării
primei generaţii de tineri crescuţi cu televizorul. Astăzi, el se referă la toţi copiii care prezintă deficienţe de ordin intelectual sau emoţional, precum şi la cei
care întâmpină probleme semnificative în procesul de învăţare datorită unor
cauze necunoscute. Problemele în procesul de învăţare precum: ascultarea sau
urmărirea unei simple prezentări, abilitatea de a-şi concentra atenţia rapid şi
la obiect, memoria, cititul, coordonarea ochilor şi a mâinilor, rapida înţelegere
a noilor situaţii, limbajul, scrierea, rezolvarea problemelor, imaginaţia creativă
sau învăţarea în general.40
Cititul, într-o societate în care copiii preferă să se uite la televizor.
Este greu de convins un copil obişnuit cu televizorul de beneficiile pe care i le
aduce lectura, atât la nivel al vocabularului, cât şi în ceea ce priveşte procesele
cognitive. Din păcate, chiar şi în România este uşor de constatat că nici copiii şi
nici tinerii crescuţi cu TV nu mai citesc cărţi. „Televizorul este mai provocator,
mai relaxant, nu pretinde nici un efort, spun copiii, şi de aceea îl preferă.”41 Într-un studiu efectuat de doi cercetători de la Universitatea Leyden din Olanda,
aceştia au identificat şi au sintetizat principalele mecanisme prin care televiziunea subminează lectura:
 televiziunea anulează satisfacţia pe care o producea lectura, înlocuind-o cu plăcerea facilă a micului ecran, şi astfel inhibă dezvoltarea abilităţilor necesare citirii;
 vizionarea solicită un efort mintal inferior celui cerut de lectură, ceea
ce-l face pe copil să găsească cititul ca fiind prea dificil;
 dependenţa de televizor micşorează timpul pe care copiii sunt dispuşi
să-l petreacă spre a găsi răspunsul la problemele pe care trebuie să le
Ibidem, pp. 66-85.
Virgiliu Gheorghe ş.a., Efectele micului …, pp. 25-26. Cf. Jane M. Healy, Op. cit., pp. 137-151.
41 Ibidem, p. 28.
39
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rezolve, şi ca atare, îngreunează sau descurajează desfăşurarea unei activităţi precum cititul. Această activitate necesită răgaz pentru reflecţie,
răbdare şi tenacitate în decodarea semnificaţiilor.”42
Televizorul presupune o experienţă complet diferită de cea a lecturii:
 lectura eliberează imaginaţia, care trebuie să construiască, să-şi imagineze înţelesul cuvintelor, al lucrurilor citite. Televizorul însă blochează
procesul imaginativ, oferind imaginile de-a gata;
 lectura presupune un ritm mai încet sau mai rapid, în funcţie de capacitatea de înţelegere a textului, în timp ce televiziunea, impunând un
ritm foarte rapid, cel al derulării imaginilor, depăşeşte capacitatea
omului de a procesa informaţia;
 cititul înseamnă concentrarea minţii, dezvoltarea atenţiei, iar televizorul, dimpotrivă, susţine o atitudine pasivă, atenţia nefiind dirijată din
interior, ci captivată şi susţinută prin stimuli externi.43
Obişnuiţi cu televizorul, copiii aşteaptă ca lectura să le pună la dispoziţie
şi imaginile, aşteaptă ca înţelesurile să fie primite de-a gata, ca cititul să fie comod, relaxant şi pasiv, ca ritmul în care se primesc informaţiile să fie rapid,
căci altfel îşi pierd răbdarea.
Învăţarea şi televizorul. Studiile efectuate de cercetători de-a lungul
anilor au demonstrat că televiziunea nu este un mijloc potrivit pentru învăţare. Neil Postman, în incredibila sa carte Amusing Ourselves to Death, demonstrează că televizorul este departe de a fi un bun educator. 44 Oamenii reţin de
la televizor mult mai puţine informaţii decât în urma lecturii. Experimentul
Sesame Street din America, programul de televiziune destinat copiilor preşcolari, s-a dovedit a fi un dezastru. Copiii care au fost încurajaţi de părinţi să urmărească această emisiune au avut cele mai proaste rezultate în stăpânirea
vocabularului. Părinţii au fost induşi în eroare de faptul că la vârste foarte mici
copiii au capacitatea de a reţine o multitudine de reclame sau cuvinte separate
pe care le pot reproduce ca nişte papagali. Din păcate însă, s-a dovedit că
această aparentă precocitate decepţionează foarte curând. „Cercetătorii găsesc
Jane M. Healy, Op. cit., pp. 123-137.
Virgiliu Gheorghe ş.a., Efectele micului …, p. 28.
44 Neil Postman, Amusing Ourselves to Death, Penguin Book, New York, 2006, p. 144 sq. Cf. Daniel R.
Anderson şi Tiffany A. Pempek, „Television and Very Young Children”, în American Behavioral Scientist, 48, 2005, p. 515.
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că elevii cei mai buni sunt aceia care tind să se uite mai puţin la televizor. Mai
mult decât atât, cu cât timpul dedicat vizionării creşte, cu atât rezultatele şi
performanţele sunt mai slabe.”45
Prin televiziune, informaţia este furnizată direct în subconştientul
maselor. Orice se poate spune despre televiziune, mai puţin faptul că favorizează învăţarea. Procesul de învăţare este unul interactiv, raţional şi conştient,
ce presupune un efort de înţelegere, de organizare a cunoştinţelor şi de integrare a lor în orizontul mai larg de cunoaştere a individului; pe de altă parte,
vizionarea TV presupune numai să primeşti, fără să reacţionezi. În comparaţie,
cititul produce o cantitate mult mai mare de unde beta. Partea îngrozitoare în
cazul televiziunii este că informaţia ajunge la noi, dar noi nu interacţionăm.
Chiar dacă nu suntem perfect de acord cu comportamentul celor de pe
micul ecran, cu spiritul lor, cu modul lor de a fi sau de a gândi, totuşi acestea ni
se vor transmite şi, în timp, ni se vor fixa prin vizionare repetată. Omul în faţa
televizorului este precum copilul care observă, fără să fie conştient, lumea care
îl înconjoară, pe care o interiorizează, ascunzând-o în memorie, pentru ca mai
târziu, în mod automat să adopte, prin imitare, un fel de a fi asemenea cu cel
pe care îl poartă deja înlăuntrul subconştientului său. Să nu ne mirăm văzând
comportamente anormale la copiii noştri; ei nu fac decât să reproducă fidel
modelele fizionomice vestimentare şi comportamentale ale eroilor de desene
animate sau, în general, ale micului ecran.46 Acest lucru l-a descoperit cercetă‐
torul norvegian Turid Skarre Aasebø, care a dorit să afle ce influenţă are media
asupra dezvoltării adolescenţilor de sex masculin. În acest studiu demonstrează, prin interviuri şi chestionare, cât de importante sunt pentru băieţii-adolescenţi modelele promovate prin intermediul televizorului.47
Probleme de atenţie. În ultima vreme şi în România specialiştii în psihologie şi logopezii au adus în atenţia autorităţilor cazurile tot mai numeroase
de copiii ce suferă de ADHD (Attention Deficit with or without Hiperactivity
Disorder/ Deficit de atenţie cu sau fără hiperactivitate). În strânsă legătură cu
deficitul de atenţie, această boală nu afectează doar continentul american, ci şi
pe cel european, ajungând una dintre problemele principale de pe ordinea de
Jane M. Healy, Op. cit., capitolul „Sesame Street and the Death of Reading”, pp. 218-235.
Virgiliu Gheorghe ş.a., Efectele micului…, p. 34.
47 Pentru mai multe detalii a se vedea Turid Skarre Aasebø, „Television as a marker of boy’s construction of growing up”, în Young, 13, 2005, pp. 185-203.
45
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zi a cercetătorilor fenomenului educaţional. În ceea ce priveşte simptomatologia bolii putem aminti: permanenta agitaţie mentală, incapacitatea de a stărui
în rezolvarea problemelor, de a citi cărţi mai dificile sau de a face o muncă oarecare, percepută ca plictisitoare. Cu toate că nu există o definiţie deplin recunoscută a ADHD-ului, majoritatea medicilor şi profesorilor găsesc proprii acestei boli următoarele componente:
 neputinţa de a duce la bun sfârşit activitatea începută;
 incapacitatea de a asculta şi de a urmări;
 dificultatea de a sta concentrat sau conectat la o activitate;
 a acţiona înainte de a gândi;
 alternarea rapidă a unei activităţi cu alta;
 dificultatea organizării şi planificării acţiunilor;
 dificultatea de a-şi aştepta rândul.48
Vizionarea TV slăbeşte mult controlul intern al atenţiei, capacitatea tinerilor de a-şi susţine sau concentra atenţia până la finalizarea activităţii desfă‐
şurate şi, practic, deprinde creierul să răspundă automat la stimulii externi
cultivând o atitudine mentală pasivă.
Învăţarea limbii şi televizorul. Copiii care se uită cel mai mult la televizor vorbesc cel mai prost, întâmpină cele mai mari probleme în comunicare.
Experienţa TV, aşa cum am menţionat şi mai sus, nu este una interactivă, ea
pasivizează complet puterile mentale ale omului. Nu este o experienţă vie,
aplicată la situaţiile specifice, particulare ale vieţii. Copilul nu este provocat să
pună întrebări, să se implice într-o conversaţie. Comunicarea cu televizorul
este una monologică şi impersonală; numai acesta vorbeşte, însă nu nouă sau
copilului nostru, ci unei mase de oameni, tuturor şi nimănui în mod special.
Tinerii, şi în special copiii, au nevoie de adresare personală, de dialog. În faţa
televizorului, privitorul nu îşi pune întrebări, nu caută soluţii, nu vorbeşte şi,
cu adevărat, nici nu ascultă. El este absorbit de interiorul fluxului de imagini şi
sunete fascinante ce ies din cutia de lemn.49
Poziţia lui John Fiske în toată această dezbatere despre efectul negativ al
privitului la televizor este tocmai aceea a avocatului diavolului; nu afirmă cu tărie că acest comportament este cel mai fericit, dar nici nu se erijează în cel care
48
49

Virgiliu Gheorghe ş.a., Efectele micului …, p. 36.
Ibidem, p. 43.
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să ridice primul piatra: „Televiziunea este, în sens literal, un mijloc de comunicare foarte vizibil şi care pare să influenţeze comportamentul, fie şi dacă ne referim numai la numărul mult mai mare de telespectatori care privesc mai multe
ore emisiunile decât se întâmpla cu o generaţie în urmă. De aici este numai un
pas până la observaţia că televiziunea, fără a fi ajutată de nimic altceva, face ca
oamenii să stea şi să privească. În anumite cercuri, acest fapt a ajuns să fie considerat un adevărat dezastru. Televiziunea a fost uneori comparată cu o vulpe care, intrând în coteţul cu găini, ucide mult mai multe găini decât poate mânca sau
fura. Desigur, vulpea este o ameninţare şi o deviantă în ordinea naturii. Este însă
uşor să uităm pe moment că vulpea nu manifestă acest comportament absurd
din răutate naturală. Dimpotrivă, comportamentul său este condiţionat de
contextul pe care l-a creat gospodarul, care a îngrămădit mai multe găini decât
s-ar aduna vreodată în mod natural într-un spaţiu din care nu mai au scăpare.
„Împrejurările istorice” care guvernează viaţa găinilor reprezintă cauza nenorocirii lor, şi nu vulpea. Dar privitorul este mai degrabă dispus să învinovă‐
ţească brutalitatea înnăscută a animalului de pradă şi nu metoda, determinată
cultural, a gospodarului de a-şi adăposti găinile. În mod asemănător, televiziunea este adesea învinovăţită atât pentru că ucide găini – sau telespectatori –,
cât din cauză că produce rezultate care sunt de fapt condiţionate de împrejurări istorice mult mai largi şi mai difuze. Chiar şi numărul de ore petrecut în
faţa micului ecran nu este, în ultimă instanţă, determinat de televiziune. El rezultă, în mod mult mai direct, din numărul cel mai mic de ore de lucru, din resursele sporite de timp liber, din probabilitatea ca, în multe cazuri, orele pe care le umple televiziunea să fi fost ocupate cu alte activităţi, ca discuţiile, croşetatul sau simpla moţăială, cu care noul mijloc de comunicare pare a fi capabil
să coexiste cât se poate de confortabil. El a introdus în cămine noi stimuli şi a
creat o mai mare nevoie de distracţii de alte tipuri. Se citesc mai multe cărţi,
reviste şi ziare, se ascultă mai multă muzică, se vizionează mai multe piese şi
filme – chiar dacă „numai” la televizor. El a adus în casele multor familii multe
dintre aceste activităţi alternative, care altfel ar fi lipsit. Pe scurt, vulpea a devenit gospodarul.”50
Efectele privitului la televizor nu sunt chiar atât de nesemnificative, atâta
timp cât se estimează că peste 99% din casele americane au minimum un tele50

J. Fiske, J. Hartley, Op. cit., pp. 71-72.
81

Eva-Claudia DAMIAN

vizor, iar timpul petrecut de tineri în faţa acestuia este procentual, al doilea
după perioada de somn. În România nu s-au realizat deocamdată cercetări la
nivel teritorial care să ofere cifre cu privire la această problemă.
Cercetările efectuate în America însă, ne oferă câteva date extrem de interesante, care, în ciuda faptului că nu există statistici cu care pot fi comparate,
ne pot oferi o imagine asupra efectelor dezastruoase pe care le produce privitul la televizor asupra tinerilor:
 când tinerii ajung la 18 ani ei se vor fi uitat la 22.000 de ore (ceea ce însemnă 2,5 ani) la televizor, comparativ cu 11.000 de ore petrecute în
sala de clasă. Până la vârsta de 14 ani copiii vor fi fost expuşi la vizionarea a 11.000 de crime în filme, iar până la vârsta de 18 ani vor fi vizionat 350.000 de reclame;
 urmărirea televizorului debutează devreme în America şi începe curând să arate simptome de dependenţă;
 copiii se trezesc devreme dimineaţa pentru a mai privi la televizor, înainte de a pleca la şcoală şi milioane de adolescenţi privesc televizorul
până seara târziu (cum ar fi ora 22) în timpul săptămânii;
 îngrijorări privind potenţialul distructiv al TV-ului asupra relaţiilor familiale au fost manifestate şi la cel mai înalt nivel guvernamental. Astfel, Cancelarul Germaniei de Vest făcea apel către cetăţeni ca măcar o
seară pe săptămână să şi-o petreacă împreună cu familia, închizând televizorul.51
În legătura cu raportul dintre procentul de consum de televizor şi modul
în care acesta afectează relaţiile familiale s-au ocupat doi cercetători, Natalie
Coste Cerdan şi Alain Le Diberder. Aceştia, în cartea intitulată Televiziunea,
afirmă că trăitorii secolului XX (şi acum cei ai secolului XXI) sunt contemporani „civilizaţiei timpului liber”, dar care timp liber, din păcate este unul „imobil, care se consumă într-un fotoliu, cu halba de bere în mână.”52 Mai mult decât atât, sondajele arată, spre îngrijorarea noastră a tuturor, că odată ajuns
acasă „cel informat, bogatul sau intelectualul se uită la televizor. Desigur mai
puţin timp şi nu atât de regulat ca omul de mijloc; dar şi pentru ei televiziunea

Marinela Rusu, Op. cit., pp. 125-126.
Natalie Coste Cerdan, Alain Le Diberder, Televiziunea, trad. de Ileana Busuioc, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1991, p. 150.
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reprezintă practica culturală numărul unu, şi aceasta e un lucru evident.”53 Totuşi, reproşurile adresate efectelor televiziunii asupra vieţii de familie trebuie
confruntate cu câteva date demografice. De la începutul secolului trecut, vârsta la căsătorie, iar acum la prima coabitare, nu a încetat să descrească, în vreme ce speranţa de viaţă creştea regulat. În prezent, atunci când nu intervine
divorţul sau despărţirea, o căsătorie are şanse să supravieţuiască vreo
cinci-zece ani, în Occident, faţă de mai puţin de douăzeci şi şapte în 1910. Mai
mult, aceşti douăzeci şi şapte de ani erau toţi anii unei vieţi active, fără vacanţe,
fără sâmbete libere şi cu zile de lucru adesea mai lungi de zece ore. Şaizeci de
ani mai târziu, numărul de ore disponibile pentru viaţa particulară a crescut de
aproape zece ori pentru un bărbat sau o femeie de douăzeci de ani: de la
48.000 de ore la 470.000, aceasta este evoluţia perioadei medii de timp liber
de care dispune un cuplu pentru a face altceva decât să doarmă, să muncească,
să se deplaseze spre locul de muncă sau să-şi acorde îngrijiri personale. În majoritatea ţărilor această evoluţie a fost într-adevăr contemporană cu avântul
televiziunii.
În total, ceea ce uimeşte cel mai mult, în efectele sociale, culturale şi politice ale televiziunii este caracterul lor modic. Căci este de necontestat faptul că
niciodată o practică socială care nu e direct legată de simpla supravieţuire –
am fi tentaţi să spunem chiar că nu este necesară – nu a reprezentat un asemenea volum de timp. Dar acest volum este o gaură neagră socială, căci un consum pur nu produce nimic altceva decât câteva efecte de conservare apatică
(atitudinile politice), de omogenizare lentă (limbajul) sau de conspiraţie laşă
(acel faţă-n faţă fără sfârşit al cuplurilor). Nimic care să fie proporţional cu
ceea ce i se sacrifică din timpul social.54
Locul pe care îl ocupă televizorul în cadrul familiei nu pare a fi unul nesemnificativ. Gunter şi Svennevig afirmau că „televizorul astăzi este o componentă indispensabilă a gospodăriei unei familii – aproape un alt membru al familiei”.55

Ibidem, p. 151.
Ibidem, p. 154.
55 Roger Silverstone, Op. cit., p. 44.
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Florile răului, ca operă fundamentală pentru poezia modernă, a alimentat
prin bogăția semnificaţiilor sale mai multe generaţii de scriitori. Baudelaire a
fost descoperit pe parcursul timpului, iar poeţi importanţi ca Rimbaud sau Mallarmé, de exemplu, s-au raportat direct la opera acestuia. Rimbaud îl consideră
un adevărat Dumnezeu, iar Mallarmé se încumetă cu greu să continue drumul
de acolo de unde s-a oprit ”bietul Baudelaire”. Paul Valéry susţine că începând
cu Baudelaire poezia franceză devine un fapt european, depăşind graniţele francofone ale literaturii şi pătrunzând în conştiinţa universală.
Însă recunoaşterea meritelor poeziei sale nu a fost deloc uşoară. În timpul
vieţii poetului, Florile răului au fost catalogate de cele mai multe ori drept elucubraţii ale unei minţi rătăcite ori drept bufonerii macabre ale unui infatuat.
Cu toate controversele inerente unei opere atât de complexe, de partea
marelui poet s-au aflat personalităţi de primă mână ale literaturii franceze, contemporani precum Hugo, Flaubert, Gautier, Banville, Leconte de Lisle, Alfred de
Vigny. Totodată Baudelaire şi-a asigurat în conştiinţa posterităţii un loc de prim
rang în estetica picturii şi a artei în general. Prin vestitele sale saloane, ce amintesc de cele nu mai puţin importante ale lui Diderot, Baudelaire a trasat noi direcţii de evoluţie a artelor, influenţând întreaga artă a secolului XX. Afirmaţiile
sale extrem de concise şi de bine argumentate cu privire la operele de artă ale
contemporanilor săi sunt la fel de valabile şi de pătrunzătoare până în zilele
noastre. Astfel poetul-critic susţine încă din Salonul din 1845 valoarea incontestabilă a lui Delacroix, pe când locul acestuia în pictura vremii era contestat de
majoritatea criticilor mai cu experienţă. Baudelaire îl aşază fără nici o rezervă,
* Adrian Bădărău
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cu siguranţa judecăţii de valoare a unui critic experimentat, în fruntea mişcării
romantice, apreciindu-i extrem de favorabil tablourile expuse. De asemenea,
Baudelaire recunoaşte cu o intuiţie excepţională valoarea unor pictori precum
Ingres, Corot şi Rousseau.
În Salonul din 1846 Baudelaire adânceşte judecăţile de valoare din salonul
anterior şi afirmă că „romantismul este pentru mine expresia cea mai nouă şi
mai actuală a frumosului”1. Elogiază în continuare pe Delacroix, face o splendidă
teorie a culorii în arta romantică, optând net în favoarea acesteia în detrimentul
liniei desenului, trece în revistă marii artişti ai vremii, neuitând să teoretizeze
„noul” ce ar trebui să se inspire din viaţa contemporană a Parisului. Scrierile
sale despre pictură continuă cu Saloanele din 1855 şi cel din 1859, unde profunzimea gândirii artistice a lui Baudelaire atinge cotele cele mai mari, iar Pictorul
vieţii moderne încununează cu succes şirul strălucit de studii dedicate artelor
plastice. În aceste scrieri Baudelaire face elogiul imaginaţiei ca regină a facultăţilor umane şi construieşte o teorie a frumosului, ce are ca principală trăsătură
ciudăţenia. Delacroix este pictorul de suflet al lui Baudelaire, în el regăsind multe din viziunile sale poetice şi constituind un reper fundamental pentru gândirea sa estetică.
Baudelaire a fost de asemenea un remarcabil critic literar cât şi un inspirat
critic de muzică. Extrem de atent la inovaţiile estetico-literare ale contemporanilor săi, recunoaşte valoarea a unor mari scriitori precum E.A. Poe, Flaubert,
Hugo, Gautier, Banville, Vigny etc. Poetul a avut o contribuţie extraordinară în
aprecierea şi impunerea valorii unui muzician de geniu precum Richard Wagner. Studiile teoretice ale lui Baudelaire despre comic constituie un izvor nesecat de inspiraţie pentru scriitorii care au urmat. În toate scrierile sale teoretice
Baudelaire a presărat seminţe de idei ce au încolţit în operele succesorilor săi.
Conştiinţa estetică a posterităţii îi este profund îndatorată acestui geniu al literelor franceze.
Este bine ştiut că „fiecare secol este romantic în felul său”, adică fiecare
epocă literară se constituie printr-o negare a celei precedente şi printr-o afirmare a unor noi valori. Baudelaire, aflat în deplin romantism când zeii literaturii
franceze erau Hugo şi Gautier, resimte acest curent ca fiind depăşit. Paul Valéry
susţine că „problema lui Baudelaire era următoarea: cum să devină un mare
1
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poet, fără să fie nici Lamartine, nici Hugo, nici Musset. Nu spun că aceasta era intenţia conştientă a lui Baudelaire, dar ea exista cu necesitate în el, era, în mod
esenţial chiar Baudelaire. Sau, altfel spus, era raţiunea lui de stat”2.
Walter Benjamin afirmă că „Baudelaire a aşezat, aşadar, experienţa şocului
în chiar centrul operei sale artistice”3. În sprijinul acestei afirmaţii putem cita şi
o alta a lui Baudelaire însuşi: „Mi-am cultivat isteria cu bucurie şi cu spaimă”.
Marcel Raymond nu crede că poetul a căutat cu orice preţ originalitatea, însă
este evident că ideile sale estetice convergeau mai degrabă către cele ale romanticilor germani şi englezi decât către cele ale contemporanilor săi francezi. Nerval, ca şi Baudelaire, a fost un mare admirator al culturii germane şi al romantismului idealist german. Baudelaire şi Nerval sunt adevăraţii înnoitori ai romantismului francez, împingând curentul dincolo de limitele sale către modernismul
poeziei europene.
Însă marea sursă de inspiraţie pentru Baudelaire rămâne poetul american
E.A. Poe. Se pot trasa nenumărate paralelisme între cele două mari conştiinţe literare: amândoi au avut o existenţă nefericită, amândoi au fost obsedaţi de o
Frumuseţe superioară care nu-şi găseşte echivalent pe Pământ, amândoi poeţii
au cultivat simbolul, refrenul şi aliteraţia, amândoi au fost obsedaţi de moarte,
amândoi suferă de existenţă şi caută refugiul în vis şi în supranatural.
Într-o scrisoare de-a sa, Baudelaire afirmă că l-a tradus pe Poe, pentru că îi
semăna. În opera acestui scriitor el a descoperit multe dintre propriile sale idei
estetice: cultivarea poeziei de dimensiuni restrânse, frumosul ca ciudăţenie, ca
insolit şi bizar, muzicalitatea versurilor şi cultul deosebit pentru forma acestora,
utilizarea principiului sugestiei cuvintelor.
De asemenea, muzica lui Richard Wagner constituie un reper esenţial în
consacrarea gândirii estetice a lui Baudelaire. Pentru poet, muzica lui Wagner
înseamnă puterea de a transpune momentele „în care sufletul omenesc se scufundă în adoraţia extatică a infinitului perceput prin finit”4. Multe din ecourile
Florilor răului se regăsesc în muzica marelui Wagner, mai ales prin puterea fascinatorie a Răului cât şi prin cultivarea deosebită a mitului ca poem primitiv şi
anonim, purtător al unui adevăr etern plin de reverberaţii poetice.

Paul Valéry, Variétés, Ed. Gallimard, Paris, p. 35.
Walter Benjamin, Iluminări, Cluj Napoca, Ed. Idea Design and Print, 2002, p. 174.
4 Charles Baudelaire, Curiozități estetice, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 23.
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Baudelaire a fost influenţat, de asemenea, de teoriile corespondenţelor
universale cultivate de savanţi ai vremii precum Lavater, Fourier şi Swendenborg. Aceştia considerau că natura prin aparenţele sale posedă nişte corespondenţe cu esenţe imuabile asemănătoare cu cele platoniciene. Aceste convingeri
ale poetului francez sunt magistral întrupate în celebrul sonet, program al simbolismului european, Correspodences. Natura devine pentru Baudelaire un rezervor uriaş de simboluri purtătoare de semnificaţii profunde pe care numai
poetul este capabil să le decodifice oamenilor obişnuiţi. Între aparenţele naturii
exterioare se stabilesc corespondenţe tainice cu stările profund interioare ale
sufletului poetului.
În critica literară, Baudelaire a scris îndeosebi despre autorii care corespundeau într-un fel aşteptărilor sale estetice. La Théophile Gautier a admirat
cultul acestuia pentru frumuseţea formelor, faptul extraordinar de a extrage frumuseţea estetică din urât şi din grotesc: „Fericit om! om vrednic de invidie! n-a
iubit decât Frumosul; n-a căutat decât Frumosul; şi chiar când un obiect grotesc
sau hidos i-a apărut în faţa ochilor, a ştiut să extragă din el o misterioasă şi simbolică frumuseţe”5. Acest citat, privitor la poezia lui Gautier, se poate la fel de bine raporta şi la propria poezie, căci Baudelaire, criticând operele contemporanilor săi, făcea referiri, în realitate, la propria lui manieră de creaţie. De asemenea,
admiră la Gautier perfecţiunea formei, dar se îndepărtează de doctrina acestuia
cu privire la Artă pentru Artă şi de plasticitatea imaginilor poetice, optând pentru muzicalitatea versurilor care să stârnească acea celebră „vrăjitorie evocatoare”.
La Victor Hugo, Baudelaire a salutat mai degrabă vizionarismul poeziei sale decât sentimentalismul acesteia şi mai ales „exprimarea misterului vieţii” sugerat cu „clar-obscurul indispensabil”. La rândul lui, Hugo a recunoscut în poezia lui Baudelaire un „frisson nouveau”. Pe Théodore de Banville, Baudelaire îl
consideră un clasic perfect atât prin mijloacele sale de expresivitate poetică, dar
şi prin alegerea subiectelor, iar poezia acestuia reprezintă „orele frumoase ale
vieţii”.
Estetica baudelairiană se constituie printr-o succesiune de negări ale manierelor anterioare de a gândi arta în general, printr-o serie de refuzuri estetice
şi prin înlocuirea acestora cu alte criterii artistice. Una dintre cele mai puternice
5
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negări ale sale este negarea naturii, adică a imitaţiei servile a realităţii. Refuzul
tradiţiei mimesisului este vehement. Încă din Salonul din 1845 se declară net
împotriva copierii naturii. Consideră că este o erezie să copiezi ceea ce vezi şi nu
să reprezinţi ceea ce simţi. Poetul se declară deci adeptul reprezentării lumii interioare a sufletului, însă nu în direcţia retorismului desuet al romantismului ori
a sentimentalismului acestuia. Baudelaire păstrează în poezia sa patetismul liric
specific romantismului ce exprimă profunda tensiune interioară, însă sentimentele descrise nu mai aparțin numai poetului, ci întregii umanităţi. Acesta surprinde în poezia sa tragismul existenţial al tuturor oamenilor, şi nu doar al lui
însuşi. Hugo Friedrich susţine că Baudelaire, precedat de E.A. Poe, face distincţia
netă între eul empiric, cotidian al omului Baudelaire şi eul creator, al poetului,
care este unul impersonal.
Negarea pasiunilor inimii, care sunt o „beţie a inimii”, se înscrie tot în direcţia negaţiei naturii, a realului, pe care poetul francez le asociază cu răul, urâ‐
tul, banalul. „Cu Baudelaire începe depersonalizarea liricii moderne, cel puţin în
sensul că verbul liric nu se mai naşte din acea unitate a poeziei cu persoana empirică la care aspiraseră romanticii., în opoziţie cu tradiţia multiseculară a liricii
dinaintea lor”6. Iar poetul însuşi afirmă că: „(...) e de prisos şi greţos să înfăţişezi
ceea ce există pentru că nimic din ceea ce există nu mă mulţumeşte. Natura este
urâtă, iar eu prefer unei trivialităţi pozitive nişte monştri născuţi de fantezia
mea”7. Baudelaire a admirat la Delacroix armonia inefabilă a culorilor sale, care
nu seamănă defel cu natura brută, ci este fidelă întru totul fanteziei sale creatoare, acelei regine a facultăţilor umane. De asemenea, Baudelaire resimte acea melancolie graţioasă a tablourilor lui Delacroix ca fiind acel mal du siècle specific
epocii romantismului, ca şi viitoarelor sale poezii ale răului.
Poetul francez se pronunţă împotriva naturii, deoarece o consideră lipsită
de spiritualitate. Chiar atunci când tratează ca temă în poeziile sale oraşul furnicar, Paris, nu vom găsi în ele descrieri realiste ca ale lui Hugo sau E. Sue. Pentru
Baudelaire marele oraş, în artificialitatea şi decăderea lui morală, constituie un
pretext pentru reveriile şi alegoriile sale poetice. Hugo Friedrich susţine că „în
gunoaiele marilor oraşe, Baudelaire simte un mister”8. În Mici poeme în proză,
Baudelaire visează la un spaţiu total artificial, un produs strict al spiritului
Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, Bucureşti, Ed. Univers, 1998, p. 25.
Charles Baudelaire, Curiozități estetice, Bucureşti, Editura Meridiane, 1971, p. 36.
8 Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, Bucureşti, Editura Univers, 1998, p. 34.
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uman. Pentru poet, natura este prăbuşită în păcatul originar cu neputinţă de ignorat, predestinată răului. De aici preţuirea deosebită pentru artă, care constituie totodată şi o religie pentru el. Prin fascinaţia irezistibilă pentru oraşul decăzut, pentru artificial şi prin alchimia limbajului care metamorfozează totul,
Baudelaire deschide noi direcţii de evoluţie a poeziei moderne europene. El este
poetul care încearcă să găsească o soluţie la următoarea problemă: cum este posibilă poezia într-o eră a tehnologiei, a progresului tehnic, într-un oraş suprapopulat şi decăzut moral. Consideră progresul ca „descreştere progresivă a sufletului, dominaţie progresivă a materiei”9. Este bine cunoscută reacţia vehementă a mişcărilor avangardiste din secolul al XX-lea la progresul tehnologic, la
industrializarea mondială şi la raţionalismul cartezian. Introducând în poezie tema marelui oraş, Baudelaire demonstrează că aceasta poate avea drept material
poetic şi urâtul, căci prin metamorfoza limbajului putem extrage frumuseţi noi.
Putem vorbi în cazul poeziei lui Baudelaire de o estetică a urâtului, căci „din urât
poetul va face să se nască un farmec nou”10. Baudelaire este primul poet francez
care, continuând ideile estetice ale lui Poe, se declară împotriva inspiraţiei, negând în procesul creaţiei poetice şi artistice, în general, spontaneitatea ideilor,
improvizaţiile lingvistice. El se pronunţă pentru un travaliu îndelungat, procesul
artistic necesitând o bună cunoaştere a tehnicilor de creaţie. Astfel, începând cu
Baudelaire se lansează ideea de calcul în artă: „Tot ce e frumos şi nobil e rezultatul raţiunii şi al calculului”11. Se revine de fapt la negarea anterioară a naturalului. Inspiraţia este naturală, prin urmare demnă de dispreţ.
În Pictorul vieţii moderne, Baudelaire face elogiul artistului Constantin
Guys, descriind metoda acestuia de lucru. După o lungă şi istovitoare zi petrecută în marele oraş în care observă, analizează, decantează, artistul cu memoria
proaspătă recreează amintirile de peste zi, transfigurându-le conform imaginaţiei sale. Nu putem vorbi de o copie a naturii, nici de reproducerea exactă a realului prin improvizaţia instantanee, ci vorbim despre un travaliu care durează
mult, căci artistul decantează, recompune din memorie senzaţiile trăite, toate
acestea fiind ghidate cu o precizie matematică de fantezia creatoare a artistului.
Baudelaire preia de la E. A. Poe şi ideea construcţiei poetice care necesită
aceeaşi rigoare ca rezolvarea unei probleme matematice. Pentru poetul francez
Charles Baudelaire, op. cit., p. 67.
Charles Baudelaire, op. cit., p. 195.
11 Charles Baudelaire, Curiozități estetice, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 58.
9
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în creaţia artistică întâmplătorul nu-şi are locul, iar metafora capătă valoare de
„exactitate matematică”.
În strânsă legătură cu aceste idei vine următoarea: în artă şi în poezie, în
special, nu-şi au loc pasiunile şi sentimentele eului social al artistului, deoarece
acestea sunt şi ele la fel de naturale, banale şi impure. Baudelaire vorbeşte de
impersonalismul poeziilor sale, aceasta constituind o idee cu totul nouă şi contrară romantismului şi tradiţiei poetice de până la el. Pentru poetul francez,
frumosul artistic înseamnă întrezărirea unor splendori de dincolo de mormânt:
„De fapt acest admirabil, acest nemuritor instinct al Frumosului ne face să considerăm Pământul şi spectacolele sale ca pe o întrezărire, o corespondenţă a Cerului. Setea nepotolită de tot ceea ce dincolo de viaţă, e dovada cea mai vie a nemuririi noastre. În acelaşi timp, în poezie şi prin poezie, în şi prin muzică, sufletul întrezăreşte splendorile situate dincolo de mormânt; şi când un poem minunat îţi umple ochii de lacrimi, nu sunt dovada unui exces de plăcere, ele sunt mai
degrabă mărturia unei melancolii iritate, a unei postulaţii a nervilor, a unei naturi exilate în imperfecţiune şi care ar vrea să pună stăpânire imediat, chiar pe
acest pământ, pe paradisul revelat”12.
Poetul francez se pronunţă, de asemenea, împotriva dictonului Artă pentru
Artă, aşa cum Şcoala parnasiană, în frunte cu Leconte de Lisle, îl adoptase. Pentru Baudelaire, materia, forma sunt simboluri ale spiritului şi, deşi se declară în
favoarea cultului formei, al artificialului deci, nu se distanţează de spirit. Dacă
pentru Théophile Gautier, descrierile plastice ale versurilor sunt prin ele însele
un scop pentru poezie, la Baudelaire cultul formelor este o metodă de salvare a
conţinutului, de spiritualizare a acestora. Hugo Friedrich susţine că „Baudelaire
a afirmat adesea salvarea prin forme”13. Dacă prin conţinut poezia şi arta în general nu mai pot aduce sufletului omenesc o consolare metafizică, dacă pentru
oameni credinţa în transcendentalitate a apus, atunci, măcar prin rigoarea şi
cultul formelor se mai poate salva ceva din nevoia înnăscută a omului de ideal.
Astfel, se ajunge în poezia lui Baudelaire, dar mai ales în poezia modernă de după el, la disonanţe evidente între rigoarea formei şi neliniştea conţinutului. În
acest mod putem explica şi titlul volumului de poezie Florile răului, care este un
oximoron cu bogate încărcături semantice. Dacă metafora floare ne-ar putea
12
13

Charles Baudelaire, Curiozități estetice, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 78.
Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, Bucureşti, Editura Univers, p. 43.
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trimite cu gândul la frumuseţea formelor versurilor, ca şi la mirosurile difuze ale
încărcăturilor semantice ale cuvintelor, răul ne poate trimite la ideea de angoasă, de spleen, adică la temele predilecte ale poeziei sale. Însuşi Baudelaire afirmă
că: „e un miraculos privilegiu al artei că oribilul exprimat artistic devine frumuseţe şi că durerea ritmată şi cadenţată umple spiritul cu o bucurie liniştită”14.
Astfel, pentru poetul francez, omul modern se poate consola cu o bucurie a ritmicităţii versurilor, ce l-ar trimite cu gândul la ideal, în ciuda disonanţelor şi neliniştilor sufletului său.
În literatura lumii, Poe este primul poet care a răsturnat ideea clasică a raportului conţinut-formă în poezie, optând ca şi Baudelaire mai târziu pentru
întâietatea formei în dauna conţinutului. În opinia lui Poe, ceea ce stă la baza
procesului artistic este un „ton” care precede limbajul purtător de sens. Poetul
are datoria de a găsi cuvintele care să imite cât mai bine tonul respectiv şi abia
apoi din gruparea acestora să se creeze un context semantic, motive literare,
teme etc. Baudelaire nu este departe de ideile lui Poe, pe care şi le însuşeşte.
Astfel, în poezia Invitation au voyage, care este unul dintre cele mai muzicale poeme din literatura franceză, rolul sonorităţii şi ritmicităţii versurilor este esenţial pentru receptarea mesajului poetic.
Baudelaire face elogiul unei facultăţi speciale a poetului şi a creatorului de
artă şi anume Imaginaţia. Aceasta nu înseamnă simpla capacitate a minţii umane de a fantaza, ci este o facultate esenţială a unui poet fără de care nu poate
exista poezie adevărată, este o facultate „productivă”, nu „perceptivă”, care nu
procedează „confuz şi arbitrar”, ci „exact şi decisiv”.
Hugo Friedrich consideră următorul citat din Baudelaire esenţial pentru
estetica modernităţii: „Fantezia descompune întreaga creaţiune şi, cu materialele îngrămădite şi dispuse după reguli a căror origine nu o putem afla decât în zona cea mai profundă a sufletului, creează o lume nouă, produce senzaţia de
nou”15. Poetul francez nu poate preciza sursa, originea acestei facultăți deosebite, dar tot el afirmă că „în măsura în care omul este făcut după chipul şi asemă‐
narea Domnului, păstrează o îndepărtată legătura cu această putere sublimă cu
ajutorul căreia Creatorul concepe, creează şi îşi generează universul său”16.
Baudelaire consideră că Imaginaţia este analiza şi tot ea este şi sinteza. Poetul
Charles Baudelaire, Critică literară şi muzicală, Bucureşti, Ed. Meridiane, p. 214.
Charles Baudelaire, Curiozități estetice, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 67.
16 Ibidem, p. 73.
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concepe, ca şi Delacroix, natura ca pe un dicţionar din care artistul coordonat de
Imaginaţia sa creatoare preia elementele folositoare, pe care le ordonează după
nişte reguli proprii şi conştiente. Baudelaire, într-o afirmaţie celebră, „vrea câmpii colorate în roşu şi copaci coloraţi în albastru”. Ne putem imagina ce impact a
avut această afirmaţie în pictura secolului al XX-lea. Marin Rădulescu asociază
Imaginaţia baudelairiană cu conştiinţa „care poartă în gradul cel mai înalt intensitatea puterilor spirituale. Aceasta este şi definiţia pe care o dă poeziei în sensul
cel mai larg şi mai înalt”17
Începând cu Coleridge, trecând prin Poe şi Delacroix, înfloreşte acel spiritualism al artei care legitimează regalitatea Imaginaţiei. „Baudelaire procedează
la judecarea operelor şi artiştilor prin referinţa la efectele spirituale ale Imaginaţiei în artă”18. Se ajunge astfel la domnia Imaginaţiei pentru că numai ea asigură independenţa spirituală a artei, numai ea este responsabilă de ceea ce Poe
afirma în Poetic principle, „stimularea exaltantă a sufletului”. Prin legile pe care
le impune Imaginaţia se asigură creierului uman adevărate sărbători ale sufletului, conferindu-i un paradis supranatural. Prin spiritualismul acesteia se ajunge
la supranaturalismul artei pentru că Imaginaţia „nu este numai regina creaţiei,
ci şi a cunoaşterii”19.
Baudelaire afirmă că „poetul e inteligenţa supremă şi fantezia e cea mai
ştiinţifică dintre toate facultăţile”20. Imaginaţia, după Baudelaire, îl învaţă pe
om „simţul moral al culorii, al conturului, al sunetului şi al parfumului”21. Cu
alte cuvinte Imaginaţia te învaţă cel fel de mijloace artistice să foloseşti pentru
a exprima cât mai precis ideea poetică. Tot ea stabileşte analogia şi metafora.
Baudelaire a uzat foarte conştient de Imaginaţie ca tehnică creatoare de absurd posibil. După cum se observă, doctrina Imaginaţiei se află în strânsă relaţie cu doctrina sincretismului artelor.
Pentru Baudelaire, pictura lui Delacroix este o adevărată sărbătoare a spiritului, o simfonie a culorilor sau un poem în culori. „Fără a fi recurs la opium,
cine nu a cunoscut acele ceasuri admirabile, adevărate sărbători ale creierului,
când simţurile cele mai ascuţite percep senzaţiile cele mai vibrante, în care cerul
Marin Rădulescu, Baudelaire – Existență şi creație, Bucureşti, Editura Spirale, 1992, p. 278.
Ibidem, p. 259.
19 Ibidem, p. 294.
20 Idem, p. 294.
21 Ibidem, p. 294.
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de un azuriu transparent se adânceşte ca un abis infinit în care sunetele au un
clinchet muzical, iar culorile cuvântă, în timp ce miresmele mărturisesc o lume
de idei? Ei bine, pictura lui Delacroix îmi pare a fi tălmăcirea acestor minunate
zile ale spiritului. Ea stă sub semnul intensităţii, iar splendoarea e privilegiul ei.
Ca şi natura percepută de nervii ultrasensibili, ea dezvăluie supranaturalul”22
În Note noi despre Edgar Poe, Baudelaire face o sinteză a eseurilor poetului
american despre poezie, exprimându-şi aderenţa aproape totală la ideile acestuia. În acest studiu, Baudelaire combate o serie de „erezii” ale poeziei romantice
cum ar fi: erezia pasiunilor, erezia lungimii poemelor, a didacticismului şi a moralei. Edgar Poe a constituit, ca şi Delacroix în pictură, o revelaţie literară. Poetul
francez mărturiseşte că a descoperit în scrierile poetului american poeme şi
nuvele concepute de acesta din urmă cu douăzeci de ani. Baudelaire afirmă,
glumind, că a fost plagiat de ilustrul său înaintaş Poe. Poetul francez îşi vede
confirmate în scrierile lui Poe propriile sale intuiţii estetice, făcând ca, prin traducerile pe care le va face din acesta, scriitorul american să fie mult mai bine
receptat în Franţa decât în America. „Ştiţi pentru ce am tradus cu atâta răbdare
din Poe? Pentru că îmi semăna. Pentru prima dată când am deschis o carte de a
lui, am văzut cu spaimă şi cu încântare, nu numai subiecte visate de mine ci şi
«fraze» gândite de mine, scrise de el cu douăzeci de ani înainte”23.
Între cei doi mari scriitori se pot stabili nenumărate corespondenţe, atât în
planul vieţii private, cât mai ales sub aspectul operei. Însă Baudelaire nu a copiat
pur şi simplu pe Poe. „Cercetările profesorului american W. T. Bandy au stabilit
riguros că Baudelaire nu citise din Edgar Poe până în 1852 decât vreo două‐
sprezece povestiri. El nu-i cunoştea nici poemele şi nici scrierile teoretice cu
care a avut contact abia acum, publicarea notei «Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres»,
nefiind, în cea mai mare parte, decât simpla traducere a celor două articole americane. Or, la această dată estetica lui Baudelaire era aproape definitiv construită”24. Estetica lui Baudelaire se va dezvolta în direcţia propriei sale gândiri. Edgar Poe i-a confirmat poetului francez conştiinţa geniului său poetic.
Poetul francez, ca şi cel american, respinge erezia poemelor lungi, „erezia
lungimii”, considerând că poemele lungi sunt o contradicţie de termeni şi că un
poem nu-şi merită numele decât în măsura în care emoţionează, răpeşte sufletul.
Marin Rădulescu, Baudelaire – Existență şi creație, Bucureşti, Editura Spirale, 1992, p. 245.
Baudelaire, Scrisori.
24 Marin Rădulescu, Baudelaire – Existență şi creație, Bucureşti, Editura Spirale, 1992, p. 295.
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Însă această afirmaţie nu trebuie să ne ducă la gândul că Baudelaire optează pentru o poezie sentimentală care să reproducă emoţiile şi sentimentele eului social. Aici este vorba, şi ajungem la cea de-a doua erezie condamnată de
Baudelaire, despre acele trăiri ale sufletului care, întrezărind frumuseţile supranaturale ale lumii de dincolo, devine „mărturia unei melancolii iritate, a unei
solicitări a nervilor, a unei naturi exilate în imperfecţiune şi care vrea să ia în
stăpânire neîntârziat, încă de pe pământ, paradisul revelat „25. Deci, pentru
Baudelaire, poezia are o miză mult mai mare decât reprezenta ea pentru romantici, este o modalitate de cunoaştere metafizică, asemănătoare religiei, ştiinţelor
oculte. René Galand în lucrarea Baudelaire poétiques et poésie vorbeşte despre
ambiguitatea unor termeni la Baudelaire: Frumos, Ideal, Supranatural. De exemplu, supranaturalul: „Ce terme signifie-t-il manifestation du surnaturel ou création artificielle destinée à donner l`illusion du surnaturel? A-t-il un autre
sens?”26 De asemenea, conceptul lui Baudelaire de frumos este ambiguu şi contradictoriu: dacă putem vorbi de o reminiscenţă a teoriei platoniciene despre
frumos, totuşi Baudelaire nu asociază în mod necesar Frumosul cu Binele. Într-o
poezie celebră, afirmă că: „Que tu viennes du Ciel ou d`Enfer qu`importe?”.
Galand mai afirmă despre Baudelaire că pentru el arta apare ca o operaţiune magică, ca o modalitate de a aboli Timpul, de a anula efectele Căderii, de a
reda omului perfecţiunea şi integritatea originare: „Toutefois, Baudelaire ne peut
dissiper un doute, les instants privilégiés ou une réalité paradisiaque semble se
révéler à l`homme, sont ils l`authentiques epiphanies? L`Eden recréé par l`art
est-il plus qu`un paradis artificiel? N`est-il pas la conséquence d' un parti pris,
d'un aveuglement volontaire du poète? D'un mirage délibérément cultivé?”27
Hugo Friedrich pare a răspunde la aceste întrebări prin conceptul de „Idealitate goală” şi că însuşi Baudelaire n-ar fi gândit altceva. De aici poate rezultă
disperarea degajată de versurile sale şi exasperarea eşecului găsirii unui ideal
care se lasă aşteptat.

Baudelaire, Curiozități estetice, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 83.
R. Galand, Baudelaire – poétiques et poésie, Ed. A. G. Nizet, Paris, p. 136: ”Acest termen semnifică
manifestarea supranaturalului sau creație artificială destinată să dea iluzia supranaturalului?”
27 Idem, p. 131: „Totuşi, Baudelaire nu poate să disipeze o îndoială, momentele privilegiate sau o
realitate paradisiacă ce par a se releva omului, sunt ele epifanii autentice? Paradisul recreat prin
artă este mai mult decât un paradis artificial? Nu este ea consecința unui părtiniri, de o orbire voluntară a poetului? De un miraj cultivat deliberat?”
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Poetul francez se pronunţă şi împotriva poemului scurt, căci „e ca un sigiliu care, presat uşor şi prea grăbit, n-a avut timpul să-şi imprime imaginea în
ceară”28. Baudelaire se pronunţă împotriva „beţiei inimii”. Poezia nu este confesiune ca la romantici, ci act deliberat al raţiunii, acea „vrăjitorie evocatoare” care
seduce şi transpune cititorul într-o altă lume, la fel de posibilă ca cea reală. Dacă
la romantici poezia înseamnă descrierea sinceră şi spontană a sentimentelor
trăite, la Baudelaire avem de-a face cu un impersonalism al sentimentelor, căci
„pasiunea este ceva natural, prea natural chiar, pentru a mai aduce un ton jignitor, discordant, în domeniul Frumuseţii pure, prea familiară şi prea violentă
pentru a nu scandaliza Dorinţele pure, Melancoliile graţioase şi Disperările nobile care îşi au lăcaşul în regiunile supranaturale ale poeziei”29.
Baudelaire condamnă, de asemenea, „erezia didacticistă”, ca şi „erezia adevărului şi a moralei”. Poezia nu înseamnă încercare de a moraliza, ea nu te învă‐
ţă nimic practic, ci este o pură creaţie a spiritului care nu-şi are drept scop decât
poezia însăşi: „Poezia n-are alt scop în afară de sine, nici nu poate avea altul, şi
nu va fi un poem mai măreț, mai nobil şi mai cu adevărat demn de numele de
poem decât acela care va fi fost scris numai şi numai pentru plăcerea de a scrie
un poem”30.
Ca şi Edgar Poe, Baudelaire acordă mare atenţie capacităţii extraordinare
de sugestie a cuvintelor şi aspectului sonor al acestora. Poetul francez tinde că‐
tre o poezie care să devină muzică perfectă. De aceea l-a şi admirat atât de mult
pe Richard Wagner, în muzica acestuia regăsind sonorităţi şi teme ale propriei
sale poezii.
Sincronismul artelor este o altă descoperire majoră a lui Baudelaire. Pentru el, pictura lui Delacroix este o simfonie de culori, iar poemele sale tind către
aceeaşi muzicalitate şi melancolie graţioasă a tablourilor acestuia. Baudelaire a
încercat să traducă în limba franceză celebrul poem a lui Poe Corbul, unul dintre
cele mai muzicale din poezia universală, însă a renunţat la acest proiect, căci s-a
gândit că nu poate converti sonoritățile limbii engleze în sonorităţi ale limbii
franceze şi s-a mulţumit cu o traducere în proză a acestui poem. De altfel, însuşi
Baudelaire a scris poeme în proză, încercând să dea prozei acea muzicalitate inBaudelaire, Critică literară şi muzicală, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968,
p. 165.
29 Idem, p. 173.
30 Ibidem, p. 174.
28

95

ADRIAN BĂDĂRĂU

terioară specifică poemelor sale, să o apropie cât mai mult de muzică. Prin
această muzică inefabilă a poeziei, poetul speră să atingă acea stare de graţie a
reveriilor conştiinţei, când fluxul acesteia este întrerupt.
Baudelaire a fost şi teoreticianul modernităţii, cuvânt pe care el însuşi l-a
inventat în limba franceză. În nenumărate ocazii, poetul afirmă că Frumosul are
ca principală trăsătură a sa ciudăţenia. De aici vine ruptura de o întreagă estetică tradiţională care concepea frumosul într-un soi de normalitate, de armonie,
de simetrie şi de convenţie. Pentru Baudelaire, Frumosul este disonant, bizar, el
vine din altă lume: „Frumosul este totdeauna bizar. Nu vreau să spun că este în
chip voluntar şi în chip calculat bizar căci, în acest caz ar fi un monstru sărit de
pe drumul vieţii. Spun doar că el cuprinde întotdeauna puţină ciudăţenie naivă,
nevoită, inconştientă şi că această ciudăţenie este cea care-l face în mod special
să existe Frumosul”31. Acesta nu coincide nici cu Natura şi nici cu Binele, dimpotrivă, în Mon coeur mis à nu afirmă că „Satan al lui Milton este esenţa Frumosului” şi că nu poate exista Frumos fără acel sentiment de nefericire, de melancolie, căci omul „este un zeu căzut pe Pământ, dar care îşi aminteşte de Ceruri.”32
Pentru Baudelaire, modernitatea este actualizarea frumosului şi conţine două
componente: „modernitatea, adică tranzitoriul, fugitivul, contingentul constituie
jumătatea artei, cealaltă jumătate fiind eternul şi imuabilul”33. În Pictorul vieţii
moderne, Baudelaire afirmă, de asemenea, în legătură cu frumosul că „este alcă‐
tuit dintr-un element veşnic, invariabil, a cărui cantitate este peste măsură de
greu de determinat, precum şi dintr-un element relativ, circumstanţial care va fi,
dacă vrem, rând pe rând sau în întregime, epoca, moda, morala, pasiunea”34. În
acest mod, orice banalitate cotidiană poate fi supranaturalizată prin încântarea
poetică. Graţie jocului corespondentelor şi al analogiilor, insolitul, oricare ar fi
ocazia, devine elementul necesar al acestei treceri de la natură la supranatură şi
de la real la magie în care consistă poezia.
Chiar şi în timpul vieţii, Baudelaire a afişat o atitudine nonconformistă
faţă de societatea burgheză. Dandysmul său a constituit o formă de libertate
spirituală dincolo de insolitul vestimentar. De fapt, dandysmul său nu presupunea o frumuseţe insolentă, ci una discretă şi mai ales care nu suportă trivialitaBaudelaire, Curiozități estetice, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 178.
Baudelaire, Critică literară şi muzicală, p.p. 159, 237.
33 Budelaire, Curiozități estetice, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 193.
34 Idem, p. 197.
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tea. „Viaţa sa, dandysmul ostentativ, desfrâul afişat, legătura cu mulatra Jeanne
Duval, nonconformismul vestimentar sau părul vopsit albastru-verzui, chiar
cheltuielile fabuloase într-o stare de anxietate, nu trebuie reţinute ca anecdotă,
ele apărând, în ultimă instanţă, ca forme deviate ale «unei revolte cinice împotriva societăţii»„35.
Gustul său rafinat pentru îmbrăcăminte, eleganţa sa vestimentară sunt rezultatul educaţiei de familie, dar mai ales, al aspiraţiei sale înnăscute pentru frumos, pentru artificial. În Franţa începutului de secol al XIX-lea, dandysmul este
preluat de la englezi, în special de la vestitul George Brummel, şi adus către perfecţiune de către Baudelaire. Nici un contemporan de-al lui nu a adâncit spiritualismul dandysmului ca Charles Baudelaire. Pentru acesta a fi un dandy înseamnă mai ales intelectualism şi spiritualism profund, un anumit soi de stoicism în
faţa neajunsurilor vieţii, o anumită atitudine de răceală politicoasă care nu se
poate lăsa emoţionată de nimic şi, mai ales, o oroare faţă de vulgar. Într-o epocă
dominată de prostul gust şi de îngustimea intelectuală burgheză, dandysmul reprezintă pentru Baudelaire „ultima strălucire de eroism în vremuri de decadenţă”. Este o formă de cult al sinelui însă, nu doar o măsură a egoismului şi orgoliului exacerbate, ci o permanentă aspiraţie către perfecţiune intelectuală şi morală. Dandysmul lui Baudelaire, în ciuda cheltuielilor financiare indispensabile, demonstrează, de fapt, nu dorinţa de lux material, cât mai ales, de rafinament spiritualizat şi interiorizat. Poetul francez, chiar şi în zilele de cea mai neagră mizerie, şi-a păstrat neschimbată distincţia vestimentară, haina neagră peste o că‐
mașă albă, imaculată, alături de nelipsita cravată roz, asortată cu rozul mănuşilor. Dandysmul este măsura stoicismului său în faţa vieţii, a permanentei sale
aspiraţii către ideal, blazat, cel mai adesea, dar cu un surâs melancolic: „Dandysmul este un soare la asfinţit, fără căldură şi plin de melancolie”36.
Charles Baudelaire a avut conştiinţa geniului său poetic şi a demonstrat
superioritatea sa intelectuală faţă de cei mai mulţi dintre contemporanii săi. În
nenumărate ocazii el şi-a manifestat încrederea în validarea volumului său de
versuri, Florile răului, de către posteritate şi s-a dovedit că are dreptate încă o
dată. Ideile sale estetice inovatoare n-au intrat însă în conştiinţa generaţiilor de
artişti decât mult mai târziu.
35
36

Cristina Tamaş, Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă, p. 35.
Ibidem, p. 36.
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LIVIA IACOB*

Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea impun, în poezia italiană, un termen rămas şi astăzi cu slabe ecouri în spaţiul românesc, şi
anume il crepuscolarismo, derivând din titlul pe care criticul Giuseppe Antonio
Borgese îl dădea articolului său publicat, în 1910, în revista La Stampa pentru
a denumi, printr-o sintagmă precisă, lirica unor autori greu de înseriat
pe-atunci, precum Marino Moretti sau Carlo Chiaves. Poesia crepuscolare este
în fapt certificatul de naştere al mişcării în interiorul căreia gravitează numele
sonore din aşa-numitul grup roman avându-l drept vârf de lance pe Guido Gozzano, căruia i se alătură Tito Marrone, Sergio Corazzini şi, pentru o scurtă perioadă, Aldo Palazzeschi, unii dintre ei aduşi şi în spaţiul literelor româneşti graţie traducerilor lui Marin Mincu. Metafora folosită de criticul italian indică, după toate datele de care dispunem, pentru prima dată o categorie literară care
în fond se distinge nuanţat atât de tendinţele avangardiste, cât şi de cele expresioniste ce domină peisajul modernismului poetic european: o categorie
care corespunde unei stări de fapt genuine, de tip fin de siècle, ai cărei poeţi
sunt „blestemaţi” să exhibe noul spleen, împrumutând din melancolia şi trăirile
limită ale simboliştilor, dar şi din extazul suprarealist, totul sub semnul unor
vremuri care apun şi deschid, implicit, calea noului ev.
O mişcare asemănătoare întrucâtva la nivelul temelor şi al registrelor stilistice or al eliberării poemelor din chinga prozodică tipică epigonismului mediocru s-a putut cristaliza, deşi a rămas la nivelul unei minorităţi aproape bagatelizate de istoria şi critica literară, sub nucleul patronat de Garabet Ibrăileanu la revista Viaţa românească, între anii 1911, când criticul ieşean îl aduce
* Livia Iacob este

lector dr. la Facultatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi.
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în provincie pe George Topârceanu, propunându-i să devină secretar de redacţie aici, şi 1919-1924, când, la insistenţele lui Demostene Botez, Ionel Teodoreanu debutează în Însemnări literare cu Jucării pentru Lily.
În 1970, Editura Minerva propunea un volum de poeme inedite semnate
de Ionel Teodoreanu şi alcătuit, sub atenta îngrijire a Ştefanei Velisar-Teodoreanu, după manuscrisele scriitorului, care intenţiona să le publice sub titulatura La porţile nopţii. Acesta cuprinde texte care aparţin, conform minuţioaselor adnotări ale celui care îl prefaţează, Al. Philippide, unor vârste de creaţie
diferite şi care mărturisesc, prin urmare, obsesii tematice variate, dar într-un
chip stilistic relativ unitar. Volumul instituie, tindem să credem, punţi de legă‐
tură, ce-i drept la o destul de mare distanţă în timp, cu lirica poeţilor crepusculari italieni şi, prin extensie, cu ceea ce am putea numi crepuscularism în genere, subsumând, evident, atât un imaginar în esenţă decadent (pentru a transfera, în actualitatea limbajului, trăirea la limită, incomunicabilul, ceea ce, în notă
simbolistă, nu se poate articula altfel decât vag, confuz şi adesea nuanţat, voit
imprecis), cât şi forme de expresie hibridă. Un crepuscularism care, în cazul lui
Ionel Teodoreanu, procedează şi prin amestecul discursurilor şi cochetează, la
un moment dat, chiar cu futurismul, fără a îmbrăca în întregime haina vehementă, violent contestatară a acestuia. Plecând de la paradigma mai
sus-amintită, vom folosi, în cele ce urmează, termenul pentru a desemna şi explicita mai apoi modul în care o categorie literară, şi astăzi insuficient asimilată în spaţiul exegetic românesc, avea să genereze poeticitate în puţinele răgazuri pe care apreciatul, în epocă, autor de romane şi le îngăduia pentru a evada
din spaţiul epic într-o condensată şi adesea paradoxală (prin raport cu proza)
gândire metaforică.
Aceasta din urmă este pusă la lucru într-un chip cu totul diferit, neobiş‐
nuit am zice, de către poetul Ionel Teodoreanu, mai degrabă necenzurat de
omniscienţa romancierului care-şi dezvăluia, treptat şi menţinându-şi cititorii
într-un suspans de factură foiletonistică, miezul pariurilor narative. Căci (pentru a parafraza câteva din titlurile ce se succed în broşura cu coperte gri, peste
care titlul în relief se aşază desenat în albastru) în elegiile şi melancoliile sale,
care sunt tot atâtea porţi de pătrundere în nocturna nefiinţă abisală, se citeşte
în primul rând „bogăţia de evenimente interioare”. Care ni se arată, cum notează cel care, fascinat, alcătuia (probabil cu mult timp înainte) cuvântul de
întâmpinare al proiectatei cărţi, în aceste versuri albe „în toată plenitudinea,
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fără constrângerea pe care le-o impunea, în romanele sale, dezvoltarea acţiunii, motivarea obiectivă a personajelor, în sfârşit, toate acele nevoi ale naraţiunii pe care scriitorul era obligat să le respecte. În aceste poeme, el nu mai ţine
seama decât de adevărul întâmplărilor interioare, de mişcările sufletului, de
mersul gândirii sale poetice, care îi este singura poruncă de care ascultă”1.
Putem, într-adevăr, decela, din universul celor aproape două sute de pagini de poeme, întocmai bogăţia lăuntricului crepuscular aparţinându-i omului
care, aflat la senectute, îşi scrutează cu interes faptele interioare nu pentru a
se redescoperi, ci pentru a-şi pregăti, cum scria Lucian Blaga, „marea trecere”.
Din acest motiv volumul abundă în poeme care sunt intitulate Elegie şi care fac
vorbire despre esenţa viciată de apropierea inevitabilului a unui eu, pe alocuri
numit şi Eu-Împărat, uşor de asemănat cu omogenitatea subiecţilor din lirica
italiană a primelor două decenii de secol XX. Ionel Teodoreanu e interesat să
transmită cu precădere un sentiment al finitudinii, iar nu al finalităţii (pe care
o consideră irealizabilă), este şi el un soi de sceptic mântuit ca Guido Gozzano
sau Corrado Govoni. Notele simboliste se îmbină abil în lirica lui cu posibilitatea deschiderii către un suprarealism neaşteptat; poemele antamează reverii
ale sinelui, asociind interioritatea trăirii propriului declin cu prezenţa anotimpurilor carcerale, toamna sau iarna. Citim, de pildă, într-o primă Elegie: „Inima
mea legendar răsărită cu pâlc de vântoase şi taine,/ Dinspre furtuni către om,/
E cuprinsă şi strânsă-n noian fumuriu de omizi,/ Ca toamna-n paragini de
moartă grădină un pom,/ Învins,/ Despuiat,/ Uitat…/ E fioros de multă cenuşă
în inima mea./ Stă ca o babă zbârcită şi ştirbă pe prispă/ Ţinându-şi obrazul
de nucă-nnegrită în mâni fără seamăn de triste,/ Ceţos privind zarea/ Din care
curând o să-nceapă, o dată cu umbra de veci,/ Rece, sură, moartă/ Ninsoarea”2. În alte părţi, închiderea în sine întru moarte este provocată, ca în poemele
bacoviene, de sufocarea caniculară a verii, care deşteaptă porniri autodistructive şi conturează o experienţă poetică inedită, desprinsă de liniile mari ale
consacratei tematici interbelice, aşa cum se întâmplă într-o nouă Elegie: „Cum
să nu fiu apăsat,/ Luminatul cer al amiezii de vară,/ Când gura de rai a azurului tău e doar o crezare a ochilor mei,/ Iar eu, zbuciumatul, cu toată râvna de
rod,/ Cresc şi sporesc solitar pe crengile morţii.// Şi cum să nu fiu despuiat în
Al. Philippide, „Poezia lui Ionel Teodoreanu”, în La porțile nopții, Editura Minerva, Bucureşti, 1970,
p. VII.
2 Elegie, în Ionel Teodoreanu, La porțile nopții, Editura Minerva, Bucureşti, p. 8.
1
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penumbre şi pâcle/ Când fabulosul apus al soarelui zării: novembre,/ E încă o
frunză de toamnă a zilelor mele, desprinsă,/ Căzând în livezile morţii grele de
noapte”3.
Ca şi la crepuscularii italieni, care-şi scriu poemele în contra curentului,
polemizând cu lirica estetă şi vitalismul puternic încărcat de senzualitate al lui
Gabriele D’Annunzio, Ionel Teodoreanu îşi conştientizează îndepărtarea de
ceea ce s-ar putea numi, raportat la concepţiile timpului, o poezie cu tradiţie
măcar în receptarea imediată, dacă nu pe termen lung. Ambiţiei de a-şi găsi
propria voce şi de a o singulariza numai timpul i-a fost potrivnic. Căci textele
sale, la fel ca eul care le-a devenit prizonier şi mărturisitor, descriu şi se susţin
prin anatomia aspectelor banale, rutiniere, prin cuprinderea, în capsula unor
structuri frastice de care-ţi aduci aminte cu uşurinţă, a vieţii majorităţii, a vieţii oraşului mare şi a Lumii care apar în acest volum şi care nu pot fi căutate
altundeva decât în spaţiul pitoresc sau maladiv, în orice caz destinat contrariilor, al marelui oraş. Care, după indicii săi permanenţi, teii, lenea, lenile (interesantă ambiţia pluralului!) şi răspântiile, nu poate fi altul decât Iaşul. Iaşul crepuscular, pe care Ionel Teodoreanu avea să-l părăsească îndurerat de moartea
tatălui propriu şi de pierderea lui Garabet Ibrăileanu, pentru a şi-l aduce mai
aproape, în capitală, prin scrierea unor poeme precum Galben, Amiază de vară,
Poem simfonic al oraşului zilei noastre sau Joc de iarnă, din care cităm (Galben):
„Oraşul mare se trezise la ferestre de cu noapte”; „Pe frunte doar o dungă: pârtia obişnuinţei”; „La fiece răspântie, în uniformă nou-nouţă (…) Agenţi de circulaţie ritmau marele flux-reflux”; „Deci mergeam,/ Cenuşă/ În oraşul de cenuşă”. Oraşul aparţinându-le trecătorilor care, oprindu-se la semafoare, îşi oferă răgazul necesar unei doze de melancolie şi caută unghere secrete ale minţii
şi inimii unde să se refugieze şi să scape de sub apăsarea prezentului întristă‐
tor: „Ce curios!/ Toţi oamenii aceştia au fost copii!/ Cu mâna lor de azi au înălţat ieri zmeie,/ Cu ochii lor de azi ceteau poveşti”; „Apoi chiar soarele intrase
în oraş/Cu paşii lui de aur fabulos./ Oraşul fu de aur roz pe creste,/ ca o fată
sărutată”4; în sfârşit, oraşul leşinat, toropit de caniculă, de plictis, obosind să-şi
mai ofere încă o zi, ca în Amiază de vară: „Oraşul era rănit de vara orbitoare
(…)/ Toate ferestrele şi uşile deschise/Într-un fel de leşin”5.
Idem, p. 9.
Galben, în Ionel Teodoreanu, op. cit., pp. 55-60.
5 Idem, p. 61.
3
4

104

IAŞUL CREPUSCULAR ÎN LIRICA LUI IONEL TEODOREANU

Versuri precum cele citate mai sus pot fi lesne înseriate în linia unei poetici a urbanului pe care o cultiva, odinioară, printre alţii şi Corrado Govoni: o
poezie dinamică, aflată în perpetuă mişcare, asemenea roţilor de tren pe care
adeseori şi cu efect le invocă poetul ferrarez, unul dintre reprezentanţii de seamă ai crepuscularismului italian. Autodidact, acesta îşi publica prima carte în
1903 la Florenţa, dând apoi, cu o ritmicitate demnă de invidiat, Armonia in
grigio et in silenzio, apoi Fuochi d'artifizio (1905) şi Gli aborti (1907), volume
în care „prozaicitatea căutată şi ironia intimistă” atestă un fapt, reţinut şi la noi
de traducătorul său în limba română, Marin Mincu, care îl apropie de Ionel
Teodoreanu: „crepuscularismul lui Govoni ar deriva dintr-o poetică a sufletului”6, de care creatorul nu se dezice nici în aşa-zisa etapă futuristă debutând în
1915 (cum nu o face nici autorul român), etapă în care „noi sunt doar dinamicitatea versului liber şi vitalitatea caleidoscopică a imageriei”.
Înrudirea celor doi poeţi se probează uşor, dacă e să invocăm aici, după
ce am avut deja în vedere versurile cvasi-necunoscute dedicate Iaşului de Ionel Teodoreanu, unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate poeme ale autorului ferrarez, şi anume Lucrurile ce alcătuiesc duminica. Ni se livrează din start,
pus sub semnul punctuaţiei sumare şi al frazei eliptice, un tablou (sau, în spiritul vremurilor surprinse acolo, mai degrabă o fotografie) în care rimele, absente, sunt compensate de tot atâtea instantanee, desprinse din depozitarul unui
retroproiector şi pregătite pentru aviditatea cititorului de a descoperi noul, ascunzişurile junglei urbane, din care fac parte: „Soarele-n praguri./ Faţa de masă cea nouă./ Oglinzile în camere./ Florile în glastre”. Din metropola fatidică
încă nu a dispărut chiar orice urmă de umanitate sau de frumuseţe, fiindcă aici
coexistă vagabondul ce face să plângă armonica şi strigătul hornarului, pomana-mpărţită, zăpada, canalul îngheţat şi, nu în ultimul rând, sunetul clopotelor
(s.n.), dar un sunet care anunţă că viaţa şi moartea îşi dau mâna şi duc mai departe tradiţiile perimate către evul industrializat, care adăposteşte deopotrivă
„Femeile îmbrăcate în negru./ Cele împărtăşite./ Sunetul alb şi negru al pianului./ Surorile albe bandajate ca nişte răni./ Preoţii negri. (…) Plimbările îndră‐
gostiţilor./P limbările bolnavilor”7. Este o poezie care se scrie mai degrabă cu
privirea decât cu pixul şi care te atrage în jocul ei, invitându-te la o liniştită,
Marin Mincu, Poeți italieni din secolul XX. De la Giovanni Pascoli la Valerio Magrelli, antologie, traducere, prefață şi note introductive de Marin Mincu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988, p. 38.
7 Lucrurile ce alcătuiesc duminica, în Marin Mincu, op. cit, p. 39.
6
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resemnată, vârstnică aproape contemplaţie, din care te trezesc doar copiii ce se
joacă pe stradă cu cercul şi cojile de aur ale portocalelor pe trotuar (s.n.).
Totuşi, în cazul poetului italian, ca şi în cazul celui român, elemente specifice parnasianismului invadează acest modernism in nuce, de vreme ce întreaga lume citadină pe care Govoni o eternizează atât de exact în rândurile
sale e dominată nu de omenesc, cum ne-am aştepta în cazul unei lirici îndatorate citadinului, dimpotrivă, se alcătuieşte ca un conglomerat abstract în care
intră, deopotrivă, ultimul fulger, topoganul de sticlă al curcubeului, briza, ghirlandele de iederă, o balerină de parfum, un liliac de noapte (s.n.) şi în care se
intră „pe o şină de tren în fugă/ spre un oraş cenuşiu/ cu case peticite/ sub vechile umbrele/ stricate ale acoperişurilor”8. Iar atunci când omenescul este şi
el invitat să participe la fiesta mundană, acesta ia aproape întotdeauna formă
feminină, farmecă şi seduce prin trupeşe, trufaşe iluminări în obscuritatea rutinieră a fiecărei zile, ca în poemul Împotriva curentului ca păstrăvii blonzi ce
înfăţişează o ghiduşă urmărire a muzelor care, la rândul lor, îl vor urmări pe
meditativul poet: „Împotriva curentului ca păstrăvii blonzi/ tăiau mulţimea
citadină/ două puştance de-o frumuseţe obraznică./ Curioase îşi lipeau mutrişoarele/ izmenite cu pudră, ici de-un acvariu/ de lux cu valuri dormind în
vraf/ de stofe pentru ţipari şi languste/ ici acolo de-o vitrină scânteind de ciorapi,/ canafuri de ciulini roşii pentru conduri/ de Cenuşăreasă, sclipici şi argint/ pentru carneţele de bal. Cotiră/ deodată şi una se-aplecă ascunsă/ de
neliniştita-i tovarăşă să-şi prindă la loc/ jartiera la jumătatea coapsei goale./
Le absorbi curentul citadin./ Revăd mereu strada iluminată/ de-acea fulgerare
a cărnii feminine/ în marmora ploii de septembrie”9.
Nici din rândurile volumului de poeme ce poartă semnătura lui Ionel Teodoreanu nu lipseşte faţeta care l-ar putea apropia reţetarul futurist, cu atât
mai mult cu cât într-un Poem simfonic al oraşului zilei noastre se resimt note
explicit intertextuale cu Zonă al lui Apollinaire: „Eu sunt cetăţeanul oraşului
mare,/ Mânjit de zguri şi funingini”, „Oraşul ritmat de agenţi de un plastic abstract,/ Turnaţi uniform în borcane de sticlă/ Cu gestul exact”; „Oraşul turbat
când trăieşte diurn”; „Oraşul afişelor zilnic schimbate,/ Explozii de litere, gest
şi culoare,/ Oraşul c-o mie şi unul de glasuri sub soare (…) Oprit deodată în
8
9

Grădina, în Marin Mincu, op. cit., pp. 40-41.
Împotriva curentului ca păstrăvii blonzi, în Marin Mincu, op. cit., pp. 42-43.
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pântecoase autobuze şi săgetătoare tramvaie (…) Oraşul cu circuri./ Talcioc./
Ateneu./ Cu parcuri, străzi bandajate, asfaltul crăpat,/ Cazane de smoală topită,/ Faruri spectrale în noapte (…) Şi gări/ Răspântii urgente de trenuri,/ Miros pipărat de cărbune în nări”; „Olteni, geamgii, fier vechi, iaurgii/Lăptari, lingurari, spoiangii, ursari, tocilari”„Şi deodată, iată:/ Înfloreşte iar liliacul cu rochie albă de fată./ Apoi, vara, cu amiezele blonde de soare de tei/ Şi crinii luminii şi lenile ei”.
Dincolo de alegerile tematice pe care Ionel Teodoreanu le operează în
volumul care ne-a interesat aici, propunând o poezie a oraşului mare şi ostil,
uneori antimetafizică10 şi un eu exploziv, dispersându-se în peripatetice contemplări ale lumii şi ale personajelor ei bizar colorate, un alt element care îl
apropie de crepuscularii italieni trebuie căutat în alegerile de natură lingvistică şi prozodică pe care le operează. Ca şi la Govoni, poetica urbană a lui Teodoreanu se constituie, atât cât a avut timp să o facă, prin reducerea, aproape prin
suprimarea eului, fapt considerat de Marin Mincu un procedeu antiretoric,
motiv pentru care „discursul poate capta infinit mai adânc viaţa obiectelor,
adică poate provoca acele noi conexiuni prin care realul este obligat să producă sens; de la solilocviul personal (şi adesea intimist), se trece la descrierea impersonală a spaţiului interior/exterior şi se constituie concomitent dâra narativă a discursului poetic”11. Poezia tinde să se apropie de proză, pe alocuri fiind
cultivat chiar poemul în proză. Autorul ieşean căută şi el un vers care să evadeze din constrângerile metricii tradiţionale şi să ambiguizeze voit discursul. Putem totuşi vorbi despre un crepuscularism soft întrucât versul liber nu exclude
în totalitate, la Teodoreanu, formele aulice, clasice; aşa de pildă, interesul pentru muzicalitate este o constantă a scriiturii sale, demonstrabilă în poeme prin
alternanţa versurilor scurte şi lungi, prin grija pentru rima internă şi cezura
marcând modificarea apariţia noii idei poetice. Ilustrativ în acest sens ni se
pare poemul Joc de iarnă, pe care îl vom reproduce integral în încheiere, invitându-i cititorii, vechi şi noi, la meditaţie şi melancolie: „Oraşul era acelaşi/
Exact./ Halucinant de intact./ Vitrinele toate,/ Gălbui luminate,/ La fel desuete
şi decolorate./ Pe străzile goale/ Acelaşi! cu umbră în ele şi şoaptă ferită
La fel se întâmplă şi în lirica italiană de început de secol XX, fapt reținut de traducătorul şi exegetul
ei în Prefața antologiei din care am citat în lucrarea noastră: „majoritatea poeților italieni din secolul
XX sunt continuu ancorați în real în polemică evidentă cu orice metafizică” (p. 11).
11 Prefață, în Marin Mincu, op. cit., p. 10.
10
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părechi provinciale./ Alene ningea,/ Dar cădea cu vechimi noua nea,/ Turbure,
sură, deasă,/ Ninsoarea sporea îmbulzită, lânoasă/ Din ea./ Iarna în alb mătă‐
sos ca în raclă-o mireasă./ Copii/ Clădeau un om de omăt cu vrăbii în pumni şi
în glasuri zurlii./ Lunar/ Omul creştea bulbucat şi cu ochi ca de zar./ De ce/
Îmi vine deodată atâta pustiu de melancolie?/ Ai cui sunt? Ai mei?/ Genunchii
aceştia grei?/ Iată-mă alb ca o navă în ceaţă,/ Ivit în oglindă, faţă în faţă./ Cine
e omul acesta nins?/ M-am scuturat de omăt,/ Dar nimic nu cădea fumuriu/
De pe fiinţa nălucă, pe pragul pustiu/ Eram eu, nu nins,/ Singur, bătrân, învins.// Neauzit de încet,/ Moarte clădise din mine un om de omăt”12.

Bibliografie:
Al. Philippide, „Poezia lui Ionel Teodoreanu”, în La porţile nopţii, Editura Minerva,
Bucureşti, 1970.
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Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988.
Marin Mincu, Poeţi italieni din secolul XX. De la Giovanni Pascoli la Valerio Magrelli,
antologie, traducere, prefaţă şi note introductive de Marin Mincu, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1988.
Ionel Teodoreanu, La porţile nopţii, Editura Minerva, Bucureşti, 1970.

12

Joc de iarnă, în Ionel Teodoreanu, op. cit., pp. 13-14.
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Într-o largă panoplie a reprezentărilor literare, Iaşii ocupă un loc întru totul privilegiat. Trebuie să precizăm de la bun început că optăm şi noi pentru forma Iaşii în loc de Iaşul, din multe motive, inclusiv cel de ordin eufonic. Desigur,
mult mai la îndemână ne este folosirea, considerată astăzi mai curând livresc, a
termenului Iaşii, atunci când se vorbeşte de vechea capitală a Moldovei; e o formă despre care s-a discutat în fel şi chip: „...nu ştiu dacă alt oraş din lume este
ortografiat în mai multe feluri decât a fost şi este încă acesta. (...) Cari din toţi îl
vor fi scriind mai corect, e greu de ghicit. Nici o autoritate civilă ori literară n-a
stabilit până acum, în mod indiscutabil, cum e drept şi cum trebuie să se scrie
numele vechii capitale a Moldovei. Singura denumire însă care a prins şi se susţine mai mult în ortografia românească e aceea de Iaşi”. (N.A. Bogdan, Oraşul
Iaşi, monografie istorică şi socială, ilustrată, Editura Tehnopress, 1997, p. 45)
ocupă un loc întru totul privilegiat. Pe de o parte, dacă ne-am imagina o hartă a
României în care să punctăm tot ce ţine de fenomenul literaturii, în Iaşi s-ar vedea o mare densitate de prezenţe literar-culturale, unii scriitori fiind de-ai locului, mulţi alţii fiind atraşi, în timp, de nume şi de re-nume. Pe de altă parte,
această dinamică literară (să nu uităm că secolul al XIX-lea – practic secolul în
care se pun fundamentele intrării în modernitate pentru români – a fost, elocvent, ieşean) a determinat un interes corespunzător pentru ceea ce înseamnă
reprezentarea oraşului, a locuitorilor săi, a frumuseţilor sau ale imperfecţiunilor
sale în texte dintre cele mai diverse; textele compun, în timp, un profil pe care îl
numim spirit ieşean. Căci, aşa cum spunea N.I. Popa: „ieşanul este o realitate
Constantin Dram este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității „Al.I. Cuza” Iaşi.
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psihologică, bine conturată. Iar ieşenismul este un stil de viaţă.” (în Alexandru
Dobrescu, Iaşii de aproape şi de departe, Ed. EM.OL.IS, 2008, pag. 12, cu preluarea articolului din 1936 din „Însemnări ieşene); acelaşi autor spunea mai departe: „ Ieşanul este un om de gust fin (nu-i şi puţin snob?): ştie să întreţină o
conversaţie vie şi cu miez, priveşte cu ochi de cunoscător femeile frumoase;
spectacolele de artă le ascultă, încântat mai dinainte la gândul că va fi destul
de pretenţios pentru a... nu le gusta. Iar Cotnarii sunt aproape, oferindu-i porţi
larg deschise asupra unei lumi artificiale şi subtile, unde imaginaţia reconstruieşte viaţa, orânduind-o după logica de artist.” (p. 15)
Un profil pe care îl vom rotunji prin intermediul literaturii, deoarece considerăm textul literar ca fiind cel mai profitabil document dintre toate lăsate
de imaginarul omenesc în timp. Într-o competiţie nicicând terminată, zestrea
de imagini a umanităţii a crescut în şi prin literatură, aceasta intrând într-o relaţie de complementaritate necesară cu celelalte tipuri de documente ale imaginarului. Imaginile din literatură ilustrează, în forme rafinate şi complexe,
meandrele mentalităţilor, mereu arondate transformărilor de tot felul ce însoţesc viaţa omenească, contextual dependentă de epoci şi de spaţialităţi. Mentalităţile, nicicând în stare genuină, mereu susceptibile de schimbare, au avut
mereu puncte de formare/ modelare/ transmitere/ adaptare în locuri ce puteau aduna laolaltă comunicatori/ formatori de opinie şi, totodată, receptori
dornici să se lase seduşi de noutate: hanuri, cârciumi, mori, parcuri, şcoli. Spaţiul în care există actuala urbe a Iaşilor a oferit astfel de condiţii prielnice din
cele mai vechi timpuri. Între teorii ce se sprijină pe date demne de invocat şi
legende de toate felurile, poţi afla începuturile unui loc, al cărui nume, fie că
acesta ar trimite spre războinicul popor al alanilor (iaşii, aşii, iazygii), fie spre
determinantul medieval de „plăieşi”, adică acei războinici uşor înarmaţi, fie că
ar trimite spre un întemeietor patronimic, morar de felul său, după cum credea până şi Dimitrie Cantemir. Desigur, există multe şi multe alte speculaţii,
care trimit spre izvoare (posibile) de nuanţă romană, iliră, rusă, bulgară sau
chiar maghiară. Discutarea lor, nobilă şi savantă pe o singură direcţie, depă‐
şeşte intenţia cărţii de faţă, orientată, după cum am spus încă din titlu, spre relevarea unor imagini ce vin din literatură şi ajută la lămurirea a ceea ce numim
Iaşi şi spirit ieşean.
Dincolo de legende şi de logica implacabilă a continuităţii formelor de civilizaţie în locuri prielnice, suntem determinaţi să acceptăm că imaginea
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re-cunoscută a târgului/ oraş Iaşi (cu varianta atât de literaturizată a „Ieşilor”)
ţine de abandonarea vechii capitale moldave a Sucevei (parţial distrusă din ordin turcesc pe la 1564) şi mutarea definitivă a Curţii Domneşti la Iaşi, mai în
centrul vechii ţări medievale Moldova, aşa cum o spune Neculce: „De la a doua
domnie a lui Alexandru Vodă Lăpuşneanu au început domnii a se aşeza mai cu
temei în scaun la Iaşi”. Va fi fost o vreme un dualism Iaşi-Suceava, marcat inclusiv de dorinţa unui domnitor Radu Mihnea de a muta „scaunul Moldovei”
la... Hârlău. Aşa ne putem da seama că prin acel secol XVI, târgul faimos de mai
târziu, Iaşi, trebuie că era inferior ca putere şi imagine unor alte târguri de
atunci, precum Hârlău sau Huşi sau Vaslui. Statutul de capitală, impus definitiv
de tragicul domn Ion Vodă Viteazul (zis şi cel Cumplit), face ca urbea ieşeană
să înflorească rapid, ajung în veacul următor să atingă o populaţie de câteva
zeci de mii de locuitori, după afirmaţiile unor misionari catolici, cifră respectabilă pentru acea vreme şi care face deja din Iaşi un oraş cunoscut mai peste tot,
aşa cum o arată multe relatări (precum cele ale unor Niccolo Barsi, Paul de
Alep, Anton Maria del Chiaro, baronul Tott şi ale altor călători de pe atunci).
Mai mult chiar, Marco Bandini, cel stabilit o vreme ca vicar apostolic al credincioşilor catolici din Moldova, scria entuziast, pe la 1647, cum că oraşul Iaşi
avea un număr de 60000 de locuitori, cifră pe care secolele următoare o vor
atinge, totuşi, târziu, în istoria modernă.
Trecând însă peste asemenea discuţii, spre a ne apropia de fondul problemei, facem trimitere la cuvintele lui Nicolae Iorga, dintr-o faimoasă Conferinţă ţinută în Aula Universităţii din Iaşi la 6 Aprilie 1935, conferinţă ce a purtat
un titlu mai mult decât sugestiv, Ce a fost, ce este, ce poate fi Iaşul, din care cităm în continuare: „Oraşul acesta a fost creat, nu din capriciul unui domn sau
dintr-un hazard al desvoltării istoriei moldoveneşti. Nu a fost creat, iarăşi, ca
un vad pe un drum de comerţ, cum a fost în Germania Frankfurtul, care este
«Vadul Francilor», sau alte localităţi; el n-a fost în legătură cu un popas de negustori care să fi stat întâi acolo şi din bojdeucile lor primitive să se fi ridicat
un adevărat oraş. Oraşul acesta este o creaţie organică a vechii Moldove, care
ea însăşi este o creaţie organică a poporului românesc. Aceasta este o definiţie
de atâta vreme uitată şi din cauza uitării acestei definiţii, vine acuma toată rătăcirea, toată ruina, toate turpitudinile care au căzut asupra acestui nobil
oraş.” (pag. 10)
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Vom trece însă şi peste amărăciunea marelui istoric din ultima frază, deoarece acesta, ca şi alţi mari intelectuali moldavi stabiliţi la Bucureşti, nu fă‐
ceau altceva decât să constate tragic un început de declin pentru Iaşi, o capitală de secole, abandonată în favoarea unui oraş al timpului prezent, cum avea
să devină foarte rapid, capitala tânărului regat al României, Bucureşti. Suntem
mult mai atraşi de ideea argumentării că aici, în timp, s-a constituit un adevă‐
rat pol de dezvoltare culturală, care la nivel de limbă şi literatură română, a
avut, după cum se ştie, un rol definitoriu; în acelaşi timp, nu uităm să relevăm,
prin fragmentele de text selectate, felul în care a fost văzut oraşul Iaşi în timp,
cum au fost înţeleşi şi adaptaţi literar locuitorii săi, cum s-a impus ceea ce numim spirit ieşean, într-o mai largă istorie a mentalităţilor. Fără a ne propune să
întocmim un studiu istoric în sine, trebuie să spunem că începuturile culturale
la Iaşi ţin de o bibliotecă aflătoare la curtea lui Alexandru Lăpuşneanul, de o
şcoală de cântări bisericeşti tot de pe atunci şi de tot felul de iniţiative ale unor
misionari catolici şi protestanţi. Mai multe şcoli cu limba de predare slava veche (adică „rutenică”) apar în secolul al XVII-lea, dimpreună cu mult mai importantul pentru noi Colegiu/ „Şcoala de la Trei Ierarhi” ce se leagă de numele
lui Varlaam şi Vasile Lupu, loc în care se preda în latină, slavonă şi, poate, română. Nu lipsite de importanţă culturală vor fi şcolile armeneşti şi cele în limba greacă (într-o perioadă consacrată ca atare); biruinţa scrisului în limba română, după cum se ştie, se leagă de tipografia de la Trei Ierarhi, de apariţia a
ceea ce fost Cartea românească de învăţătură sau Cazania lui Varlaam, precum
şi de incontestabilul rol al triadei de aur cronicăreşti. Se poate spune că a doua
jumătate a secolului XVII şi prima jumătate a secolului următor pregătesc acele condiţii necesare pentru ca urbea Iaşi să se transforme în centru cultural al
Moldovei, apogeul acestei veniri venind către mijlocul secolului al XIX-lea şi
aproape toată a doua jumătate a acestui secol, când întreaga cultură română/
în mod particular literatura este conectată la polul ieşean.
Oraşul Iaşi se întinde: numărul mare de biserici şi mănăstiri, de case boiereşti şi de palate în care încep să se înfiripe biblioteci, de şcoli diferite şi de diferite amplasamente pentru desfăşurarea comerţului şi a unor ocupaţiuni lucrative îl vor determina pe un călător francez entuziast să compare capitala
moldavă cu Salonicul; trebuie să fi fost, totuşi, o alcătuire bizară, oraşul mai degrabă cu tentă orientală decât europeană, în ciuda nenumăratelor turle de biserici ce se ridicau spre cer; lângă ele se întindeau nenumărate locuinţe mizere,
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mai toate ridicate din materiale uşoare ce se mistuiau rapid la primul incendiu; din loc în loc însă, somptuoase locuinţe boiereşti şi princiare făceau din
capitala moldavă un loc al contrastelor evidente.
În absenţa unei clase sociale moderne puternice, categoriile sociale ce
vor influenţa puternic dezvoltarea culturală dinspre finele secolului al
XVIII-lea şi începutul următorului vor fi reprezentanţi mai luminaţi ai boierimii şi ai clerului, cu sprijinul direct al unor domnitori ce cunoscuseră influenţa
Occidentului; între şcoala de limba grecească şi tentativele, la început timide,
de introducere alternativă a şcolii în limba română se vor derula aceşti ani hotărâtori. După Academia Vasiliană din 1634 (având ca model Academia Movilă
din Kiev), prinţul Antioh Cantemir fondase la Iaşi Academia Domnească; adevăratul reformator instituţional avea să fie însă domnitorul Grigore Ghica al
III-lea, care în 1776 o modernizează după modele europene, introducând studii de matematici, biologie, filosofie; în 1814, Gheorghe Asachi introduce primul curs ţinut în limba română, de inginerie şi „hotărnicie”. Desfiinţată printr-un ordin al sultanului turc în 1821, Academia avea să fie relansată, de această dată sub numele de Academia Mihăileană (1835), instituţie nouă care preia
însă o parte din corpul didactic al vechii instituţii. Dacă mai adăugăm şi întemeierea celei dintâi şcoli de grad gimnazial în limba română, faimosul Seminar
de la Socola, înfiinţat de mitropolitul Veniamin Costachi în 1803, se poate afirma că pe la sfârşitul domniei lui Ioniţă Sandu Sturza, în 1828, când apărea
Gimnaziul Vasilian din care urma să crească Academia Vasiliană, erau puse bazele învăţământului modern la Iaşi; în paralel, în aceeaşi perioadă, în capitala
Moldovei se puneau şi bazele culturii naţionale. Acelaşi entuziast Asachi, în tipografia proprie, scotea în 1829 „Albina românească”, prima gazetă de limbă
română din Moldova, cu caracter politic şi literar; se petrecea acest eveniment
după ce primul ziar tipărit pe teritoriul românesc fusese, în limba franceză, dar
şi cu versiune românească, e drept, tot la Iaşi: „Courrier de Moldavie”, un fel de
buletin militar scos de oamenii lui Potemkin, pe când acesta se instalase în
Iaşi, pe vremea războiului ruso-turc din 1790. Iar între 1837-1838 avea să
apară suplimentul literar al „Albinei”, intitulat mai mult decât simbolic „Alăuta
românească”, considerat, pe bună dreptate, prima foaie literară din Moldova.
Desigur, momentul la care ne raportăm în orice discuţie de acest gen este apariţia în 1840, sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu a revistei „Dacia literară”,
publicaţie mai mult decât serioasă, scoasă sub formă de carte, în trei tomuri.
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Faima revistei avea să fie dictată în primul rând de celebra Introducţie, text cu
valoare programatică sintetizând în patru articole idealurile generaţiei literare
paşoptiste şi stabilind, premonitoriu, liniile evolutive ale unei literaturi naţionale sănătoase. Numită de către Călinescu „întâia revistă literară organizată”,
revista ieşeană are marele merit de a impune şi de a fixa spiritul critic în
cultura română. Dacă în Occident presa literară şi politică avea o tradiţie de
peste 200 de ani, la noi abia se împlinea o decadă de existenţă a sa; programul
lui Kogălniceanu anula graniţele arbitrare în definirea ideii de literatură naţională, orientând-o într-o direcţie corectă: „un repertoriu general a literaturii
româneşti, în carele, ca într-o oglindă, se vor vedé scriitori moldoveni, munteni, ardeleni, bănăţeni, bucovineni, fieştecare cu ideile sale, cu limba sa, cu tipul său...” Şi urmaşa „Daciei literare”, revista „Propăşirea” (9 ianuarie-29 octombrie 1844) vorbea, prin vocea aceluiaşi normator al începuturilor noastre
literare întru modernitate, de secţia de literatură care „va fi cea mai bogată, va
cuprinde tot felul de articule originale, proză şi poezie, viaţa celor mai cunoscuţi autori, traduceri şi extracturi din cărţile publicate în ţări străine dar a că‐
ror sujet se atinge de noi, priviri asupra limbii, bucăţi umoristice şi, în sfârşit,
critica şi înştiinţarea tutulor scrierilor nouă româneşti”. Vorbim acum de o
conştiinţă critică unică, de un context favorizant care permite ca în Iaşi să se fixeze acel Pol cultural ce va iradia, benefic, aproximativ o jumătate de veac, înrâurind întreaga literatură română. Cât despre reviste şi alte foi specifice, la
Iaşi, acest minunat secol al XIX-lea face să apară o adevărată pletoră: „Icoana
lumei”, „Arhiva românească”, „Spicuitorul moldo-român”/ „Le glaneur moldo-valaque”, „Zimbrul”, „România literară”, „Steaua Dunării”, „Foiţă de istorie
şi de literatură”, „Ateneul român”, „Din Moldova”/ „Lumina”, „Curierul de Iaşi”,
„Revista critică literară”, „Rândunica” şi altele, mai mult sau mai puţin vizibile.
Între ele, deasupra tuturor şi singura care a navigat de-a lungul a trei secole
deja (XIX, XX, XXI) se află, desigur, „Convorbiri literare”. Chiar dacă la Bucureşti, prin ceea ce însemna actul politic al unirii Principatelor din 1859, se crea
şi se impunea noul centru politic românesc, ce urma să se manifeste şi la nivel
economic şi cultural, la Iaşi încă se mai păstrează ideea de Pol spiritual. Revistele literare confirmau această stare de fapt, în cadrul tinerei Universităţi ieşene
fiinţa Facultatea de Litere iar în chip salutar, în 1863, apărea societatea „Junimea”, ce avea să depăşească simplul statut de asociaţie culturală, devenind un
definitoriu curent cultural-literar, ce impune cele cinci valenţe ale spiritului;
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clasic/ academic, ironic, filosofic, oratoric şi critic. Dacă „Prelecţiunile populare”, începute de Maiorescu la 10 februarie 1863, ca şi activitatea generoasă a
tipografiei junimiste marcau un început cu adevărat educaţional, momentul
fast cultural junimist, de totală cuprindere naţională, avea să fie reprezentat de
apariţia revistei „Convorbiri literare”, la 1 martie 1867. Desigur, rezonanţa
maximă a fenomenului junimist-convorbirist se manifestă în primele două decenii, când existenţa unui curent cultural-literar, a unei tipografii proprii cu
scopul declarat de „a publica gratis toate manuscriptele originale române, a
căror valoare se va fi constatat mai întâi de un Comitet ales dintre membrii Junimii”, a unei reviste ce va exercita o atracţie uriaşă asupra tinerelor talente,
cum ar fi Mihai Eminescu şi Ioan Slavici, toate acestea fac ca la Iaşi să se coaguleze forţele unei spiritualităţi încă necunoscute pe sol românesc. Considerată
epocă în sine, această perioadă a „Marilor Clasici” din cultura română a însemnat cu adevărat primele mari realizări din domeniul poeziei, prozei, teatrului,
criticii şi publicisticii literare. Oraşul Iaşi îşi merită acum statutul unic de spaţiu cultural coagulant, adunând aici şi difuzând apoi în tot spaţiul românesc tot
ce este meritoriu la nivel de act cultural. „Direcţia nouă”, după cum este cunoscută, pornită de la Iaşi, insufla, în primul rând, prioritatea absolută a valorii şi
conştiinţa spiritului critic pronunţat. Se poate spune că, după elanurile adolescentin-romantice ale paşoptismului, perioada junimist-convorbiristă de la Iaşi
a însemnat maturizarea deplină a culturii române în general, a literaturii în
mod deosebit, fundamentând principii clasice şi pregătind trecerea la modernitatea viitoare.
În plan simbolic însă, dincolo de strămutarea polului politic-economic la Bucureşti, diminuarea uriaşei forţe ce iradia de la Iaşi începe tocmai din momentul în care marii reprezentanţi junimişti, implicit revista
„Convorbiri literare”, se vor deplasa către oraşul-capitală al regatului
român.
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PREJUDECĂȚI ȘI STEREOTIPURI MISOGINE ÎN PROZA LUI
ION CREANGĂ

ADRIAN JICU*

„Coasta de drac” și „tălpoiul de babă” sunt simple pretexte pentru a supune investigației o răspândită prejudecată critică potrivit căreia „filosofia” lui Ion
Creangă este, cel mai adesea, misogină, fiind expresia unei gândiri tradiționale,
de factură populară, dominată, desigur, de o mentalitate patriarhală. Ea există,
fără îndoială, dar mai degrabă ca reziduu al unei forma mentis, pe care Creangă
o valorifică într-o cu totul altă direcție. Atitudinea sa față de femei capătă semnificații diferite de acelea pe care Constanța Vintilă-Ghițulescu le atribuie lumii
românești din secolele XVIII-XIX, pe care a studiat-o, cu acribie, în lumina documentelor de epocă. „Eruditul” Creangă se desparte însă, cu rafinament, de prejudecățile și stereotipurile misogine ale societății românești prin convertirea lor
în figuri retorico-estetice (în sensul dat de Genette), dovedindu-se extrem de
abil în manipularea lor. De altminteri, chiar în construcția personajelor feminine
demonizate (cum ar fi babele, cărora Eugen Simion le-a dedicat un capitol distinct în Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial) predominantă rămâne intenția artistică și nu antipatia sau disprețul suveran. A vorbi, deci, despre misoginism înseamnă a contrazice nu doar etimologia termenului, ci și accepțiunile curente ale acestuia. În fapt, reprezentările feminității în proza lui Ion Creangă se
cer analizate nuanțat, nu doar din perspectivă etnografică, socială sau mentalitară, ci, în primul rând, estetică.
Lucrarea pornește de la ideea că proza lui Ion Creangă nu este expresia
unor clișee și prejudecăți misogine, așa cum ar părea la o primă lectură. Ele există, fără îndoială, dar nu ca simplă expresie a convingerilor autorului sau a men* Adrian Jicu
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talului colectiv (pe filieră folclorică), ci ca pretext narativ generator de efecte artistice savuroase. Așa cum vom vedea, scriitorul le convertește în literatură conform principiului invocat cu decenii în urmă de Anton Pann, în deschiderea volumului său Povestea vorbei: „De la lume adunate/ Și iarăși la lume date.” De aici
și formularea din titlul lucrării, care își propune, în ultimă instanță, să interogheze cum funcționează aceste prejudecăți și stereotipuri în opera crengiană.
I. Prejudecăți, discriminări și stereotipuri. Câteva precizări
Abordarea prejudecăților și stereotipurilor presupune, înainte de toate,
câteva delimitări conceptuale, pornind de la consistenta literatură de specialitate a ultimelor decenii. Fără a intra prea mult în discuția tehnică pe care o presupun acești termeni și de care se ocupă, cu entuziasm, psihologia socială, se cuvine să amintim faptul că „Noțiunea de stereotip le evocă pe cele de prejudecată și
de discriminare. [...] Stereotipurile își exercită influența fără știrea judecătorului,
limitând astfel posibilitățile de prevenire și remediere.”1 Date fiind aceste suprapuneri semantice care pot genera confuzii, trebuie făcută precizarea că prejudecățile rămân la nivelul gândirii, în vreme ce discriminarea se transpune în act:
„Prejudecățile se situează la nivelul judecăților cognitive și al reacțiilor afective.
Când trecem în domeniul actelor, vorbim despre discriminare. Frecvent, discriminarea reprezintă un comportament negativ față de indivizii membri ai unui
out-group despre care avem prejudecăți.”2 Un punct de vedere similar găsim la
G.W. Allport, care definește prejudecata drept „o atitudine negativă sau o predispoziție de a adopta un comportament negativ față de un grup sau față de membrii acestui grup, bazată pe o generalizare eronată și rigidă.”3 Altfel spus, prejudecățile funcționează la nivelul relației identitare eu-tu, implicând respingerea
celuilalt, perceput ca străin, ca alteritate, deci ca amenințare4.
La rândul lor, stereotipurile pot fi definite drept „un ansamblu de convingeri vizavi de caracteristicile personale, de trăsăturile de personalitate, dar și de

Richard Y. Bourhis; Jacques-Fhilippe Leyens, Stereotipuri, discriminare și relații intergrupuri, traducere de Doina Tonner, Iași, POLIROM, 1997, p. 97.
2 Ibidem, p. 126.
3 G. W. Allport, The Nature of Prejudice, Cambridge, 1954, p. 37.
4 Ideea alterității ca amenințare este excelent cartografiată în lucrarea lui Arjun Appadurai, Fear of
small numbers (an essay an the geography of anger), Durham and London, Duke University Press,
2006.
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comportament, specifice unui grup de persoane.”5 Ele implică o serie de clișee
mentale, fiind manifestări inerțiale ale unei gândiri moștenite prin tradiție și
asimilată drept norma pentru o colectivitate care și le asumă cel mai adesea inconștient. Așa cum vom vedea ele sunt valorificate în creația lui Ion Creangă în
mod conștient, ca expresie personalizată a unei experiențe colective, abil convertită de scriitor în literatură.
II. De ce urâm femeile? (Re)sursele „misoginismului” crengian
Asemenea clișee mentale au găsit teren fecund în relația bărbat-femeie și
în atitudinea bărbaților față de femei. Se cuvin însă și aici câteva precizări pentru înțelegerea nuanțată a ceea ce înseamnă cu adevărat misoginie și, ulterior, a
felului cum funcționează aceste prejudecăți și stereotipuri în opera lui Creangă.
Etimologic, „misogin” vine din grecescul „misos” – „ură” și „gune” – „femeie”.
Așadar, ură împotriva femeilor. Într-o lume a corectitudinii politice, dicționarele
vorbesc despre misoginism eufemistic, în termeni de „ostilitate” sau „dispreț”,
ceea ce, firește, nu e chiar același lucru.6 Ceva mai tranșante se dovedesc dicționarele străine. Larousse, spre exemplu, definește cuvântul „misogyne” drept
„Qui éprouve du mépris, voire de la haine, pour les femmes; qui témoigne de ce
mépris.”7 Misoginia implică, așadar, un set de atitudini care au în comun tocmai
o ură funciară față de femeie. Iar în cazul unui scriitor rafinat ca Ion Creangă nu
poate fi vorba despre ură, ci despre subminarea acestor clișee în sens creator.
Dincolo de etimologie, cauzele care explică (dar nu justifică) o asemenea
forma mentis sunt multiple. Ele țin de mentalul colectiv, adânc impregnat de
ideea superiorității bărbatului, așa cum o reflectă proverbele care ilustrează
diferențele dintre cele două sexe.8 Rădăcinile lor trebuie căutate nu doar în folclor, ci și în tradiția religioasă, care insistă, de la Adam și Eva încoace, asupra
supremației bărbatului, așa cum a demonstrat Gisela Bock într-un eseu consaJ.-Ph. Leyens; V. Y. Yzerbyt și G. Schadron, Stereotypes and social cognition, London, Sage, 1994, p. 63.
Dicționarul explicative al limbii române, spre exemplu, definește misoginia drept „atitudine de aversiune sau dispreț față de femei.” (ediția a II-a, București, Univers Enciclopedic Gold, 2009, p. 660).
7 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/misogynie/51774?q=misogynie#51647, consultat
la 24 martie 2016.
8 Iată doar câteva dintre ele, în culegerea lui I. C. Hințescu, Proverbele românilor, ediție de Constantin
Negreanu și Ion Bratu, cuvânt-înainte de I. C. Chițimia, Timișoara, „Facla”, 1985: „Bărbatul să aducă
cu sacul, muierea să scoață cu acul, tot se isprăvește.”, „Ce știe satul/ Nu știe bărbatul.”, „Femeia a
îmbătrânit pe dracul.”, „Femeia care nu vrea să frământe, toată ziua cerne.”, „Femeia, pușca și calul
n-are crezământ.”
5
6

118

PREJUDECĂȚI ȘI STEREOTIPURI MISOGINE ÎN PROZA LUI ION CREANGĂ

crat rolurilor jucate de femeie în istoria Europei: „Părinții Bisericii o acuzaseră
pe Eva de vina păcatului originar și identificaseră femeile cu sexualitatea și
păcatul.”9 În Evul Mediu a existat, de altminteri, o dezbatere în toată regula
pornind de la întrebarea dacă „Sunt femeile oameni sau nu?”, Tertulian considerându-le „capcana diavolului”, Augustin susținând că sexualitatea intra– și
extra– conjugală este un păcat, iar Ioan Gură de Aur numindu-le „ispita elementară” sau „esența răului.”
În ciuda schimbărilor paradigmei de gândire, inerțiile misogine au rămas
puternice, așa cum arată și Mihaela Miroiu: „Societatea umană în general, cea de
tradiție europeană în particular, a fost, până la mijlocul secolului XX, o societate
andromorfică și androcentrică. Ea era compusă din bărbați care jucau aproape
exclusiv rolul de cap: al familiei, al comunității mici, al statului, de cap cunoscă‐
tor, legiuitor, conducător. Viața privată ca și viața publică, avea un sex dominant
și un sex supus.”10 În aceste condiții nu trebuie să ne mire persistența prejudecăților și a stereotipurilor.
Nu doar Occidentul cunoaște o mentalitate de acest fel, ci și Țările Româ‐
ne, dominate, secole de-a rândul, de prejudecăți misogine care au dus la discriminări de felul celor analizate minuțios în lucrările Constanței Vintilă-Ghițulescu
dedicate vieții private în secolele XVIII și XIX: „... femeia continuă să fie considerată inferioară bărbatului.”11 Discriminările sexuale funcţionează, după cum o
arată documentele din epocă, din plin: „În al treilea rând, apare diferenţa în ceea
ce priveşte judecarea acestor pricini: adulterul feminin constituie o mare atingere adusă cinstei bărbatului şi este judecată după Pravilă; adulterul masculin
este asociat traiului rău care nu implică nici dezonoarea, nici separarea.”12 Într-un asemenea context, se conturează un portret-robot al femeii reductibil la
câteva stereotipuri mentale: „Construcţia masculină despre femeie înglobează o
serie de elemente negative. Din lectura documentelor vremii se desprinde o
imagine stereotip: femeia este proastă, limbută, slabă şi păcătoasă.”13
Gisela Bock, Femeia în istoria Europei, trad. de Mariana Cristina Bărbulescu, Iași, POLIROM, 2002,
p. 10.
10 Moira Gatens, Feminism și filosofie. Perspective asupra diferenței, prefață de Mihaela Miroiu, trad.
de Olivia Rusu-Toderean, Iași, POLIROM, 2001, p.10.
11 Constanța Vintilă-Ghițulescu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorț în Ţara
Românească a secolului al XVIII-lea, ed. a II-a, Bucureşti, Editura „Humanitas”, 2011, p. 76.
12 Ibidem, p. 316.
13 Ibidem, pp. 76-77.
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Rădăcinile misoginismului pot fi căutate, psihanalitic, în teama bărbaților
față de femei, convertită într-un discurs al puterii, prin care ei încearcă să mascheze aceste spaime. O întreagă literatură de specialitate încearcă să acrediteze
existența a două modalități structurante de a concepe relația masculin-feminin,
văzută, multă vreme, din perspectiva unor perechi antonimice de felul subiect-obiect, cultură-natură, public-privat etc. Așa cum arată Moira Gatens, ideea
egalității sexelor poate fi abordată atât din interiorul culturii (Simone de Beauvoir, Al doilea sex, S. Firestone, The Dialectic of Sex), cât și din exterior (J.J. Rousseau, Emil sau despre educație, C. McMillan, Women, Reason and Nature: Some
Philosophical Problems with Feminism), important fiind să „acordăm o oarecare
atenție modului în care trupuri diferite ocupă același spațiu social în maniere
diferite.”14
Nu în ultimul rând, prezența clișeelor misogine în proza lui Creangă se
explică și prin elemente de ordin biografic, referitoare la încurcăturile matrimoniale ale scriitorului și tevatura generată de divorțul de Ileana, despre care
exegeții (de la G. Călinescu la Constantin Parascan) au scris cu lux de amănunte, insistând asupra dezamăgirii humuleșteanului, ale cărui așteptări au fost
contrazise de felul de a fi al tinerei sale soții. Tribulațiile casnice trebuie să se
fi suprapus unei (de)formații religioase, peste care s-a altoit firea unui ins cu
(h)umor, care, așa cum vom vedea în paginile următoare, a recurs la asemenea
clișee misogine nu doar pentru că erau expresia gândirii sale, ci pentru potențialul lor expresiv.
III. Reprezentări ale feminității în opera lui Ion Creangă
Vorbim, așadar, despre o asumare a acestor clișee care generează o serie
de reprezentări deloc idilice ale feminității, construite în jurul unor defecte atribuite prin tradiție sexului slab. Ele nu trebuie luate, nicio clipă, cum grano salis,
ci drămăluite crengian, ca forme literare ce ascund intenții artistice. Există în
acest sens câteva criterii ordonatoare ale feminității, care vor fi urmărite în continuare pentru a contura o imagine de ansamblu a ceea ce poate fi numit, cu un
clișeu, ipostazele feminității.

Moira Gatens, Feminism și filosofie. Perspective asupra diferenței, prefață de Mihaela Miroiu, trad.
de Olivia Rusu-Toderean, Iași, POLIROM, 2001, p. 201.
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III.1. Vârsta
Un prim criteriu ordonator al feminității îl constituie vârsta. Fetele sunt
„arzulii”, „sprințare” și „pline de incuri”, cum e Smărăndița popii, care bufnește
în râs și mănâncă papara, plângând apoi ca o mireasă, de sărea cămeșa de pe
dânsa. E o trăsătură previzibilă, așa cum sugerează moș Nechifor, plângându-se
cu subînțeles: „‒ Ce-i tânăr, tot tânăr; îți vine a te juca, giupâneșică, așa-i?...”15
Deși măritată, Malca manifestă (și ea) disponibilitate pentru joc(uri), fiind la
vârsta afirmării depline a instinctului erotic. Fetele lui Creangă au ceva drăcesc,
așa cum reiese din Povestea lui Stan Pățitul, unde protagonistul este consiliat
să-și aleagă o nevastă cu o singură coastă de drac („...un puișor de fată căreia îi
jucau ochii în cap ca la o șerpoaică.”16), extirpată și aceea de Chirică, după meș‐
teșugul său.
Femeile, în schimb, încep să-și piardă, odată cu anii, farmecul pe care îl
exercitau, devenind neatractive sub aspect pasional, așa cum a arătat unul dintre marii misogini ai umanității: „Care sunt femeile pe care dorim să le posedăm? Acelea care sunt tinere, vitale, sănătoase, având vârsta cuprinsă între 18 și
30 de ani. O femeie bătrână, incapabilă de a mai avea copii, nu mai are farmec,
nu ne mai atrage.”17 Într-o lume patriarhală, profund conservatoare, în care „până la 20 de ani se însoară cineva singur; de la 20-25 îl însoară alții, de la 25-30 îl
însoară o babă, iară de la 30 înainte numai dracu-i vine de hac”18, etatea este
definitorie, prin asocierea cu o serie de trăsături standard, cum ar fi cleveteala.
De aceea, pe un ton aparent nevinovat, naratorul strecoară în text aluzii defăimătoare: „Unia zic așa, că femeia-i sac fără fund. Ce-a mai fi și asta? Alții, că să te
ferească Dumnezeu de femeia leneșă, mârșavă și risipitoare; alții, alte năstrușnicii, încât nu știi ce să crezi și ce să nu crezi?!”19
Un loc cu totul special ocupă în imaginarul crengian babele, asociate unor
defecte majore, așa cum a arătat Eugen Simion, care le-a dedicat un capitol
Moș Nechifor, coțcariul, în Ion Creangă, Opere, vol. II, ediție de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuși,
studiu de Iorgu Iordan, București, „Minerva”, 1970, p. 21.
16 Povestea lui Stan Pățitul în Ion Creangă, Opere, vol. I, ediție de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuși,
studiu de Iorgu Iordan, București, „Minerva”, 1970, p. 71.
17 Arthur Schopenhauer, Viața, amorul, moartea, București, TINC, 1992, p. 45.
18 Povestea lui Stan Pățitul în Ion Creangă, Opere, vol. I, ediție de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuși,
studiu de Iorgu Iordan, București, „Minerva”, 1970, p. 57.
19 Povestea lui Stan Pățitul, în Ion Creangă, Opere, vol. I, ediție de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuși,
studiu de Iorgu Iordan, București, „Minerva”, 1970, p. 57.
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special, considerându-le „o categorie de vârstă, cu o psihologie colectivă (femeia
sterilă, acrită, îndrăcită, sau, mai exact, meșteră în «drăcării»), simbol al răutății
și al vrăjitoriei negre în lumea satului românesc.”20 Afirmația s-ar cuveni însă
nuanțată întrucât babele lui Creangă acoperă un registru dublu: demonic și angelic. În prim-plan sunt, firește, cele rele, desemnate printr-o gamă colorată de
sintagme ca „hârca de babă”, „mucegaiul de babă”, „hleabul de babă”, „talpa iadului”, „un potâng de babă” etc. Codoașă, intrigantă, ascunsă, baba este asociată
forțelor malefice, atribuindu-i-se practici vrăjitorești ca în Povestea porcului sau
o zgârcenie ieșită din comun ca în Punguța cu doi bani.
Sunt însă și situații în care baba întruchipează înțelepciunea, fiind asociată
unor calități din sfera angelicului. Ea inițiază pe neofit (adolescent sau adolescentă) în tainele lumii, deschizându-i drumul și îndeplinindu-și astfel rolul de
inițiator cu care o creditează dicționarele de simboluri.21 Sfânta Miercuri, Sfânta
Vineri și Sfânta Duminică alcătuiesc un trio aparte, cumulând înțelepciunea cu
elemente ale sacrului coborât în profan pentru a veni în ajutorul celor buni, cum
ar fi Harap-Alb sau fata moșului, din povestea cu același nume. Dincolo de aparența fizică precară, ele ascund puteri nebănuite: „Nu căuta că mă vezi gârbovă
și stremțuroasă, dar, prin puterea ce-mi este dată, știu dinainte ceea ce au de
gând să izvodească puternicii pământului și adeseori râd cu hohot de nepriceperea și slăbiciunea lor.”22
O mențiune aparte merită baba din Povestea poveștilor, personaj care ascunde puteri oculte, după cum lasă se întrevadă vorbele sale. Afirmația „Pe unde
culege dracul surcele, eu am tăiet lemne” dezvăluie și, în același timp, ascunde,
într-un limbaj sentențios-umoristic, ceva din statutul ambiguu al acestei bătrâne
care îi oferă țăranului soluția salvatoare. Fină cunoscătoare a apucăturilor muierești, ea intuiește potențialul mărfii, mizând pe experiența sa infailibilă. Uluit,
omul ascultă sfatul „mătușii”, care îl inițiază (pe el și pe cititor în egală măsură)
Eugen Simion, Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial, Iași, „Princeps Edit”, 2011, p. 139.
Asocierea bătrâneții cu experiența și înțelepciunea a devenit un loccomun în majoritatea culturilor lumii. Chevalier și Gheerbrandt arată în Dicționar de simboluri că „...dacă în China bătrânii s-au
bucurat întotdeauna de respect, aceasta se datorează faptului că sunt o prefigurare a longevității, un
tezaur de experiență și de reflecție, care nu constituie decât o imagine imperfectă a nemuririi.” (I, p.
182), iar Ivan Evseev, în Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale (Timișoara, „Amarcord”, 1994),
definește baba drept „Femeie bătrână, prezentă în mitologia populară ca întruchipare a strămoșului
mitic, pe linie feminină. Are atributele Zeiței-Mamă a naturii și a pământului roditor.” (p. 19)
22 Povestea lui Harap Alb, în Ion Creangă, Opere, vol. I, ediție de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuși,
studiu de Iorgu Iordan, București, „Minerva”, 1970, p. 82.
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în cunoașterea psihologiei și anatomiei feminine, ducând marfa la târg unde va
face bani frumoși.
III.2. Poziția socială
Într-o lume conservatoare, guvernată de legi nescrise, atitudinea față de
femei depinde într-o măsură considerabilă de rolurile sociale care le sunt atribuite și de măsura în care ele sunt sau nu îndeplinite. Unul dintre cele mai importante este cel al nevestei, care, la rândul său, cunoaște alte două subroluri, în
funcție de existența sau nu a copiilor. Din acest motiv, moș Nechifor își numește
soția „băbătie”, plângându-se, ipocrit, de sterilitatea sa, iar moșul și baba din
Povestea porcului sunt nefericiți. Incapacitatea de a naște copii este un handicap
major în familia tradițională, provocând, cel mai adesea, tensiuni. În schimb,
odată născuți, copiii modifică radical relațiile între soți, mama preluând sarcina
creșterii și educării lor. Treptat, locul atributelor feminității este luat de cele din
sfera maternității. Excedată de grijile casnice, nevasta nu mai reprezintă mare
lucru pentru bărbat, care tinde să o sancționeze într-un limbaj misogin, așa cum
face Ștefan a Petrei: „ ‒ Doamne, măi femeie, Doamne, multă minte-ți mai trebuie! zicea tata, văzând-o așa ahotnică pentru mine.”23
Mama apare însă și într-o lumină idilică (în Amintiri din copilărie), imaginea ei împrumutând atribute mitice, îmbrăcate însă într-un limbaj ironic ce face
textul savuros. Pasaje precum cel despre puterile ei magice, supărarea ei prefă‐
cută față de copii sau modul în care îl pedepsește pe Nică furându-i hainele sunt
doar câteva mostre de educație nesentimentală pe care ea înțelege să o aplice.
Nici dragostea maternă a caprei nu e de neglijat, ea dându-i puterea de a se răzbuna pe cumătrul lup. În conturarea unei asemenea reprezentări ușor idilice intervine un amestec de nostalgie candidă a naratorului ajuns la vârsta maturită‐
ții, care privește melancolic spre anii copilăriei și spre chipul angelic al mamei.
Un loc aparte în proza crengiană îl ocupă tandemul soacră-noră, cu accent
pe răutatea proverbială a celei dintâi, cărei îi vine de hac doar inteligența nurorii
mici, care le învață pe surate cum să scape de sub tirania bătrânei. De altminteri,
poziția acesteia este subminată discret de naratorul care strecoară câteva aluzii
nu tocmai măgulitoare: „Și barbatu-meu – Dumnezeu să mi-l ierte – nu s-a putut
plânge că l-am înșelat sau i-am risipit casa; deși câteodată erau bănuiele... și mă
Amintiri din copilărie, în Ion Creangă, Opere, vol. I, ediție de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuși,
studiu de Iorgu Iordan, București, Editura „Minerva”, 1970, p. 159.
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probozea... dar acum s-au trecut toate...”24 Imaginea sa este completată cu versuri de proveniență populară care sintetizează o serie de clișee misogine: „Soacră, soacră, poamă acră,/ De te-ai coace cât te-ai coace,/ Dulce tot nu te-i mai
face;/ De te-ai coace toată toamna/ Ești mai acră decât coarna;/ De te-ai coace-un an ș-o vară,/ Tot ești acră și amară;/ Ieși afară ca o pară;/ Intri-n casă ca o
coasă;/ Șezi în unghiu ca un junghiu.”25 Pedepsirea soacrei face parte dintr-un
scenariu moralizator aplicat însă cu mijloacele esteticului.
III.3. Funcții
Din perspectiva funcțiilor pe care naratolgia le atribuie personajelor din
basme, femeile din opera lui Creangă acoperă un registru larg din care pot fi decupate câteva ipostaze misogine. Soacra din textul omonim este opresoarea, baba din Povestea lui Stan Pățitul, codoașa, nevasta din Moș Nichifor Coțcariul, țapul ispășitor, mătușa din Povestea poveștilor, inițiatoarea (în eros), Malca, provocatoarea, baba din Punguța cu doi bani, zgârcita, iar soacra din Poveste, raisonneurul feminin. Se poate spune că atunci când e vorba despre sexualitate,
femeia, vorba lui Alexandru Lăpușneanu, tot femeie. Creangă nu face discriminări, țărăncile și cocoanele (a se vedea cocoana din Povestea poveștilor), tinerele
și bătrânele (vezi baba din aceeași Poveste a poveștilor), frumoasele și urâtele
etc. dovedindu-se roabe ale instinctului.
IV. Prejudecățile literaturii și literatura prejudecăților
Atât de prezente în creația crengiană, prejudecățile pot fi împărțite în câteva categorii dintre care cele mai importante sunt: prejudecățile sexiste, prejudecățile rasiste, prejudecățile economice și prejudecățile sociale. În prima categorie
intră atitudinea depreciativă la adresa femeilor. Moș Nechifor, spre exemplu,
știe că „nu-i bine să te pui viziteu la cai albi și slugă la femei..” și că „femeia nebă‐
tută e ca moara neferecată”. Nu altfel gândește Chirică, sătul să tot caute o nevastă potrivită: „‒ Ba nu, măi Chirică; acum văd eu ce poate femeia. De-acum nu
mai trăiesc niciun ceas cu dânsa...” Sfatul diavolului infirmă însă prejudecata,
nuanțând-o subtil. La fel de vehementă, deși convertită în umor, se dovedește
atitudinea lui Ștefan a Petrei față de Smaranda, pe care o ironizează pentru apu24
25

Ion Creangă, Soacra cu trei nurori, Opere, vol. I, p. 5.
Ibidem, p. 9.
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căturile ei femeiești. Într-un alt caz, fata Împăratului Roșu e și ea „farmazoană”,
gata să le „tragă butucul” lui Harap-Alb și tovarășilor săi de drum.
În schimb, prejudecățile rasiste sunt destul de rare și, când apar, cum e cazul atitudinii față de Malca, se poate vorbi mai degrabă de o discriminare pozitivă. Portretul tinerei evreice este mai degrabă unul măgulitor, confirmând afirmația lui Andrei Oișteanu, potrivit căreia unul dintre clișeele asociate evreicei
este frumusețea dublată de exotism: „Oamenii simpli, cei pentru care «evreul
este inteligent», cred de asemenea că «evreica este frumoasă». Este încă o legendă din vasta mitologie creată în jurul «evreului imaginar». [...] Atracția erotică
față de evreică are, probabil, și o altă explicație. În general, bărbatul conferă o
senzualitate diferită femeii considerate diferite (etnic, rasial, religios). Cu cât
este o fată considerată mai diferită, cu atât mai mare este sensualitatea atribuită
acesteia și cu atât crește «curiozitatea erotică» față de ea.”26 Jupâneșica exercită
o asemenea atracție asupra harabagiului, care insistă său asupra avantajelor legii evreiești, care permite bărbatului să caute femeia capabil să-i facă urmași,
asigurând astfel perpetuarea speciei. E drept că discursul naratorial e la două
capete, speculând, prin arta echivocului și a aluziei, predispoziția Malcăi pentru
aventuri extraconjugale. Portretul ei îi subminează poziția de proaspătă nevastă,
insinuând o anume disponibilitate erotică: „Malca – așa era numele nurorei lui
jupân Ștrul – a ieșit afară să-și vadă harabagiul. Ș-apoi, povestea cântecului: las´,
că era de la Piatră de locul ei, dar era îmbojorată Malca... din pricina plânsului, că
se despărțește de socri, pentru că întâiași dată venise ea la Neamț, de cale primară la socri, cum se zice la noi. Căci nu erau mai mult decât două săptămâni de
când se măritase ea după Ițic, feciorul lui jupân Ștrul, sau mai bine ar fi să zic, în
voia cea bună, că se măritase Ițic după Malca...”27 Un astfel de portret este mai
degrabă o dovadă a egalitarismului crengian, personajele lui Creangă împărțindu-se, dincolo de etnie, în bărbați și femei. Moș Nichifor nu face, cum s-ar zice,
discriminări, recurgând la aceleași strategii, iar retorica sa depășește orice considerente raseologice, prin încercarea de a anula diferențele: „‒ Doamne! Bine-ți
mai șade, giupâneșică; parcă ești una de-a noastre! Nu cumva a ținut vreodată
tatăl d-tale orândă în sat, undeva?... [...] Apoi mă miram eu de ce vorbești așa de

Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context
est-central-european, ediția a III-a, revăzută, adăugită şi ilustrată, Iaşi, POLIROM, 2012, pp. 109-110.
27 Ion Creangă, Moș Nichifor Coțcariul, în Opere, vol. II, loc. cit., pp. 17-18.
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bine moldovenește și aduci la mers cu de-a noastre. De-acum n-am să te mai
cred că te temi de lupi.”28
V. În loc de concluzii: scuturarea prejudecăților
Există, iată, în abordarea operei lui Creangă mai multe prejudecăți care
s-ar cuveni înlăturate ca nefuncționale. În primul rând există prejudecățile noastre, incluzând aici atât prejudecățile cititorului obișnuit, cât și pe cele ale criticii,
de la atitudinea arogant-superficială a junimiștilor, care vedeau în autorul Amintirilor un simplu scriitor poporal, până la cele contemporane, care, întrecându-se în interpretări exotice, nu reușesc să explice convingător rostul proverbelor, al expresiilor sau al zicătorilor. Inerția hermeneutică rămâne încă vizibilă în
incapacitatea noastră de a ne desprinde de unele modele interpretative și de a
ne asuma un adevăr de domeniul evidenței, acela că unghiul din care citim noi
poveștile sale este unul radical diferit.
Prejudecățile noastre se întâlnesc, inevitabil, cu prejudecățile lor, cu modul
de a privi femeia al unei alte epoci, poate mai conservatoare decât cea de astăzi,
dar cel puțin la fel de expresivă. Dacă le adăugăm prejudecățile lui, adică modul
aparte în care Creangă înțelegea relația bărbat-femeie și locul femeii în societate/ în lume, vom avea, cred eu, o imagine mai largă a ceea ce înseamnă prejudecățile din opera lui Ion Creangă. Așa cum anticipam, ele nu sunt însă expresia directă a unei gândiri de tip misogin, ci fac parte dintr-un proiect estetic construit
pe ideea valorizării artistice a unor clișee din gândirea colectivă. Altfel spus, nu e
vorba despre prejudecățile literaturii, ci despre o literatură a prejudecăților, în
care, în mod deliberat, autorul speculează virtualitățile literare ale acestor stereotipuri.
Simple pretexte narative, prejudecățile și stereotipurile misogine funcționează ca un mecanism în doi timpi: fixarea în text și învestirea cu finalitate artistică. Conjugat cu o sugestie a lui Constantin Trandafir, care plasa scrisul lui
Creangă sub semnul carnavalescului, acest mecanism implică abila lor convertire într-o literatură rafinată. Adevăratele sale resorturi pot fi înțelese însă doar
prin scuturarea prejudecăților noastre interpretative care ne permită înțelegerea faptului că opera lui Creangă presupune subminarea prejudecăților prin valorizare estetică.
28

Ibidem, pp. 25-26.
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SHISHŌSETSU – FRAGMENT DE DICȚIONAR

LUCIAN ZUP*

Shishōtetsu sau Watakushi shōsetsu este un termen ce poate fi tradus aproximativ prin „romanul personal” sau „romanul eului” (în limba engleză apare
sub forma „I novel”). Unii traducători, ca de pildă Valentin Negoiţă în Privire asupra literaturii japoneze moderne de Hisaaki Yamanouchi, îl traduce prin „roman
autobiografic”. Deși orice traducere se lovește de problema „intraductibilității”,
în sensul în care utilizează aproximări de sens care nu redau decât o arie semantică restrânsă, în acest caz e posibil ca derivarea de sens să fie ceva mai mare decât cea permisă de o practică firească și de aici să decurgă unele ambiguități. Nu
e vorba de roman autobiografic, deși sunt actualizate elemente ale acestuia (încât confuzia persistă până la un punct).
Shishōtetsu este un curent literar ce poate fi definit ca o modalitate de scriere, la persoana întâi sau a treia, care are în vedere o apropiere cât mai mare de
narator ca persoană, din prisma sincerităţii şi veridicităţii discursului. După
Fowler (The Rethoric of Confession), curentul se apropie de confesiune şi de jurnal. Autorul descrie experienţele personale, într-o formă cât mai apropiată de
autenticitate. De aici şi aparenţa de necizelare a stilului, de oralitate chiar.
După Hisaaki Yamanouchi1, Shishōtetsu prezintă particularităţile: o confesiune autobiografică sinceră a eroului care este însuşi autorul; eroul se află în
căutarea unui ideal propriu sau a unei viziuni morale, care este în dezacord cu
„modul de viaţă burghez”; eroul ajunge în mod inevitabil un înstrăinat şi este în
cele din urmă înfrânt de societate; eroul se răzbună uneori pe societate printr-o
imoralitate premeditată, întruchipând „paradoxul conform căruia viziunea

1

* Lucian Zup este bibliograf la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.
Hisaaki Yamanouchi, Privire asupra literaturii japoneze moderne, p. 41
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morală iniţială presupune o imoralitate satanică”. De asemenea, povestea ar trebui să exprime o mare cunoaştere a literaturii şi referire la cât mai multe opere
posibile care să se afle în relaţie cu sentimentele eroului-narator.
Fowler menţionează că, deşi unii critici vedeau acest curent ca pe o încercare eşuată de a prelua forme literare vestice, deosebirea majoră faţă de estetica
europeană constă în „neîncrederea faţă de stilul reprezentării realiste”.
Shishōtetsu apare în epoca Taishō (1912-1926), dezvoltând unele concepţii literare din epoca Meiji (1868-1912). Este privit ca o continuare a naturalismului japonez. Continuă până în contemporaneitate, în a doua jumătate a secolului XX cunoscând o a doua etapă.
Punctul de plecare îl constituie două opere: Hakai (Porunca încălcată –
1906) de Shimazaki Tōson şi Futon (Cuvertura – 1907) de Tayama Katai. În Porunca încălcată, Ushimatsu, eroul-narator, este un eta, categorie socială fără nici
un drept, care este măcinat de conflictul interior al alternativei dezvăluire – ascundere a identităţii de sine. Cuvertura este povestea afecţiunii dintre un romancier de vârstă mijlocie şi o tânără fată şi a dragostei dintre aceasta şi un student, relaţie triunghiulară dezaprobată de societate.
Dazai Osamu (1909-1948) este menționat drept cel mai important reprezentant al curentului. Deși cu greu s-ar putea accepta o astfel de titulatură ca pe
deplin justificată (de obicei „cei mai importanți reprezentanți” ai unui curent
tind să nu-i respecte întocmai programul, să utilizeze punctele acestuia într-o
construcție literară personală), ar putea fi socotite ilustrative câteva dintre concepțiile lui despre lume care subîntind universul romanesc.
Pseudonim al lui Tsushima Shuji devine vocea literară şi eroul literar al generaţiei sale. Pe parcursul scurtei sale vieţi are mai multe incercări de sinucidere (între 1930 şi 1937 trei astfel de încercări), folosite ca subiect pentru unele
din povestirile sale (spre exemplu Doke no hana şi Tokyo hyakkei). Viaţa lui se
încheie de altfel printr-o dublă sinucidere împreună cu amanta.
Dazai foloseşte un stil simplu şi colocvial. Opera lui este marcată de pesimism, singura opţiune fiind sinuciderea. Cele mai bune povestiri ale sale utilizează material autobiografic. În capodopere precum Shayo (1947, Soarele la
asfinţit) care are în centru declinul unei familii aristocratice, Dazai punctează
multe probleme sociale, umane şi filozofice. Ningen Shikkaku (1948, Inuman)
este un atac îndreptat împotriva tradiţiilor japoneze, din perspectiva crizei identităţii culturale în Japonia postbelică.
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Shayo se referă la declinul unei familii aristocratice în Japonia postbelică şi
la tradiţiile „etichetei” distruse de război. Protagonista, Kazuko, o tânără, poartă
haine occidentale, dar gesturile ei rămân nipone. În timpul războiului, este evacuată împreună cu mama ei din Tokio. Naoji, fratele ei, se întoarce dependent de
droguri. Prins în reţeaua eşecurilor personale şi a conflictelor cu societatea,
acesta se îndreaptă spre sinucidere. Kazuko decide să aibă un copil de la intelectualul Uehara, sperând că acest copil va constitui revoluţia ei morală.
În Inuman, protagonistul este un tânăr care se simte alienat faţă de societate, dar își dezvăluie adevăratele gânduri cititorului. Povestea are la bază declinul vieţii personale a autorului, cât şi relaţiile acestuia cu femeile.
Printre cele mai reuşite povestiri ale lui Dazai se numără şi Viyon no tsuma
(1947, Soţia lui Villon). Naratorul este soţia poet care virtual o abandonează. Îşi
găseşte un rost al existenţei acceptând slujba la o tavernă de unde soţul ei furase
bani. Rezistenţa îi este testată de greutăţi, viol şi lumea imaginară a soţului, dar
voinţa îi rămâne intactă. În O-san (1958, Doamna O), soţia se află prinsă între raţiunea scriitorului şi voinţa lui de a se sinucide.
Shishōtetsu, aşadar, este un curent specific japonez, aflat la graniţa între
modernism şi tradiţionalism, urmărind modul de exteriorizare a unei conştiinţe
prin scris.
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STEREOTIPURI ȘI PROPAGANDĂ ÎN ILUSTRAȚIA COPERTELOR
ROMANULUI FERMA ANIMALELOR DE GEORGE ORWELL

DAN NICOLAE DOBOȘ*

Ferma animalelor este o alegorie, o fabulă de dimensiuni romanești, scrisă de George Orwell în 1944, ca urmare a experienței de revoluționar socialist
într-o Spanie care i-a alungat pe aceia care nu aderau la ideea de comunism în
interpretare strict sovietică. Se poate deci spune că romanul a fost scris inițial
ca o critică îmbibată de tente și motive profund personale a viziunii sovietice
asupra unui comunism care și-a devorat inițiatorii, cel mai elocvent argument
în acest sens fiind atitudinea binevoitoare față de personajul Snowball, care
este construit pornind de la Leon Troțki. Dacă este să ne referim la istorie,
Troțki a fost la fel de violent și de crud ca și Stalin, doar că eliminarea sa din
nucleul de conducere a comuniștilor ruși și exilul său în Mexic i-au atras simpatia lui Orwell.
Romanul a fost publicat în 1944 și a fost considerat un „instant classic”,
cu mare succes de critică și de librărie, ambele justificate probabil de contextul
geopolitic în care se aflau țările vorbitoare de limbă engleză, fiindcă altfel textul e unul care abundă în tușe groase, accesibile și unui public mai puțin educat, și având o miză ideologică foarte clară. Tocmai aceste caracteristici l-au
transformat într-un excelent vehicul de propagandă în noua luptă cu „pericolul
comunist”. Pentru a fi însă limpede că textul se referă la URSS de după al doilea război mondial a fost nevoie de câteva amănunte, pe care textul original nu
le avea sau de reinterpretarea altora noi, cum ar fi criza alimentară, survenită

* Dan Nicolae

Doboș este director al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași și membru al Uniunii Scriitorilor din România.
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în URSS după publicarea cărții. Și ce poate fi mai potrivit pentru asemenea
nuanțe decât grafica de copertă?
În cele ce urmează, vor fi analizate cinci coperte ale edițiilor britanice și
americane ale cărții Ferma animalelor, în ordinea cronologică a apariției lor, în
încercarea de a pune în acord elementele ideologizante cu contextul geopolitic
al momentului.
1. Coperta primei ediții are porcul ca personaj principal, înfățișat în postura lui normală, cu o
privire ușor furișată, restul imaginii fiind dominat
de razele de soare din grafica specifică posterelor
sovietice interbelice de propagandă. Se mai remarcă uniformitatea câmpurilor agricole (cooperativizate) dar și moara de vânt, care în carte este
motivul muncii istovitoare, dar și un simbol al zădărniciei, fiindcă se poate spune despre ea că macină vânt. Orizontul întreg pare să fie susținut de
doi corbi (în carte e doar unul, Moses), care corespund alegoric bisericii ortodoxe ruse, căreia în
epocă i se reproșa colaborarea cu autoritățile comuniste, sau propagandei în general. Dacă săgețile care mărginesc titlul sunt
mai degrabă o sugestie că ferma e un spațiu concentraționar, stelele în cinci
colțuri din partea inferioară sunt fără îndoială trimiteri directe la simbolistica
vexilologică sovietică.
2. Coperta 4 a celei de a doua ediții americane, care a fost pe rafturile librăriilor în jurul anului 1955, este de departe cea mai vădit propagandistică
dintre toate cele care urmează, fiind ea însăși un fel de poster sovietic, realizat
cu aceleași mijloace, dar cu mesaj în oglindă. Ea îl are ca personaj principal pe
Napoleon (Stalin), într-o postură care poate fi și bipedă și susținut de cei trei
câini (poliția secretă). Porcul este vegheat din cerul cu raze sovietice de către
Moses, care pare mai degrabă o cruce neagră decât o pasăre, trimitere deloc
voalată la biserica ortodoxă. Animalele sunt prezentate ca fiind terorizate de
câini și fugind dezordonat, unele spre inutila moară de vânt, iar altele spre
ceea ce pare să fie o scăpare din exteriorul spațiului ilustrației. Ca lucrurile să
fie extrem de clare, porcul poartă uniforma lui Stalin (e mareșal!) și fumează
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pipă, la fel precum liderul sovietic. Absența pupilelor ochilor câinilor poate fi considerată ca o
sugestie a lipsei de discernământ a poliției secrete, deși e o tehnică de desen care domină
banda desenată din anii aceia.
Nu în ultimul rând, trebuie remarcat accentul pe oximoronicul „more equal”, citatul din
care provine el fiind de altfel un element de
continuitate a tuturor copertelor de la Penguin
Books de până în anii ’90.
3. O copertă mai recentă (anii ’80), tot de
la Penguin Books, introduce elemente de critică
modernă a socialismului. Ea conține elemente
comune altor coperte: Napoleon într-o poziție dominantă și cu însemne ușor
recognoscibile și citatul oximoronic pomenit mai sus. Moses este însă prezentat într-o poziție a zborului ce trimite la imaginea stemei sovietice, secera și
ciocanul, care este plasată în centrul razelor. Această abordare face ca pasărea
să fie asociată mai degrabă cu propaganda oficială decât cu biserica, ceea ce
corespunde ideologiei neo-con americană din deceniul al nouălea al secolului
trecut și mai puțin textului. Ferma este reprezentată printr-un contur ce delimitează un haos care pare să fi dat cumva în clocot, un ocean de lavă gata să erupă,
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aluzie la situația socială din țările comuniste ale epocii. Cu totul excepțională
este însă plasarea animalelor pe casă, într-o poziție total nefirească și care sugerează că egalitatea socială e oarecum nenaturală, idee care, de ce să nu recunoaștem?, este de două sute de ani miezul disputei între stânga și dreapta politice.
4. Odată cu terminarea războiului rece, încep să apară coperte (tot Penguin Books) în divorț evident cu textul și în care peisajul devine idilic, fiind tulburat doar de un steag nenatural (verde, cu secera și ciocanul), porcul e un
animal care deține uzufructul fermei, câinele e mai degrabă jucăuș și drăgălaș-pofticios. Cu totul ilară în contextul acestei analize este însă transformarea
morii de vânt, ce devine mai degrabă o turbină eoliană decât fantomaticul edificiu ce sugera pe coperta primei ediții eforturile zadarnice ale „clasei muncitoare”. Remarcabilă este și renunțarea la stereotipul comunist = porc, cele câ‐
teva pete ale suinei fiind un element de oarece subtilitate. La rândul său, citatul cu formularea oximoronică este disimulat printre alte înscrisuri, ajungând
chiar ultimul text ca importanță, după cum îl sugerează dimensiunile literelor.

5. Ultima ilustrație este lucrarea premiată de editura Penguin Books în
anul 2011 la un concurs de coperte pentru Ferma animalelor destinat publicului larg. O analiză minimală a compoziției demonstrează clar ce haos a produs
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în mentalul colectiv amestecul de simboluri și de stereotipuri folosite pe coperte în cei 70 de ani de la publicarea cărții. Porcii mănâncă friptură, au iarăși
poziție bipedă, unul ține un trident, un simbol diavolesc, iar altul bea ținându-și picioarele pe birou, un gest lipsit de semnificații în afara spațiului american. Ultima copertă e pur și simplu delicioasă fiindcă autorul reușește să pună la un loc cele două pericole la care sunt astăzi sensibili americanii: cele patru ferestre sunt logo-ul Microsoft, iar semiluna e simbolul islamului terorist și
expansionist Iar ca tacâmul să fie complet, numele autorului e scris greșit.

În concluzie, se poate afirma că exemplul copertelor succesive ale romanului Ferma animalelor este grăitor pentru starea de spirit și uneori ideologia
care a dominat opinia publică vestică în ultimii șaptezeci de ani.
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POEZIA ANEI BLANDIANA.
NOTE DESPRE MIRACOLELE DE IERI ŞI DE AZI

EMANUELA ILIE*

Pentru cine i-a parcurs cu atenţie epitextele numeroase, adunate cu grijă
în proiecte editoriale cu miez tare, meta-, sau risipite cu o mare generozitate în
presa culturală din ultimii ani, relaţia ataşantă a Anei Blandiana cu fulguraţiile,
cu iluminările, cu miracolele de tot felul, fie ele ontologice, cosmologice ori
po(i)etice, nu este o taină. Dimpotrivă. Volumele de publicistică ori eseuri ce îi
poartă semnătura conţin spre exemplu numeroase notaţii emblematice despre
revelaţie ca vector artistic sau vehicul creator esenţial: „Piatra filosofală a artei
ar fi să poţi fixa, neschimbat în intensitate, fulgerul revelaţiei. Problemă la fel
de greu rezolvabilă ca şi aceea a păstrării energiei solare din zilele calde în cele
reci.” Sau: „Pentru mine poezia e o înaintare logică din cuvânt în cuvânt, din
piatră în piatră, pe pământ solid, până într-un loc în care sensul se deschide
deodată neaşteptat deasupra golului şi se opreşte ţinându-şi respiraţia. Acest
moment este totul, această realizare a golului de dedesubt, această emoţie
bruscă în faţa hotarului asumat, această oprire, mai revelatoare decât continuarea inconştientă a drumului pe deasupra prăpastiei.” . (Spaima de literatură);
„Autorul prozei fantastice nu mai face concurenţă stării civile, nu mai creează
personaje şi situaţii, ci universuri şi miracole, în care lumea văzută se topeşte
pentru a se rearanja după liniile de forţă ale unui nou câmp magnetic, revelator.” (Poezie şi proză); „Iar dacă m-a cutremurat şi m-a supus cu adevărat ceva, a
fost descoperirea acelei forţe mereu nenumite, miraculoase şi pline de taine, care
intervine în cursul transformării vieţii în cuvânt şi face – aşa cum în pictură
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naşte pe pânză viziuni pe care nu le bănuia nici realitatea modelului, nici ştiinţa artistului – cuvântul scris să asculte de legi pe care eu nu le cunosc şi nu le
aud.” (Încăpăţânata iluzie) etc. etc. (subl. mele, E.I.)
Şi în răspunsurile scriitoarei la diferite anchete pe teme literare, se pot
descoperi fragmente confesive menite a justifica percepţia constantă a universului ca sursă inepuizabilă de miracole de conservat: „... e sigur că anii copilă‐
riei au cuprins întâmplări al căror caracter fantastic aparţinea celei mai stricte
realităţi, ceea ce a făcut ca pentru mine lumea să fie un amestec nesigur, în egală măsură înspăimântător şi fascinant, de existenţă şi irealitate, şi mi-a dat ca
scriitor, dreptul să-i amplific ambiguitatea pentru a-i putea conferi sensuri pe
care nu întotdeauna le conţinea”. Astfel, bunăoară: „scena descoperirii munţilor de cărţi epurate, depozitate până la tavanul încăperilor misterioase în care
am intrat, desprinzând balamaua unui lacăt, ca într-o împărăţie a cunoaşterii
interzise, din care nu mai aveam să ies; deportarea unei întregi nunţi, cu miri,
naşi, nuntaşi, socri mari, pe o insulă pierdută în oceanul de pământ; mutarea
unei biserici din Munţii Apuseni, dintr-un sat într-altul; scena cu tata aşezat la
gura sobei şi arzându-şi cărţile în timp ce din ochi îi izvorau şiruri continue de
lacrimi care îi străbăteau obrajii ca nişte pâraie şi se pierdeau în barbă. Toate
au devenit punctul de pornire real al unor desfăşurări derapând în fantastic,
pe zeci şi zeci de pagini, dar realitatea lor nu conţinea ea însăşi incredibili
sâmburi de irealitate?” (Ana Blandiana: „Am învăţat să fiu un număr dintr-o
mulţime”, în Lucia Negoiţă, Carte cu poeţi. Interviuri. Şi viaţa face parte din literatură...) Sau: „Şi eu şi soţul meu suntem copii născuţi la oraş. După cutremurul din 77 – când blocul în care stăteam s-a prăbuşit şi noi am rămas în viaţă
printr-o înlănţuire de miracole – am ajuns să locuim într-un sat. Am descoperit
atunci minunea transformării unei seminţe cât un fir de nisip într-o plantă şi
într-un fruct şi am avut revelaţia că tot ce e firesc e miracol. A fost o descoperire pe care n-am mai uitat-o şi care este valabilă pentru toate domeniile şi în
toate împrejurările, un fel uimitor de simplu de a ajunge la miezul lucrurilor.”
(Ana Blandiana: „Îmi place să grădinăresc, să curăţ zăpada, să merg la piaţă...”,
interviu acordat Emanuelei Ilie şi reprodus pe www. oglindanet.ro, nr. din 25
martie 2012). (subl. mele, E.I.)
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Indiferent de catalizatorul ei biografic, relaţia de o natură cu totul aparte
a scriitoarei Ana Blandiana cu miracolele din şi de dincolo de fire îmi pare a reprezenta o constantă a creaţiei sale, şi încă una determinantă. Fulgerul revelaţiei îi străbate nu numai paginile de proză fantastică (îndeosebi Cele patru anotimpuri – 1977 şi Oraşul topit şi alte povestiri fantastice – 2004), ci şi pe cele de
poezie, conferindu-le o înfăţişare singulară, lesne recognoscibilă, în ciuda mutaţiei de semn poetic pe care taina este silită să o suporte. Căci, practic, de la
Persoana întâia plural (1964) şi Călcâiul vulnerabil (1966) până la Refluxul
sensurilor (2004) şi Patria mea A4 (2010), este evidentă o deplasare dramatică
a accentului de pe jubilaţia în faţa mirabilului pe revelaţia întunecată a efectelor devastatoare ale temporalităţii asupra întregii lumi fizice. De unde şi transformarea semnificativă, de nu chiar majoră, a atitudinilor poetice şi perspectivelor auctoriale. Să ne amintim, mai întâi, că poezia de debut a Anei Blandiana
era aşezată, fără drept de apel, sub semnul purităţii şi al mirării înfiorate în faţa universului, chiar şi atunci când frenezia senzorială tresărea, străbătută de
mari nelinişti. Sigur, rafinatul critic de poezie Al. Cistelecan observa cu dreptate că în cazul Anei Blandiana candoarea „nu mai este doar o cale de revelare a
misteriozităţii diafane a lumii, simplă deschidere a conştiinţei spre miracol şi
taină, ci o normă modelatoare care ridică exigenţe supreme în faţa fiinţei.”
Chiar şi aşa, primatul candorii în faţa altor stări, senzaţii sau dispoziţii ale fiinţei poetice era un fapt incontestabil. Să mai notăm apoi că în cărţile de până la
Somnul din somn (1977), în mod special în A treia taină (1969) şi Octombrie,
Noiembrie, Decembrie (1972), se întâlnea adesea impulsul retragerii în spaţii
securizante, câteodată miniaturale, funcţionând întotdeauna ca un fel de utere
naturale: nuca şi păstaia, ale căror învelişuri, calde şi mirosind a miez, îi pă‐
reau poetei perfecte pentru „întomnare”; apoi somnul, visul şi Hibernarea,
considerate mijloace gemelare de protecţie împotriva „frigului fără-nţeles/ şi
fără sfârşit” al fiinţei, împotriva singurătăţii sau a alienării care întunecau, din
când în când, suavele, deşi intens erotizatele reprezentări lirice. Tentativa refugierii în somnul taumaturgic apare şi în cele mai recente volume ale Anei
Blandiana. Doar că de fiecare dată e umbrită de un sâmbure de luciditate, care
îndeamnă vocea poetică să admită, ca în Paralelele din Patria mea A4, ineficienţa oricărei utopii: „Fără speranţa trezirii,/ Suntem închişi în propriul somn/
Ca într-o capsulă etanşă/ În care visează fiecare alt vis/ Despre care nu se îndoieşte că este realitatea”. Increatul denumit, sugestiv, Chihlimbar, ascuns în
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acelaşi op, nu mai conservă decât urme palide ale viziunilor similare de odinioară, atât de luminoase: „Uitând de lume şi uitând de mine,/ Simt cum singurătatea mă umple ca o miere/ Curgând în vasul ce i se cuvine/ Pentru c-o soarbe şi o
cere.// Sacri sunt fagurii din care curge/ Aurul ei pe viaţa-mi de apoi,/ Când limpedea-ţi pedeapsă, Demiurge,/ Mă înfăşoară-n dulcele noroi// Dar voluptate-i
chinul, nu calvar/ Şi îmi aduc de mine-aminte/ Ca de o gâză prinsă-n chihlimbar,/ În cripta luminoasă de cuvinte“. Un altfel de increat al interiorităţii descoperim în Refluxul sensurilor; acesta închide vârstele diferite ale feminităţii,
într-un soi de cavou al ne-cunoaşterii, numit totuşi ingenuu, ca altădată, Într-o
păstaie: „Pentru că nu m-am dezghiocat/ În alte şi alte fiinţe asemenea mie,/
Vârstele au rămas închise în mine/ Ca seminţele adormite într-o păstaie,/ Prea
fericite ca să încerce să spargă sicriul./ Zadarnic mă cercetez:/ Văd o singură
fiinţă/ Neschimbată de decenii/ În care numai eu ştiu să adorm/ O fetiţă, o adolescentă, o femeie…/ Ascunse una într-alta,/ Refuzând să rodească”.
Majoritatea poemelor antologice din Persoana întâia plural şi Călcâiul
vulnerabil, cu care Ana Blandiana intra, triumfătoare, pe scena poeziei şaizeciste, puteau fi citite şi ca pledoarii pentru întoarcerea într-un paradis natural
încă nepervertit. Des citatele Dans în ploaie, Descântec de ploaie şi Copilărie
erau doar câteva dintre textele ce păreau a descrie regimul jubilatoriu al fiinţei
capabile să-şi extragă energii nebănuite din miracolele percepute în natură. De
unde impresia justă că „norma poetică dominantă” în cartea de debut a Anei
Blandiana era „senzorialitatea, impactul direct cu lucrurile” (Iulian Boldea). În
volumele de după câteva decenii, astfel de poeme extatice, pline deopotrivă de
vitalitate şi candoare, sunt aproape de negăsit. Abia într-unul dintre cele mai
bune texte din Patria mea A 4, şi anume Afară pe coline, construit integral ca
un poem al miraculoasei contopiri cu regnul vegetal, exultă cunoscuta bucurie
a totalei uitări de sine într-o natură ce nu cunoaşte macularea: „Afară pe coline
sufletul/ Îşi regăseşte respiraţia,/ Verdele ierbii îi face bine,/ Rostogolit prin
otava/ Jumătate iarbă, jumătate mireasmă./ Respiră adânc, inspiră, expiră/
Primăvara care trece prin el/ Curăţindu-l de spaime.// Culcată-n pajiştea-naltă/ Văd norii pe cer lunecând/ Ca mirosul de fân peste dealuri,/ Iar ochii şi
nările mele/ Descoperă taina:/ Rotire dulce şi neobosită în haos,/ Înfăşurând
pe fusul văzduhului/ Miresme şi nori.// În timp ce sufletul/ Se obişnuieşte cu
pământul/ Şi respiră adânc”. Per ansamblu, însă, cele mai recente volume de
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versuri ale Anei Blandiana denotă o dorinţă evidentă de schimbare (de ton şi
atitudine) a instanţei auctoriale. Mai mult ca oricând, ea îşi aşează imaginarul
sub semnul dezabuzării hiperlucide, înregistrându-şi, aproape fără ezitări,
dezvrăjirea de orice utopie poetică mai veche. Fugile anterioare, acele suave
„reverii de intimitate” (Gaston Bachelard) mijlocite de regnurile nepervertite,
sunt astfel substituite de viziunea frecventă a destrămării miracolului. Lumea
elementelor contemplate sau trecute prin filtrul analitic în cărţile vechi ale
poetei era o lume în care adia întotdeauna metafizicul, indiferent de tonalitatea captării lui în texte (între poeme precum Alternativă, Pietà sau Cădere, incluse în aceeaşi A treia taină (1969) existau, bunăoară, evidente variaţii sonice, în ciuda faptului că toate îşi extrăgeau substanţa din figuraţia specifică miraculosului creştin). Lumea pe care o contemplă acum poeta este una în care
sacrul, transcendenţa, metafizicul abia îşi mai fac resimţită prezenţa.
Autoarea volumelor de poeme Refluxul sensurilor şi Patria mea A 4 nu
mai observă, ca altădată, soarele şi ploile, vegetalele şi marea, „Munţii Candorii”, adică acel paradis natural de o perfecţiune intrinsecă, transformat în veritabilă mitologie literară. Contemplaţia extatică de odinioară este, de altfel, înlocuită de constatarea acidă a regresului spiritual ce a urmat progresului material al umanului. Sensibilitatea perceptivă remarcabilă a Anei Blandiana, atât de
atentă, altădată, la mirabilul din cosmos sau la spectacularul din fiinţă, dă impresia că este transformată într-o emotivitate de cu totul alt gen. În textele sale
recente se proiectează din ce în ce mai mult tensiunile identitare ale unei fiinţe
poetice marcate de obsesia disoluţiei, de „această pulbere de nefiinţă/ Ca un
polen care se lipeşte pe degete”, măcinată, fără întreruperi, de Stăpânul morii.
Faţă în faţă cu o „solitudine esenţială” (Maurice Blanchot), la fel de irepresibilă,
astăzi, ca şi instinctualitatea de ieri, autoarea sensibilei Patrii A4 nu are la îndemână prea multe soluţii pentru a scăpa de marasmul existenţial. Încearcă, mai
întâi, să exploreze marginea revelatorie, limita cu un cunoscut potenţial
hierofanic („Marginea aceea/ Este o pieliţă subţire/ Fixată între două lumi/ Ca
un timpan/ În stare să rezoneze/ La zbaterea cea mai slabă,/ La cel mai stins
fâlfâit,/ În stare să transmită, în van,/ Dintr-o parte într-alta,/ Neantul/ Neînstare să devină silabă” – Timpan), apoi să învingă simptomele însingurării prin
recursul la soluţia romantică a dedublării („Port hainele tale,/ Pe care corpul
meu le ocupă/ Mirându-se de potrivire/ Şi hainele se miră/ Ca şi cum tu ai fi
139

EMANUELA ILIE

revenit – / Dulce confuzie/ Menită s-ascundă/ Sâmburele trecut dintr-un secol
într-altul” – Dulce confuzie). Odinioară, jocul dedublării temporare era conceput ca motor al devenirii fertile sau ca alternativă firească a existenţei. În vremea din urmă, mecanica transferului identitar (fireşte, nereuşit) amplifică
acea „stranie senzaţie a destinului încheiat” pe care o descriu mai multe poeme din Refluxul sensurilor.
In loc să se deschidă, ca la început, miracolelor din sine şi din exterioritate (nu o dată, suprapuse, conform principiului comuniunii perfecte eu-univers), poemele actuale ale Anei Blandiana fac locul reflecţiei pe marginea singurei posibilităţi de împotrivire a fiinţei la asaltul certitudinilor celor mai grave: regresul spiritual ca emblemă a crepusculului umanităţii, eroziunea accelerată a materiei, evanescenţa fiinţei individuale şcl. Sigur, la fel ca în epitexte, şi
în textele poetice semnate de Ana Blandiana este vorba aproape exclusiv de
fiinţa care (se) scrie. Un poem emblematic din Patria mea A 4 îşi contrage şi
justifică acest traseu existenţial, în forma unei bizare spovedanii auctoriale,
mijlocite de un fel de hierofant cu o genetică ambiguă (Iubitul? Tatăl? Mama?
Moartea?). În faţa acestuia, poeta se arată în fine eliberată de fermentul neliniştilor devoratoare şi pregătită pentru transmiterea unicei realităţi/ certitudini care mai contează: miracolul scriptural. Ne aflăm, din nou, în faţa unui
misticism al scrisului taumaturgic, căci recuperator: „« Scrie », ai spus./ Şi eu
am luat creion şi hârtie/ Crezând că vrei să-mi dictezi./ « Scrie », ai repetat/
Şi-ai tăcut ca o icoană./ Iar eu am început să scriu/ Tăcerea ta./ Tăcerea ta/
Din care toate curg/ Cum curge sângele din rană”. Nu în alţi termeni îşi va defini Ana Blandiana acest decis crez onto-poietic în poemul – remarcabil, ca şi
Recviemul citat mai sus– care explică şi titlul cărţii. Iată ultimul şi probabil cel
mai fidel Obiect al fascinaţiei autoarei, intitulat tandru-învăluitor Patria neliniştii: „Aici este patria neliniştii,/ Gata să se răzgândească/ Din clipă în clipă/
Şi totuşi, nerenunţând să aştepte/ Ceva nedefinit./ Aici este patria,/ Între pereţii aceştia/ La câţiva metri unul de altul,/ Şi nici măcar în spaţiul întreg dintre ei,/ Ci doar pe masa cu hârtii şi creioane/ Gata să se ridice singure şi să
scrie,/ Schelete brusc animate ale unor condeie mai vechi/ Nefolosite de mult,
cu pasta uscată,/ Lunecând pe hârtie frenetic/ Fără să lase vreo urmă.../ Aici
este patria neliniştii:/ Voi reuşi vreodată/ Să descifrez urmele care nu se văd,/
Dar eu ştiu că există şi aşteaptă/ Să le trec pe curat/ În patria mea A4?”.
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Aceleaşi teme identitare şi scripturale se prelungesc, desigur, şi în cea
mai recentă carte de versuri a Anei Blandiana, Orologiul fără ore (Edit. Humanitas, Bucureşti, 2016). Etapele mari ale vieţii sunt aici recapitulate, concis şi
îndurerat, într-o scriitură preocupată să corporalizeze în special (des)facerea
şi ruptura. Însuşi miracolul vieţii e recuperat, printr-o anamneză scrâşnită,
drept un prim exerciţiu de negare vehementă, de revoltă autentică: „Mai mult:
am făcut/ Tot ce a depins de mine/ Să nu se întâmple nenorocirea./ Ştiam că
trebuie să ţip/ Ca să dovedesc că sunt în viaţă./ Dar m-am încăpăţânat să tac./
Şi-atunci doctorul a luat/ Două găleţi pline cu apă/ Fierbinte şi rece,/ Şi m-a
scufundat pe rând/ De mai multe ori,/ Ca-ntr-un botez alternativ,/ În numele
fiinţei şi al nefiinţei, menit să mă convingă/ Iar eu am strigat furioasă NU/ Uitând că strigătul înseamnă viaţă.” (Mi-a fost frică să mă nasc). La rândul ei, maturizarea e înţeleasă în cel mai bun caz ca o acumulare excesivă de experimenţial, o supradoză de trăit, al cărei revers nu poate fi decât o uriaşă oboseală a
fiinţei: „Oboseala, ca o boală mortală/ Provenind din excesul de viaţă/ Aşa cum
frunzele cad/ De prea mult soare/ Încă din august” (Overdoză) Narcoza nu
(mai) funcţionează însă în prezentul asumat tot ca o sumă de sfâşieri, de maculări sau măcar de metamorfoze negative. Cu o expresie memorabilă marca
Susan Sontag, Boala (cu lexemele echivalente: rana, sfâşierea sau durerea) a
devenit, în cea mai recentă poezie a Anei Blandiana, „o cetăţenie împovărătoare a fiinţei”. Iată, spre ilustrare, noul paşaport, asumat cum altfel decât Într-o
rană: „Trăim într-o rană/ Fără să ştim/ Al cui este trupul rănit,/ Nici de ce./
Singura certitudine este durerea/ Care ne înconjoară,/ Durerea/ Pe care prezenţa noastră/ O infectează/ Când încearcă s-o vindece...” Devenirea grea, aspră, întunecată, a fiinţei poetice sau pur şi simplu a umanului a înlocuit peste
tot în Orologiul fără ore mai vechile percepţii ale mirabilului. Sau aproape peste tot, căci câteva poeme (Mesteacăn, în mod special) amintesc măcar vag de
opera aşezată cândva sub semnul purităţii şi al mirării înfiorate în faţa universului, chiar şi atunci când frenezia senzorială tresărea, străbătută de mari nelinişti.
E limpede, prin urmare, că şi ultimul volum al scriitoarei şaizeciste se
hrăneşte din topografierea unui Interior sumbru, în care martorul cunoscut
asistă, doar în aparenţă impasibil, la declasarea sau (de)căderea mai multor
forme de alteritate, inclusiv a celei radicale: „Argint scorojit/ Pe spatele bătrân
al oglinzilor,/ Nimfe şi satiri sub tencuiala căzută/ Susţinută de îngeri obezi/
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Cu aripi prea mici/ Ca să-i desprindă din zid./ Priveşte şi-ncearcă să vezi/ Cine
pe cine ajută/ Şi cui să explici/ Desueta tristeţe-a gheparzilor/ Declasaţi în
pisici.” Nici celelalte embleme ale sacrului nu sunt zugrăvite în culori mai luminoase, ochiul necruţător al aceluiaşi martor surprinzând bunăoară o Biserică translată, care, înghesuită între centurile de beton şi de fier ale coloşilor
impersonali din jur, „Seamănă cu un mic animal înspăimântat,/ Cu un uitat
pedigri,/ Care plânge cu dangăte sfâşietoare-n pustiu,/ Un mic animal/ Încă
viu...” Dar principalul vector al convertirii în negativ ţine tot de identitatea fiinţei poetice, mai asediate ca oricând nu atât de o exterioritate aproape lubrică
(descrisă oricum inclement în Viol şi acid în Nu singurătatea), cât mai ales de
neiertătoarea coroziune internă, dependentă de ori justificată biologic: „Dizolvarea înceată în ani,/ Ca-ntr-un acid corosiv/ Despre care la început credeam
că-i o mare/ Unde înotam cu plăcere,/ Fără să-mi fie/ Frică deodată;// Dizolvare/ Înceată,/ Nu un accident, nu o deviere/ Dintr-un regn într-altul, ci/ Misterioasa, nesfârşita chimie/ Căreia nu i te poţi împotrivi/ Pentru că nu o înţelegi.// Dar ştii/ Că singura apărare/ Ar fi să ieşi din mare/ Şi să mergi/ Singur
mai departe,/ Cât mai departe,/ Dar tot în moarte.” (Dizolvare)
Întunecat expresionistă, poezia de acum a Anei Blandiana îmi pare, înainte de orice, o pregătire lucidă pentru trecerea dincolo.
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La 7 noiembrie 2016 Mihai Șora a împlinit
100 de ani de viață. Vă propunem un interviu inedit, oferit cu generozitate, în octombrie 2013, în
aula Bibliotecii municipale „Radu Rosetti” din
Onești, cu ocazia „Zilelor Culturii Călinesciene”, unde a primit un premiu special Opera omnia. Privim
acest lucru atât ca un mod de a-i ura „patriarhului
filosofiei românești” un sincer „La mulți ani cu să‐
nătate și bucurii”, cât și cititorului oportunitatea de
a verifica direct, la distanță de 3 ani, valabilitatea
unor evoluții preconizate la momentul întâlnirii.
Mihai Șora, academician, profesor, filozof, editor, ministru al Învățământului în
primul guvern de după 1989, student preferat al lui Mircea Eliade și discipol al lui Nae
Ionescu, primul român căruia i s-a publicat și premiat o carte la prestigioasa editură
pariziană Gallimard, Du dialogue interieur, 1947, autor al volumelor Despre dialogul
interior, Humanitas, 1995; 2006; Sarea pământului, 1978; Humanitas, 2006); A fi, a
face, a avea 1985; Humanitas, 2006; Eu&tu&el&ea sau dialogul generalizat, 1990; Humanitas, 2007; „Clipa și timpul”, Humanitas, 2014 și al mai multor cărți de dialoguri,
publicistică și antologii, s-a născut la 7 noiembrie 1916, la Timișoara. Cu ocazia centenarului, Mihai Şora a fost decorat, alături de Neagu Djuvara, cu Ordinul Naţional
„Steaua României” în grad de cavaler, cea mai înaltă decoraţie a țării noastre. Înmâ‐
nând distincția, preşedintele Klaus Iohannis a subliniat că „opera dumneavoastră va
rămâne mereu tânără. Viitorul va reține că valorile României democratice se sprijină
și pe opera și pe atitudinea dumneavoastră demnă.”

* Ciprian Teodorescu

este bibliograf la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi.
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Despre cărți
– Suntem într-o bibliotecă, așa că vă invit să începem discuția noastră cu
un subiect de actualitate, viitorul cărții, dvs. unde îl vedeți, tot pe hârtie sau pe
calculator, pe e-book?
– Este o falsă problemă. Problema suportului pe care este prezentă cartea este una secundară și chiar contraproductivă, așa cum este adusă de cele
mai multe ori în discuție, cu o mare încărcătură emoțională, de spaimă și de
conflict.
– Cum ați pune dvs. problema?
– Poate mi se pare mie, dar întrevăd un pericol, dar din altă direcție, poate din chiar prea marele „succes” al producției editoriale și al accesibilității
mediilor virtuale, o scădere a numărului de cititori și, mai mult, a efectului cultural al cărții, de a crea reacții în societate, ca urmare a schimbărilor produse
în gândirea cititorilor. Cultura a demonstrat utilitatea cărții privită ca un canon cultural. Cartea trebuie gândită înainte de toate și trebuie să funcționeze
ca o realitate discursivă capabilă să răspundă obligatoriu unei cercetări critice:
un conținut adecvat la titlul de pe copertă și la promisiunile autorului, o structurare conform sumarului, de aceea e bine ca el să existe, o construcție demonstrativă cu argumente adecvate, retorice și logice în funcție de ce s-a dorit, toate acestea nu ca o normă relativă, având la bază o ambiție formală, ci din necesitatea de a se putea produce întâlnirea adevărată cu ea, prin lectură.
– Cum putem verifica aceste „obligații”?
– Este o „metodă” ce se impune de la sine printr-o lectură adecvată, se
poate privi critic prin canonul aplicabil oricărui dialog veritabil: claritate în întrebări și răspunsuri, demers constructiv, libertate pentru parteneri, coerență,
precizarea termenilor, concluzii comune, un anumit spirit reflexiv, fără de care
dialogul nu se motivează, pentru că orice dialog exterior se bazează pe unul
interior. În ceea ce mă privește, am văzut dintotdeauna această întâlnire sub
forma unui dialog, dialogul fiind o marcă definitorie a umanului, capabil să
aducă bucuria aproprierii de celălalt sau de ceva, într-un demers cât mai generalizat, pentru ca astfel șansa înțelegerii să crească și șansa de a greși să scadă.
Mărturie a cestui deziderat stau cărțile mele, cele mai multe puse în pagină
sub forma dialogului, precum dialogurile lui Platon (n.n. Despre dialogul interior, Sarea pământului, A fi, a face, a avea). Privind lucrurile în felul acesta,
problema suportului pe care este prezentă cartea este unul secundar, primând
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întâlnirea ideatică între conținutul ei și lector, cu speranța ca numărul și înțelegerea lor să crească.
– Să deduc că este o criză indusă de noile tehnologii și de modul în care se
raportează la acestea generații diferite?
– Nu acolo este problema, facem o veche greșeală, să dăm vina mereu pe
altcineva sau pe altceva și riscăm astfel să nu avem rezolvări. Vă invit să pornim mereu de la noi, să vedem unde greșim fiecare, cum ne raportăm fiecare la
interiorul personal și la semenul nostru, la dorința noastră reală de dialog. Am
un argument imediat contra ideii, din păcate larg vehiculate, cu privire la noile
tehnologii și vechile generații. Am venit aici pentru a ține o conferință, dar înainte de asta am proiectat de la un calculator un film făcut cu mine de colaboratorii mei într-un timp și cu o ușurință de câteva ore. Deci anii mei nu m-au
oprit să apelez la noile tehnologii. E adevărat că tot experiența m-a ajutat să nu
le pun în prim-plan, pentru că am trăit succesul și apogeul unor tehnologii și
apoi declinul lor, fiind înlocuite cu altele, dar avantajul lor imediat ține de evidență.
Despre școală
– Deci trebuie să le promovăm prin școală?
– Este iarăși o concluzie greșită, multe din noile tehnologii se impun în
primul rând prin ușurința de a le învăța și a le folosi, școala trebuie să formeze
capacități generale, de a fi deschiși și spre tehnologiile viitoare care cu siguranță vor veni, dar mai ales în a pregăti tineri spre a alege responsabil modul
în care vor folosi aceste noutăți.
– Dl. profesor Traian Diaconescu (prof. univ. dr., Facultatea de Litere din
Iași, secția de limbi clasice, n.n.) a venit spre dvs., acum câteva minute, mulțumindu-vă pentru ajutorul dat în refondarea secției de limbi clasice de la Iași,
subliniind faptul că pe actul administrativ respectiv este semnătura dvs. ca ministru al Învățământului, deci în această funcție ați ctitorit și această instituție,
este idealul dvs. de școală?
– M-a bucurat gestul și ați văzut și dvs. că nu-mi mai aminteam de persoana particulară în cauză, dar direcția era într-adevăr comună, limbile clasice
au rolul lor clar în educarea generală a unor specialiști în mai multe domenii,
filosofie, istorie, teologie, pentru valoarea lor formativă amplă, de aceea au și
fost aproape desființate în perioada dictaturii; în același spirit, în scurtul meu
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mandat ca ministru al Învățământului (a demisionat, în semn de protest, după
aducerea minerilor la București în iunie 1990, n.n.) am militat pentru licee generaliste, predarea limbilor străine, religiei, filosofiei și psihologiei, a fost practic o încercare de repoziționare a liceelor la locul pe care îl aveau cu adevărat
în societatea românească a perioadei interbelice, de a da șansa unor tineri de a
se întâlni cu personalități cu ținută academică, adevărate modele, care la rândul lor îi respectă și îi ajută să-și aleagă liber, deci responsabil, drumul prin
viață.
Despre noile generații și viitorul Europei
– Poate școala, care pregătește tineri pentru viitor, să anticipeze timpurile
care vor veni, dvs. cum le vedeți?
– Eu am o foarte mare încredere în tinerii din România.
– Au ei ceva mai special decât tinerii din alte țări?
– Poate că da și aici trebuie să plasăm discuția cu precădere la Europa;
românii în general și mă bucur să văd asta și la tinerii din ziua de azi, au un
plus, poate venit din istoria cu care s-au confruntat, au o rezistență mai mare,
o deschidere spre nou, un bun simț și, să nu râdeți, o anume „școală a vieții”,
chiar „șmechereală”, în sensul bun, care te face să nu fii închistat într-o cultură
rezumată reductiv la o sumă de șabloane învățate în școală și care decretează
că realitatea este asta și nu poate fi altfel.
– Mult optimism, vine el și din intrarea României în Uniunea Europeană,
cum vedeți evoluția acestui construct politic?
– Dar și economic, pentru că proiectul Uniunii Europene s-a impus specialiștilor ca o soluție la o concurență globală. Tinerii au astfel șansa de a-și gândi viitorul în niște cadre mult mai largi. Nu sunt specialist în a da răspunsuri cu
privire la viitorul Europei, dar ce se vede astăzi este o evoluție spre o organizare de tip federativ, care se tot mărește.
– Vedeți o limită geografică, putem discuta de o evoluție care să cuprindă
de exemplu Rusia?
– Prin cultura sa Rusia a demonstrat deja că este o valoare componentă a
culturii europene, dar cei care iau decizii sunt factorii politici din ambele părți.
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Despre regrete
– Nu regretați că nu ați ales un destin francez după premiul luat încă din
tinerețe și care vă deschidea atâtea oportunități?
(Mihai Șora, zâmbind): – Succesul pe care ți-l poate aduce statutul de autor, chiar publicat la editura Gallimard, și chiar recompensat de un premiu literar în Parisul anului 1947, nu trebuie suprasolicitat, pentru că de cele mai
multe ori un premiu literar reprezintă succesul garantat pentru un sezon, pentru că urmează un alt premiant și aceste aprecieri, inerent subiective, pot servi
mai mult editurii decât autorului, pe când dialogul interior poate fi un fir nesfârșit pe care ți-l dorești eternizat, cu datoria de a-l ține necontenit încordat
pe parcursul vieții, iar folosirea cuvântului scris, stabilitatea textului, dă greutate demersului, implicând și o anumită răspundere privind cele enunțate și îți
poate da, în primul rând, șansa de a te confrunta cu propriul eu, deci o mai mică dependență de spațiul fizic și geografic și mai mult determinată de șansa
unor parteneri de dialog.
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La baza filosofiei lui Platon stă teoria ideilor sau a eide-lor preexistente.
Pentru a descrie relația dintre idei, ca paradigmă (paradeigma) a lumii, și particularele sensibile, filosoful atenian va apela, de asemenea, la teoria imitației sau
mimesis. Această teorie este elaborată în mai multe locuri, printre care Parmenide 132 c – 133 a sau Timaios 30 c-d. Ce anume ne interesează pe noi în acest studiu se regăsește în dialogul Timaios, unde Platon introduce imaginea Demiurgului, Artizanul lumii, care folosește ca model (paradeigma) viețuitorul inteligibil
(zoon noeton), rezultând universul fizic, lumea sensibilă, numită de el kosmos-ul.
Dialogul Timaios evocă atât o cosmogonie, cât și o cosmologie, adică Platon
nu descrie doar cum a luat naștere lumea, ci și cum este ea alcătuită, cum este
structurat universul. Kosmos-ul este ceva supus devenirii, el are un început și, ca
atare, el se află mereu în fața unor schimbări neîncetate, fiind coruptibil. De
asemenea, având un început, el trebuie să aibă și un sfârșit; cu alte cuvinte, lumea nu este eternă și, din acest punct de vedere, el se opune lumii inteligibile,
mereu aceeași, separată de cele schimbătoare (Timaios, 52 a-c).
Kosmos-ul platonician este conceput astfel întrucât el este vizibil, palpabil,
el are un trup, este un corp, „iar toate de acest fel sunt sensibile; și cele sensibile,
așa cum am spus, putând fi concepute prin opinia întemeiată pe sensibilitate, au
devenire și sunt generabile.”1 Dar, observă filosoful, tot ceea ce este supus devenirii și, prin urmare, tot ce are un început, trebuie să aibă și o cauză, un făuritor,
dialogul amintit prezentându-ni-l pe acest artizan „ca un zeu personificat”2, numit de Platon Demiurg sau autorul, ori tatăl acestui univers (Timaios 28 c).
Cristina Lucia ȘUȚIU este doctor în Filozofie la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.
Platon, Timaios, 28 b-c.
2 Alfred E. Taylor, Platon * Socrate, Editura Herald, București, 2010, p. 122.
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De vreme ce lumea are un început, evenimentul creației coincide cu începutul existenței temporale a lumii. Legând acest fapt de cele spuse mai sus, trebuie ca Demiurgul lumii să existe în afara timpului, să fie atemporal și necreat.3
Rațiunea pentru care arhitectul lumii a modelat-o pe aceasta constă în bunătatea Zeului. Fiind bun, Demiurgul a dorit să transmită mai departe bunătate, frumusețe și perfecțiune. În Timaios, Platon spune aceste lucruri fără niciun fel de
echivoc. Demiurgul este „bun, iar în cel bun nu poate apărea nicio invidie, niciodată, față de nimic. Fiind deci lipsit de invidie, el a vrut ca totul să fie cât mai
asemănător, cu sine.”4 Filosoful ne spune în continuare că acesta este un „principiu fundamental al devenirii și al universului”, care trebuie acceptat întru totul.
Despre aceste trăsături ale zeilor mai întâlnim informații și în dialogul Phaidros
247 a. Aici citim că zeii sunt lipsiți de pizmă. Cum Demiurgul este un zeu, la rândul său, el trebuie să fie lipsit de invidie, ceea ce conduce la o lume făurită cât
mai asemănătoare cu el. Cum realizează Demiurgul acest lucru? Dorind ca toate
lucrurile să fie cât mai bune cu putință, Arhitectul a luat tot ce era vizibil și aflat
într-o stare de haos și le-a pus în ordine, considerând „că ordinea este întru totul
mai bună decât dezordinea”5.
Putem deduce deja că în cosmogonia platoniciană avem trei actori. Prima
dată ies în evidență elementele ce stau la baza filosofiei platoniciene: ideile.
Eide-le sunt modelele perfecte ale tuturor lucrurilor posibile din univers. Apoi,
apare Demiurgul, care aduce materia haotică, preexistentă, din haos în ordine.
Materia, pe care am amintit-o deja, reprezintă un alt element. Ea se confundă cu
nonexistența, este nedeterminată și ocupă un spațiu amorf, este un element pasiv în toată această schemă.
Prin urmare, Demiurgul ocupă o poziție intermediară în acest context. El
se află între Idei, pe care le ia ca model sau paradigmă pentru tot ce va să fie și
materia amorfă, căreia el îi da ordine și formă. Rezultatul acestei imprimări este
kosmos-ul, care în limba greacă are tocmai sensul de ordine. Merită să redăm
aici chiar cuvintele atenianului: „ceea ce este veșnic identic cu sine poate fi cuprins de gândire printr-un discurs rațional, iar ceea ce devine și piere, neavând
niciodată ființă cu adevărat, este obiectul opiniei și al sensibilității iraționale. În
plus, tot ceea ce devine, devine în mod necesar sub acțiunea unei cauze, căci în
Vasile Muscă, Introducere în filosofia lui Platon, Editura Polirom, Iași, 2002, p. 188.
Platon, Timaios, 29 e.
5 Ibidem, 30 a.
3
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lipsa unei cauze nimic nu poate avea devenire. Ori de câte ori Demiurgul priveș‐
te neclintit la ceea ce este identic cu sine și se folosește de un asemenea model
în realizarea formei și specificului înfăptuirii sale, el, în felul acesta, desăvârșește
totul ca ceva frumos. Când însă Demiurgul privește la ceea ce se află în devenire
și se folosește de acest model supus devenirii, el va săvârși totul ca ceva departe
de a fi frumos.”6 Notăm aici și o observație de-a lui Tatarkiewicz cu privire la
frumusețea lumii, în opinia lui Platon: „Construit fiind în armonie cu formele
eterne și guvernat de legi imuabile, universul e perfect în ordinea și măsura lui.
Fiecare lucru izolat e o particulă a acestei ordini, și tocmai în aceasta rezidă frumusețea lui. Spiritul poate sesiza această frumusețe, pe când simțurile nu pot
decât să înregistreze reflexele ei îndepărtate, nesigure și accidentale.”7
Unul dintre exegeții lui Platon, Giovanni Reale, observă că distincția dintre
ființa inteligibilă și ființa sensibilă cere „pentru a fi justificată și întemeiată, un
principiu material care să aibă funcția de excipient și substrat al imaginii înseși.”8 În procesul creator se face apel mereu la ordine. În Gorgias găsim pasaje
care vorbesc despre artizan și care pot fi legate de dialogul Timaios. Așa cum
„artistul” lumii pune elementele în ordine pentru a-și împlini opera, în Gorgias
citim că oamenii „când își încep lucrarea, urmând să dea produsului lor o anumită formă, ei nu-și așază la întâmplare materialele de care dispun pentru opera
lor. Privește, dacă vrei, pe pictori, arhitecți, pe constructori de vase, pe oricare
vrei, cum fiecare așază într-o anumită ordine elementele de care dispune și cum
le silește să se potrivească și să se îmbine între ele, până ce totul se constituie
într-o lucrare statornică și bine armonizată.”9
Acesta este și motivul pentru care o serie de interpreți au văzut în Demiurgul lumii o analogie cu un artist, arhitect sau artizan uman. Faptul este sesizat și
de Andrei Cornea, care notează în legătură cu cosmogonia din Timaios că ea ar
putea fi exprimată prin formula „natura imită arta”10. Acest lucru vrea să însemne că procesul pe care îl desfășoară Demiurgul poate fi pus în oglindă cu modelul
creației artizanale omenești. Meșteșugarul uman este asemănător arhitectului
Ibidem, 28 a-b.
Wladyslaw Tatarkiewicz, Istoria esteticii, vol. 1: Estetica antică, Editura Meridiane, București, 1978,
p. 194.
8 Giovanni Reale, Istoria filosofiei antice, vol. 3: Platon și Academia antică, Editura Galaxia Gutenberg,
Târgu Lăpuș, 2009, p. 179.
9 Platon, Gorgias, 503 e – 504 a.
10 Andrei Cornea, „Lămuriri preliminare și studiu”, în Plotin, Opere, vol. 2, Editura Humanitas, București, 2006, p. 25.
6
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divin, tot așa cum creația omenească seamănă cu cea divină, dar și reciproca
este valabilă. Diferența principală constă în faptul că atât meșteșugarul divin, cât
și opera acestuia este superioară celei umane.
Andrei Cornea găsește că trei actori joacă rolul principal în cadrul acestei
analogii. Prima dată, artizanul divin are alături de el o serie de divinități inferioare, cu rol secundar, așa cum meșteșugarul este însoțit de ajutoare sau calfe,
care preiau sarcinile secundare. Apoi, o altă analogie este cea a modelului, după
care atât artizanul divin, cât și artizanul uman se ghidează în actul creator. Altfel
spus, ambele tipuri de artizan folosesc un model, realizat în prealabil, după care
se ghidează și pe care încearcă să o urmeze cât mai exact. Ultimul actor din cadrul schemei este reprezentat de materie. La Platon am aflat deja că este vorba
despre o materie primă, un material amorf căruia i se imprimă forma, iar în cazul creației umane este vorba despre materia primă ce trebuie prelucrată pentru a ajunge produsul final. După cum am amintit, scopul artizanului, în ambele
cazuri, este acela de a realiza o copie cât mai exactă, o imitație cât mai apropiată
de modelul avut în vedere.
În mod evident, niciodată produsul final, opera, nu va coincide cu modelul
urmat. Tot timpul meșteșugarul are ca scop o imitare cât mai fidelă, iar acest
lucru poate fi posibil, dar niciodată o copie nu poate fi identică cu originalul sau
cu modelul propus. Impedimentul în realizarea copiei fidele este constituit de
utilizarea materiei prime, care stă mereu în fața unei reproduceri exacte.
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