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Anul VII, Volumul 10, 2019 
Copyright © – Toate drepturile rezervate 
Responsabilitatea opiniilor exprimate în paginile revistei aparţine autorilor 

Strada Palat, Nr. 1, 700019 Iaşi – România 
Telefon/ Fax: (+40)332 11044 
E-mail: asachiana@bjiasi.ro 
http://www.bjiasi.ro/ 

ISSN 2285-3197 



 

 

 

SUMAR 
 

 

Teorie şi practică biblioteconomică 

Nicolae BUSUIOC 
Sociologie, literatură, lectură ............................................................................................ 7 

Iulian Marcel CIUBOTARU 
Carte românească de patrimoniu în colecţiile Bibliotecii Judeţene 

„Gh. Asachi” Iaşi .................................................................................................................... 16 
Ciprian MIRON 

De la bibliotecarul clasic la utilizatorul modern ..................................................... 33 
Ciprian TEODORESCU 

Despre cum „să fim povești” ........................................................................................... 37 

Mihaela Tatiana ULMAN 
Biblioteca – „Tărâm de basm și magicieni” ............................................................... 41 

Eugenia ZAIȚEV 
Digitizarea cărților – necesitate sau influența secolului al XXI-lea? ............... 45 

 

Opera deschisă 

Elena AMBRUŞ 
În căutarea timpului identitar  în opera lui Marin Sorescu ................................ 55 

Anca CHIRICA 
Imaginarul personajelor feminine în romanul românesc interbelic.............. 59 

Elena MUSTAŢĂ 
Marcel Proust şi proustianismul ................................................................................... 72 

Grațiela-Veronica PRODAN 
O definire a conceptului de hermeneutică  la Mircea Eliade .............................. 84 

Dumitru ȘERBAN 
Zborul, înfrângerea visului și capcana timpului (I) ............................................... 92 

Anişoara TARCAN 
Unele semnificaţii ale hanului  în opera sadoveniană .......................................... 99 

Lorena Teodora TOMA 
Gândacul lui Kafka ............................................................................................................ 104 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Miscellanea 

Manuela Teodora BALAȘCA-MIHOCI 
Impersonal: despre indiferență, ignoranță, ură... ................................................ 113 

Adrian BĂDĂRĂU 
Aspecte ale autenticităţii în operele câtorva dintre scriitorii interbelici: 

Mircea Eliade, Camil Petrescu și Mihail Sebastian .............................................. 118 
Bogdan Mihai MANDACHE 

Despre lectură sau suflarea vie a sanctuarelor .................................................... 124 
Liviu SUHAR 

Baladă despre sculptorul Dumitru Căileanu ......................................................... 130 
Lucian ZUP 

Spațiul distopic .................................................................................................................. 133 

 

Semn de carte 

Manuela Teodora BALAȘCA-MIHOCI 
The Leader in Me. Cum inspiră școlile din întreaga lume măreția 

în fiecare copil .................................................................................................................... 139 
Iulian Marcel CIUBOTARU 

Un repertoriu al manuscriselor medievale occidentale din România ........ 143 

 



 

TEORIE ŞI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ 
 





 

SOCIOLOGIE, LITERATURĂ, LECTURĂ 

Nicolae BUSUIOC 

scriitor şi publicist, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România;  

 a fost director al Bibliotecii Județene 

„Gh. Asachi” din Iaşi, în perioada  

1990-2001  

 

Dacă încercăm să plasăm actul lecturii sub aripa rigorii ştiinţei, încă o în-

cercare de după multe altele, o facem prin analogie, ştiind că cercetarea socio-

logică a literaturii, care a atras după sine şi cercetarea cititului, cel puţin în ul-

timii 40-50 de ani, a condus de la o simplă atitudine la un sistem propriu-zis. A 

apărut o nouă ştiinţă – sociologia literaturii. Din capul locului, trebuie să ieşim 

din ecuaţia rigidă potrivit căreia opera literară este analizată strict legat de 

factorul socio-economic, ar însemna acceptarea unor limite cu consecinţe de-

formatoare. În asemenea condiţii, investigaţia psiho-sociologică, de pildă, ar 

cădea în capcana unor detalii nesemnificative. Robert Escarpit a avut grijă ca 

la cercetarea operei literare să vină cu metodele esteticii sociologice. De exem-

plu, poetul, cu opera sa lirică, este analizat în contextul situării lui în epocă, 

plecându-se de la matricea sensibilităţii romantice plasate în învolburarea 

evenimentelor vremii şi în raport cu filosofia acelui timp. De aici, desprinderea 

spiritului literar al perioadei respective şi reconstituirea mai lesnicioasă a per-

sonalităţii scriitorului. Sondarea operei se realizează pe fundalul subsecvent 

polemic cu normele istoriei literare şi esteticii ei. Aprofundarea vieţii şi creaţi-

ei în condiţiile date este mai apropiată de adevărata imagine. Propensiunea 

spre comparatism, atracţia pentru istoria literară, tendinţa repunerii în discu-

ţie a unor concepte dintre cele mai controversate, toate acestea îşi află locul 

într-un analist energic, obiectiv pe cât se poate, care este sociologul literaturii. 

Configurarea psihologiei scriitorului, a valorii operei sale şi a supravieţuirii ei 

în timp, dar şi a convocării esteticii în exegeza literară ajută mult la trecerea 
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pragului receptării, cu alte cuvinte la trecerea lecturii dincolo de informare şi 

comunicare. 

Dar noi vom urmări mai ales cum sociologia însăşi este o ştiinţă asociată 

şi cum analiza literarului poate, la rândul ei, să explice de ce lectura, în forma 

ei pură, este supusă rigorilor ştiinţei. Vom intra puţin în tainele relaţiei concrete 

literatură-scriitor-cititor:  

a) Ce este literatura? 

Noţiunea de literatură datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când 

exista o aristocraţie a culturii, însă din secolul al XVI-lea începe desprinderea 

propriu-zisă a literaturii de celelalte domenii ştiinţifice şi tehnice. Datorită in-

venţiei tiparului şi dezvoltării industriei de carte, literatura devine o dimensiune 

socială şi culturală. Să ne amintim că pe la începutul anilor 1800 apare lucrarea 

Doamnei de Staël – Despre literatură considerată în raporturile sale cu instituţiile 

sociale –, poate primul studiu sistematic cu privire la noţiunile de literatură şi 

societate. Şi tot pe atunci, Montesquieu aplică istoriei dreptului o interpretare li-

terară. Cu timpul, dezvoltarea ideilor structuraliste a deschis noi perspective 

evoluţiei literaturii, neuitându-se aspectul sociologic al ei. Înţelegerea operelor 

literare se direcţionează către problemele „mirajului” ridicate de viziunea asu-

pra textelor, texte care îmbrăţişează din ce în ce mai multe genuri. Apar apoi cu-

rentele literare distincte, apar generaţiile literare. Creaţie a talentului şi înţelep-

ciunii individuale (scriitorul), cartea, ca acumulare a cunoştinţelor şi experienţe-

lor de viaţă exprimate literar, devine o necesitate pentru cei mai mulţi (cititorii). 

Şi totuşi, ce este literatura? Ocolim definiţiile întâlnite în dicţionare şi manuale, 

nu ne oprim nici la sensul peiorativ pe care l-a dat Paul Verlaine. Literatura, ca 

artă a cuvântului, celebrează triumful cunoaşterii prin intuiţie şi fantezie, iar 

cartea răspunde minţii şi sufletului cu recunoştinţă. Literatura e un urcuş al de-

venirii, ea marchează coordonatele traseului spiritualizat. De ar fi numai cata-

pultarea pe orbita zborului printre iluzii şi tot ar însemna mult. Ea ne adună în 

jurul unor mituri, legende, simboluri, tradiţii şi valori care toate sunt într-o idea-

lă armonizare culturală şi care, iarăşi toate, conturează identitatea naţională ca 

parte integrală a universalului. Orice gen literar este în acord cu factura amplă, 

iradiantă a gândirii scriitorului. 

Pe lângă definiţiile tradiţionale şi actuale au apărut definiţii ale literaturii 

dinspre gândirea comparatistă, pornind de la cele trei criterii cunoscute: istorică, 
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aici fiind cuprinse definiţiile date din antichitate până în epoca noastră; persona-

lă, într-o formulare „originală”, adesea fantezistă şi subiectivă; eclectică, într-o 

ecuaţie metodică şi spontană, dar care rămâne numai în zona eclectismului. 

Adrian Marino susţine că o definiţie comparatistă a literaturii ar ţine inevitabil 

de una dintre cele trei categorii, dar că nivelurile de abordare sunt conforme cu 

„realitatea” universală a literaturii. Cele trei niveluri: opera literară, literatura 

naţională şi literatura universală, fiecare cu structura sa reprezentativă – simbo-

lică, semnificativă etc., şi cu specificitatea sa reflectată în tradiţii, cutume şi în is-

torie. Dar o definiţie completă şi complexă care să ţină seama de condiţiile ei de 

enunţare şi verificare în timp şi în fiecare împrejurare specifică rămâne deschi-

să, pentru că ea se îmbogăţeşte neîncetat şi progresiv cu elemente comparatiste 

de maximă importanţă. 

Am spune că istoria cărţii şi a literaturii în general se poate pune în orice 

ecuaţie, în orice formulă de doctrină. Definiţii se vor mai da încă multe, asupra ei 

vor exista încercări de laudă sau de ponegrire, de răstălmăcire sau de exaltare, 

căile de evoluţie fizică vor fi fiind încă numeroase, spiritul ei va fi supus unor di-

verse mentalităţi şi civilizaţii, textul va continua să se distanţeze de logosul au-

tentic, metalimbajul va cunoaşte şi el drumuri încurcate. Cine ştie, ontologia va fi 

probabil abandonată în favoarea scriiturii, convenţiile textuale, gramaticale, ti-

pografice, industriale, economice, de imprimare computerizată etc. pot fi impre-

vizibile. Dar un reper rămâne fără îndoială: literatura va exercita un irezistibil 

miraj, pentru om va fi o sublimă metaforă, o oglindă fermecată cu ajutorul căreia 

lumea va fi mai bine orientată şi mai aptă să depăşească insomniile, disperarea, 

goliciunea sufletească, angoasele şi revoltele de tot felul.  

b) Ce este scriitorul? 

Scriitorul dispune atât de capacitatea de auto-exprimare, cât şi de dreptul 

de a şi-o exercita, punându-şi în valoare calităţile inventive. La naşterea operei, 

fie ea lirică, epică sau dramatică, contribuie, deopotrivă, cunoştinţele alternative 

acumulate, talentul şi revelaţia, dar numai într-o strânsă legătură cu starea psi-

hică, cu genele şi cu încă alte lucruri, mai mult sau mai puţin vizibile, mai mult 

sau mai puţin ştiute. De aici, misterul ascuns al textului. Din această perspectivă, 

natura umană, în speţă cea a scriitorului, desemnează ceea ce îl singularizează: 

temperamentul, aptitudinile, sensibilitatea, psihologia etc. 
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Scriitorii au mistica cuvântului tipărit, publicarea lui exercită o fascinaţie, 

dar şi o mare răspundere, pentru ei scrisul nu reprezintă altceva decât o ambi-

valenţă trăită de eul situat în armonie cosmică. Altfel, totul rămâne o simplă 

aventură editorială, o încercare anemică compromisă, deşi „nici cea mai proastă 

carte din lume” nu poate fi nocivă, ea îşi produce după „consumare” efectul na-

tural, ne trezeşte „dorul după cele bune”. A surprinde realitatea în iluzoriul ei 

este un fenomen adesea constatat de lumea scriitoricească, dar, se spune, insi-

nuările profilului real şi imaginar se pierd în abisul visului, al visului cu valoare 

premonitorie şi cu forţă de semnificare. 

Într-o altă definiţie, diferită faţă de cele cunoscute, ce ar însemna scriitorul? 

O personalitate independentă, singulară, cea care cultivă îndoiala metodică, 

nonconformismul, nu se supune spiritului de sistem, este competenţa dublată, 

uneori, de opţiunea angajării. Iar cartea lui nu poate fi decât proiecţia lui, valoa-

rea care-şi propune să nu piardă nimic din spiritul critic al vremii şi îndeamnă 

mereu la căutarea adevărului. Dacă o carte este citită, iar literatura este înţelea-

să în primul rând ca un proces de comunicare în nişte parametri sensibili şi şti-

inţifici, după un sistem de principii şi după o teorie a valorilor, atunci teoria lite-

raturii ar cuprinde implicit o sistematizare a formei de lectură. Paul van Tieghem 

susţine că o istorie a literaturii se realizează printr-o primă operaţie de alegere 

pentru a se ajunge la o valoare literară. Dar această alegere se face după criterii 

bine gândite în urma unor lecturi profunde. Or, regulile unor asemenea lecturi 

presupun obiectivitatea riguroasă a ştiinţei literaturii. 

Scriitorul este o specie deosebită care încearcă, prin opera lui, o ordonare a 

ideilor şi faptelor din jur într-o formulă de multe ori mai dulce decât realitatea. 

Într-un timp bulversat, el se întreabă la ce mai e bun un gând, o meditaţie încre-

dinţate hârtiei? Deleuze îşi situa ideile în neantul plin de „diferenţe şi repetiţii”, 

care n-au determinat prea mult îndoiala semenilor. Scriu însă în continuare, mo-

tivaţi poate şi de ritualul lecturii, al acelui ritual care face parte din recompune-

rea luminii sufleteşti şi a minţii. Poate şi pentru a asigura coerenţa în înţelepciu-

ne, ca rezultat al descoperirii valorilor într-o ordine a existenţei umanităţii. 

Prin scriitură este comunicată cunoaşterea, mai întâi subiectului şi apoi 

cititorilor, cunoaşterea fiind rezultatul unei activităţi specifice care angajează 

fiinţa scriitorului. A scrie nu înseamnă a reda, ci a explora necunoscutul ce se 

edifică continuu el însuşi. „O situaţie atât de singulară merită neîndoielnic să 
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fie examinată şi descrisă, şi acestei examinări îi consacru eu ultimele mele cli-

pe de răgaz. Pentru a o face cu succes, ar trebui să procedez cu ordine şi meto-

dic”, mărturisea J.-J. Rousseau. Cunoaşterea realităţii în termeni textuali avea 

să fie evidenţiată de Stendhal, Flaubert, Proust ş.a., încât, de-a lungul istoriei li-

terare, s-a demonstrat că una dintre funcţiile specifice literaturii este cea cog-

nitivă, cu valoare de adevăr pilduitor şi ireproşabil. 

c) Ce este cititorul? 

Se spune că lectura ar fi o experienţă care angajează întreaga fiinţă. În ge-

neral, cititorul este un „consumator” ce se lasă uşor influenţat de gust, în dauna 

exercitării unei judecăţi proprii, deşi a posteriori poate emite o justificare a actu-

lui lecturii. Gustă ceea ce i se oferă şi, până la urmă, hotărăşte singur dacă îi pla-

ce sau nu ceea ce citeşte. El are o motivaţie afectivă sau intelectuală, funcţie de 

care se îndreaptă spre romanul sentimental, istoric, de aventuri sau spre cărţile 

care-i oferă posibilitatea informării şi documentării într-un domeniu sau altul, 

acestea din urmă intrând în zona lecturilor de ordin profesional. Dacă vorbim de 

actul de lectură literară, cartea, în ipostaza ei de creaţie originală, îndeamnă „să 

mergi spre celălalt, să recurgi la celălalt”, prin urmare, să ieşi din tine însuţi. Citi-

torul, în acest caz, renunţă la relaţiile individuale cu universul său obişnuit pen-

tru a reconstitui altele cu universul operei. Acum, el trăieşte în tensiunea ideilor, 

intră în miraculoasă rezonanţă cu sufletul cărţii de sub ochii lui, savurează sau 

respinge derularea momentelor (evenimentelor) descrise, participă efectiv şi 

afectiv la farmecul conferit de cunoaştere, inteligenţă şi bun gust. 

Atracţia pe care o simte cititorul pentru lectură este determinată şi de cău-

tarea adevărului, încercare ce intră, adesea, sub pecetea îndoielii persistente cât 

şi în contradicţie cu experienţa proprie şi prin care simte şi resimte bucuriile 

sau suferinţele trăite. Opera literară este rezultatul tensiunii dintre viaţă şi dis-

curs, în alţi termeni, o realitate textualizată la care are acces orice lector bun. 

Scriind, scriitorul se cunoaşte pe sine însuşi şi, în acelaşi timp, se dezvăluie citi-

torilor, o cale deschisă spre cunoaştere, revelaţie şi esenţă. Scrisul trebuie consi-

derat o expresie a sufletului, a spiritului, a unui impuls creator, iar cititul, un act 

de luare la cunoştinţă a acestei „expresii”, cu urmări favorabile în planul acumu-

lării şi formării culturale. Iată de ce e nevoie de condeie sensibile, rafinate şi 

erudite şi de cititori pe măsură.  
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Nu ne vom opri aici la tipurile şi opţiunile de lectură, la motivaţii, îngrijorări 

şi determinări socio-psihologice, pentru că am intra într-o structură schematică, 

oricum incompletă. Conceptul de cititor, graţie căruia ne putem explica fie şi 

parţial tainele lecturii operei literare, a evoluat continuu, orice definiţie dată es-

te neadaptată prezentului şi insuficientă viitorului. Noţiunea de cititor trebuie 

eliberată de condiţionările sociale, preferăm a o lăsa în stare pură, gândindu-ne 

la temeiul şi fascinaţia dialogului dintre scriitor şi cititor. 

Trebuie să reţinem că definirea lecturii şi ca ştiinţă nu are în vedere neapă-

rat dimensiunea creatoare, deşi scopul ei ar fi şi căutarea adevărului, cel demon-

strat prin rigorile ştiinţei. Lectura unui text poate urma constrângerile impuse 

de exigenţă doar în măsura în care acel text o permite. Nu o să se poată obţine 

nota unei intransigenţe pe un discurs ludic aşa cum este de dorit să se facă pe 

unul interdisciplinar sau transdisciplinar, de exemplu. Discernământul lecturii 

este conferit de cititorul iniţiat, de cel care dispune de terminologia corespon-

dentă, de semantică şi semiotică, de spiritul critic propriu şi nu de cel aliniat cu 

orice preţ la critica oficială. Hotărâtori mai sunt factorii psiho-sociologici, even-

tual şi bibliografia cărţilor deja citite pentru a apela la comparatism, apoi răbda-

rea şi revenirea asupra paginilor ori de câte ori este nevoie. Evident, avem de-a 

face cu un cititor perfecţionist, care nu trebuie confundat cu cel care citeşte în 

nota acribiei critice – criticul literar. Cel adevărat trăieşte în orizontul rigorii şi 

al cerebralului, într-o etică impusă de scrisul autentic, ideile lui nu sunt numai 

raţionamente reci, pot fi umplute de suflul existenţial al fiinţei autorului. Lucidi-

tatea cu care îşi construieşte discursul critic îl ajută ca demonstraţia speculaţiei 

să fie cât mai convingătoare. 

Diagnosticului lecturii ştiinţifice îi este permisă abaterea de la litera criticii, 

simplul cititor putând să ajungă la aprecieri cu o afectuoasă înţelegere umană, 

corespunzător cu sentimentele, emoţiile şi impresiile personale faţă de acţiunile 

şi personajele cărţii. Dacă am parafraza totuşi sintagma lui Orwell, am spune: 

daţi-le cititorilor libertatea lecturii depline, fiindcă oricum nu toţi vor şti ce să 

facă cu ea. 

Până la urmă, cunoaşterea generală, dobândită pe căile complexe ale lectu-

rii, duce la cunoaşterea de sine. Existenţa însăşi nu este posibilă decât prin per-

manenta raportare la sine. Pentru a descoperi „ascunsul” textului cu binefăcă-

toarele lui influenţe, trebuie să recurgi şi la principiile ştiinţei lecturii. Roland 
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Barthes însuşi atrage atenţia asupra posibilei lecturi ştiinţifice, nu numai pentru 

postura criticului despre care am tot amintit – oricum mult mai avizat, înarmat 

fiind cu o adevărată epistemologie –, dar şi pentru cititorul trecut de pragul ini-

ţierii, care practică o lectură liberă şi în afara constrângerilor impuse de lectura 

critică, de fenomenologia textului, uneori şi de refulările care sincopează actul 

lecturii.  

Într-o convorbire cu Eckermann, Goethe se pronunţa: „Oamenii obişnuiţi 

(...) nu ştiu câtă strădanie presupune învăţarea modului de a citi. În ceea ce mă 

priveşte, am folosit în acest scop optzeci de ani şi nu pot spune nici acum că 

mi-am atins ţelul...” Autorul lui Faust şi al altor capodopere, fireşte, avea în ve-

dere atât lectura pe „orizontală”, texte vizând cuprinderea cât mai largă a cărţi-

lor vremii sale, cât şi lectura pe „verticală”, destinată a descoperi legăturile în 

timp cu trecutul şi cu cele prevestind viitorul. Goethe considera un text drept 

important nu ca produs în sine, ci în relaţiile lui de intertextualitate, în determi-

nările şi impulsurile care au generat apariţia acelui text. În înţelesul gândit de el, 

lectura devine în epoca noastră o ştiinţă, pentru că numai cu metodele acesteia 

un discurs literar se relevă în totalitatea disponibilităţilor lui – la nivel genetic, 

psihanalitic, istoric, apoi la nivelul originalităţii, expresiei şi limbajului. Numai la 

nivelul elementar, lectura e tot una cu a lua doar cunoştinţă de un conţinut sau 

de alte amănunte irelevante. A şti să citeşti înseamnă să descoperi că fiecare cu-

vânt pare sau chiar este un fel de „piatră unghiulară”, să conştientizezi că într-un 

vers al lui Baudelaire, de pildă, sub discreta lui suită de consoane acolo unde şi 

când trebuie să coloreze opalin haloul cuvintelor, se ascund sonorităţi care intră 

în perimetrul cromatismului. Armonia sonoră este aici o dominantă valorică. 

Dacă ne întoarcem la un florilegiu trubaduresc de pe la anii 1000, vom da peste 

versuri, unele excesiv de complicate până la baroc, altele care trădează cultiva-

rea unei poezii ca o „aventură a limbajului”, aproape până la obscuritatea mal-

larmeană. Uneori, răspunsurile lecturii pot fi atât de criptice, încât parcă vin de 

undeva dintre enigmele textului ermetic. Iată un mod de a şti să citeşti, iată lec-

tura ca ştiinţă. Dând Cezarului ce-i al Cezarului, cartea şi lectura sunt însăşi raţi-

unea de a fi a umanităţii sensibile şi creatoare.  

Forţa revelată de imaginarul tăcerii, adică „puterea evidenţiată de dialogul 

tăcut cu cartea” (André Malraux), este un fenomen în aparenţă simplu, dar lu-

crurile nu stau aşa pentru că ficţiunea scapă regulilor pe care pretinde să şi le 
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impună. Un roman derulează aventuri, conflicte sentimentale sau chiar biografi-

ile presupuse ale personajelor principale. De pildă, Balzac a conferit unui real 

coerent valorile imaginarului, în limbajul criticii de azi numindu-se textura ro-

manului. Teoreticienii lecturii remarcă faptul că în literatură iluzia se sprijină pe 

prejudecata că textul (opera) reproduce modelul. Un Flaubert intuise că iluzia 

nu rămâne riguroasă pentru că un realism riguros va abandona povestirea. Dar 

nicio aventură a imaginarului nu va atinge romanul francez până la Proust. În 

schimb, Tolstoi şi Dostoievski şi-au gândit un imaginar care le preexistă, iar un 

Georg Forster preciza că naraţiunea este umbra oricărui gen literar. La noi, un 

Liviu Rebreanu îşi plimbă personajele într-un real rupt parcă din naturalism, 

având grijă să nu „distrugă” totuşi pădurile, câmpiile, pământul. Şi cum să nu fie 

impresionat cititorul când i se prezintă o analiză a iubirii delicate în Mănăstirea 

din Parma, unde Stendhal avea să întreţină imaginarul enigmatic? În faţa litera-

turii, omul se leagă de infinit, legitimând universul prin cunoaşterea şi conştiinţa 

lui. Nicio îndoială, niciun scepticism nu va anihila încrederea în condiţia spiritu-

ală a omului. Argumentul suprem al speranţei este cultura. În jurul ei se cristali-

zează tendinţa de a da artei şi literaturii valoarea unui absolut, fără de care omul 

nu va avea şansa de a se salva din precaritate.  

Scriitorul utilizează doar cuvintele, cuvinte adaptate să transmită gândirea 

şi sentimentele umane. În unele cazuri (mai ales la scriitorii simbolişti), descri-

erile de peisaje, de personaje, de evenimente sunt schiţe în care elementele ca-

re fixează conturul lipsesc sau, în cel mai bun caz, sunt estompate. Aici, cuvinte-

le redau stări sufleteşti fugitive sau impresii nelegate între ele prin relaţii logi-

ce, receptarea se face prin deducţie, se identifică simbolurile pentru înţelegerea 

mesajului. Ce trebuie să facă cititorul? Îi va fi foarte greu ca toate acestea să le 

transforme într-o reprezentare vizuală corectă şi consistentă. Intervine aici ro-

lul dominant al ştiinţei lecturii, care ştiinţă trebuie să înlocuiască imaginaţia 

afectivă cu una riguroasă, de cercetare, de decodificare. Funcţie de dificultatea 

textului (ermetic, absurd, mistic, fabulos etc.), cititorul trebuie să aplice lectura 

potrivit căreia imaginaţia poate induce direcţii diferite: organică, pur psihică, 

senzorială. Iradierile acestea, se subînţelege, se află într-un raport direct cu gra-

dul de cultură al cititorului, cu puterea lui de intuiţie şi analiză. Romanul de dra-

goste este citit mult mai uşor, imaginaţia propagată se îndreaptă cu predilecţie 

spre visul idealist de natură integral sentimentală, pe când un text ermetic 
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declanşează o deviere a lecturii obişnuite, o mişcare concentrată pe analiza or-

ganică, eventual asociată cu cea de psihanaliză şi psiho-pedagogie. O scriere 

mistică cere o lectură care se dedublează şi se obiectivează în visul închis între 

limitele stricte ale unei religii, aici textul nu oferă lecturii varietatea de întâm-

plări din cartea de altă nuanţă. Se spune că nu există imaginaţie în general, ci 

scriitori care îşi imaginează şi care o fac în chip divers. Diversităţilor textelor li-

terare trebuie să le corespundă tipuri diverse de lectură, unde resorturile inti-

me ale fenomenului ţin de raţional, intelectual, afectiv sau într-un amestec de 

rigoare, abstractizare, memorie şi generalizare a emoţiilor. Poate fi privită lec-

tura ca ştiinţă? Se pare că da. O demonstrează şi André Maurois în Ştiinţa ferici-

rii, unde consacră un capitol întreg ştiinţei de a citi. Lectura, ca act ştiinţific, 

trebuie scoasă din aria consideraţiilor verbale şi gratuite, ea se cere a fi supusă 

unei analize pe linia demonstraţiei în ordinea înţelesului simbolic, semantic, es-

tetic, dar şi ştiinţific. 
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CARTE ROMÂNEASCĂ DE PATRIMONIU ÎN COLECŢIILE 

BIBLIOTECII JUDEŢENE „GH. ASACHI” IAŞI 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Cercetarea vechii culturi scrise, păstrată sub diverse forme (carte tipărită, 

broşuri, foi volante, seriale, manuscrise, însemnări, reproduceri artistice sau vi-

zuale, litografii), reprezintă un fapt însemnat, nu doar pentru că sunt relevate, în 

acest fel, informaţii preţioase despre oameni, fapte şi mentalităţi din trecut, ci şi 

pentru a cunoaşte cât mai exact valorile de patrimoniu, depozitate în arhive, bi-

blioteci, muzee. Investigarea acestor urme ale trecutului presupune, de multe 

ori, efort şi pregătire adecvate, dar şi înţelegerea unor chestiuni practice privi-

toare la tipar, literă, legătorie, hârtie etc. 

Legislaţia românească actuală prevede ca bunurile aparţinând patrimoniu-

lui cultural mobil să fie clasate, pentru a se cunoaşte starea lor de conservare şi 

pentru a se evita, pe cât posibil, degradarea sau păstrarea în condiţii necores-

punzătoare. 

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi (în continuare: BJ Iași) deţine un fond 

important de carte veche şi rară, păstrată în Depozitul central, într-o sală special 

amenajată; au fost clasate în patrimoniul cultural naţional câteva sute de titluri, 

majoritatea fiind cărţi tipărite în marile centre tipografice din Occident, lucrări 

de o mare valoare bibliofilă şi care au fost înregistrate sumar în câteva cataloa-

ge1, descrierea unora dintre ele regăsindu-se totuși pe serverul oficial al Institu-

tului Naţional al Patrimoniului2. 

                                                           
1 I. Kara, Manuscrise și cărți rare existente în colecțiile Bibliotecii „Gh. Asachi”. Catalog, fasc. 1, Iași, 
1972, 48 pp.; fasc. II, Iași, 1974, 68 pp.; fasc. 3, Iași, 1982, 64 pp.; Cătălin Bordeianu, Luana Troia, 
Carte veche în colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachiˮ din Iași (sec. XVI, XVII, XVIII), Iași, Editura 
Vasiliana’ 98, 2008. 
2 http://www.cimec.ro/ 
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Din cartea românească veche, care ne preocupă în materialul de faţă, au 

fost expertizate, deocamdată, puţine titluri. Sunt şi situaţii particulare, precum 

lucrările unor autori români, publicate în spaţiul german, în veacul al XVIII-lea 

(Dimitrie Cantemir), care au fost incluse în categoria cărţilor vechi europene. De 

asemenea, carte românească s-a tipărit şi în alte spaţii decât cele care au format, 

până la 1859, Principatele Moldova şi Valahia. Aflate sub autoritatea administra-

tivă a unor imperii vecine, intelectualii provinciilor locuite majoritar de români 

au contribuit la difuzarea culturii scrise, în limba română3. Cărturarii români din 

Transilvania, Bucovina sau Basarabia şi-au tipărit lucrările acolo unde au găsit 

un mediu propice, favorizând, (şi) în acest fel, propagarea ideilor care făceau 

apel la unitatea naţională. 

Am ales să prezint, în acest mate-

rial, câteva tipărituri româneşti de pa-

trimoniu păstrate la BJ Iaşi şi clasate, în 

urma expertizei, în categoria juridică 

Fond sau Tezaur4. 

* 

Loghica/ carea/ acum întâiu s-au 

tălmăcit în limba patriei, cu îndemnarea 

Prea(o)sfinţitului mitropolit al Ungrovla-

hiei, Kyr Grigorie/ în zilele bine credin-

ciosului şi luminatului nostru domn Gri-

gorie Dimitrie Ghika Vo(i)evod/ într-al 

cincilea an al domniei Mării Sale/ şi s-au 

tipărit cu cheltuiala iubitoriului de 

D(u)mnezeu Episcop al Argeşului/ Kyr 

Grigorie/ de carele iaste tălmăcită/ în 

Bucureşti/ în Tipografia Sfintei Mitropo-

lii/ în anul mântuirii 1826/ de ieromo-

nahul Stratonic tipograful (Fig. 1). 

                                                           
3 Înainte de 1830, s-au tipărit cărţi româneşti la Buda, Viena, Pesta, Bălgrad, Blaj, Cluj, Sibiu, Cer-
năuţi, Bratislava, Braşov, Liov, Oradea, Veneţia etc. 
4 Doar una dintre cărţile prezentate în acest articol face parte din Tezaur: Respunderea… lui D. Bo-
jâncă (vezi infra). 

 
Fig. 1 



CARTE ROMÂNEASCĂ DE PATRIMONIU ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII JUDEŢENE „GH. ASACHI” IAŞI 

18 

Corpul propriu-zis al lucrării (tipărită 

cu litere chirilice) conţine 304 p.; fila de tit-

lu, dar şi celelalte pagini sunt încadrate în-

tr-un chenar tipografic negru; cerneala este 

de culoare neagră, excepţie făcând titlurile 

capitolelor, iniţialele începuturilor de capi-

tole şi o parte din cuvintele din titlu (sub-

stantivele proprii), care sunt tipărite cu ro-

şu; exemplarul este foarte bine păstrat, iar 

legătura e originală (uşor deteriorată); pe 

versoul paginii de titlu se regăseşte stema 

Munteniei, iar sub ea câteva versuri (Fig. 2): 

Crucea care aicea de corb iaste arătată/ lu-

minatului nostru domn iaste încredinţată/ A 

putea oblădui cu bună norocire/ după a lui 

D(u)mnezeu plăcută voire/ înmulţească-să 

dar anii cu fericire/ cum a tuturor cearere 

iaste cu o glăsuire5. 

Pe volum a fost aplicată, la pp. 32, 256 şi 304, ştampila Colegiului „Sf. Sava” 

din Bucureşti, semn că exemplarul a făcut parte, cândva, din fondul de carte al 

acestei instituţii de învăţă-

mânt. 

Conţine două însemnări 

de epocă, aparţinând acelu-

iaşi personaj, Sterie tipogra-

ful; prima, la p. 292, datată 

februarie 1828: Această car-

te s-au dăruit fratele Oprii, 

despre pomenire. Cându va 

ceti a mă pomeni. Sterie tipo-

graf (Fig. 3); a doua însem-

nare, la p. 298, cuprinde doar 

data: 4 mai 1827. 

                                                           
5 Netranscrisă în Bibliografia românească veche (în continuare: BRV). 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3. Însemnarea tipografului Sterie 
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E posibil ca acest Sterie să fie una şi aceeaşi persoană cu tipograful Strato-

nic, amintit pe pagina de titlu, care a avut un rol însemnat în tipărirea cărţii. În 

acest caz, se poate ca Loghica aflată la BJ Iaşi să fi aparţinut chiar tipografului, 

care a recitit-o în mai 1827 şi, peste mai puţin de un an, a dăruit-o fratelui Oprea 

de la Mitropolia din Bucureşti. Identitatea dintre Sterie şi Stratonic este plauzi-

bilă, mai ales că Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărţilor 

româneşti nu înregistrează, în perioada la care ne referim, vreun personaj omo-

nim. Așadar, despre Sterie tipograful nu se cunosc informaţii în literatura 

de specialitate. Nu s-a păstrat nicio carte tipărită de el, iar însemnările de pe 

Loghica aflată la BJ Iaşi reprezintă una dintre puţinele sale atestări. La BAR (Bu-

cureşti) am mai identificat o însemnare a acestui personaj, aşternută pe o carte 

din 1828, tipărită de Matei Băbeanul: Învăţătură creştinească carea acum s-au 

tipărit tuturor de obşte, iar mai ales pentru cei din tagma bisericească6. 

În schimb, despre Stratonic tipograful se cunosc câteva date. A fost preot şi 

s-a ocupat de scoaterea de sub tipar a unor volume însemnate, printre care, ti-

părite tot la Bucureşti, am mai identificat Doao cuvinte ale sfântului Kassian 

Râmleanul, pline de tot felul de folos duhovnicesc (Bucureşti, 1825, [26 f.])7 şi Cu-

vinte panighirice şi moralnice, de Eufrosin Poteca (Bucureşti, 1826, 45 pp.)8. 

Autorii Repertoriului tipografilor, la care am făcut referire mai sus, îl consi-

deră pe tipograful Stratonic, care e atestat la Mitropolia din Bucureşti între 1825 

și 1826, identic cu tipograful cu acelaşi nume şi aceeaşi demnitate bisericească, 

care a activat la Mitropolia din Iaşi, între 1817 și 1819, tipărind patru cărţi9. 

Numele său a rămas strâns legat mai cu seamă de Liturghia din 1818, de la Iaşi, 

de a cărui tipărire nu doar că s-a ocupat, ci a finanţat integral toate costurile 

apariţiei acestei cărţi10. 

                                                           
6 Informaţie preluată din catalogul electronic al BAR. 
7 Otilia Urs, Catalogul cărţii româneşti vechi din Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, 
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 664. 
8 Eva Mârza, Florin Bogdan (coord.), Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor căr-
ţilor româneşti (1508-1830), ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Sibiu, Astra Museum / Techno Me-
dia, 2013, p. 261. 
9 Ibidem. 
10 Elena Chiaburu, Carte şi tipar în Ţara Moldovei până la 1829, Iaşi, Editura Universităţii „Alexan-
dru Ioan Cuza”, 2005, p. 69. 

javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/KS7YAHNPB6EI5JQS5BDN2985YRS7FCPK5C3FBV3TJ9I7RC1U9G-04898?func=service&doc_number=000056010&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph23.biblacad.ro:8991/F/KS7YAHNPB6EI5JQS5BDN2985YRS7FCPK5C3FBV3TJ9I7RC1U9G-04898?func=service&doc_number=000056010&line_number=0006&service_type=TAG%22);
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Precuvântarea Loghicii (17 pp.) este semnată de traducătorul lucrării, epi-

scopul Grigorie Râmniceanu şi a fost redată, parţial, în BRV11. Din predoslovie, 

aflăm că episcopul Argeşului a tradus din greacă, pentru întâia oară, una dintre 

cărţile importante ale Sf. Ioan Damaschin, erudit teolog şi gânditor important al 

Bizanţului, care a trăit la cumpăna veacurilor VII-VIII. 

Transpunerea în limba română a presupus anumite dificultăţi, căci limbajul 

filosofic era, la 1826, abia la începuturile constituirii sale. Aportul tălmăcitorului 

a fost deosebit, motiv pentru care numele autorului (Sf. Ioan Damaschin) nu es-

te menţionat pe pagina de titlu, iar în BRV, înaintea titlului, figurează numele 

episcopului de Argeş, Prea Sfinţitul Grigorie. Iată ce afirmă acesta în prefaţă: 

Deci încă mai denainte ştiind eu că unii din dascălii altor limbi, poate de vreo pati-

mă răpindu-se, nu lipsesc a zice, că cu neputinţă iaste a să muta filosofia şi în lim-

ba rumânească, pentru sărăcia zicerilor şi a numirilor, am pus toată osârdia de 

am tălmăcit şi pre cele mai nelesnicoase graiuri şi nume, păzind de aproape pre 

înţelegerea tălmăcirii, pentru ca să rămâie greşită şi deşartă părerea acelora şi să 

se arate prin lucru dovedit, cum că toate limbile, fără osebire, sunt îndemânatece 

la toate ştiinţele. 

După partea introductivă, urmează un cuvânt dedicat „Prea cuviosului şi de 

Dumnezeu cinstitului părinte Kosma, Preasfinţitului Episcop al Maiuma” (pp. 

18-24) şi Cuprinsul (pp. 25-32), însemnat pentru terminologia filosofică a vre-

mii; la sfârşit, se găseşte o „Scară (a) celor ce să cuprind într-această Loghică” 

(pp. 293-298) şi un „Lexiconaş al zicerilor şi numirilor celor nouă, care acum de 

nevoe pentru înţelegerea aceştii Loghici s-au găsit din însăş limba noastră ru-

mânească” (pp. 299-304). 

Episcopul Grigorie Râmniceanu (cca. 1763-20.07.1828) a fost unul dintre ie-

rarhii importanţi din veacul al XIX-lea. Pe când era ieromonah, la Episcopia Râm-

nicului, a copiat aproximativ 15 manuscrise; mai apoi, a diortosit mai multe cărţi, 

pe care le-a prefaţat şi în care şi-a expus ideile istorice şi filosofice, de factură 

iluministă. A fost profesor la Şcoala de la „Sf. Sava” (Bucureşti), iar la 13 februarie 

1823, a fost ales episcop al Argeşului, păstorind până la moarte12. Prefaţa la 

                                                           
11 Ion Bianu, Nerva Hodoş, BRV (1508-1830), vol. III (1809-1830), Bucureşti, Atelierele Socec, 
1936, nr. 1280, pp. 503-505. 
12 Vezi Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a II-a, revăzută şi întregită, Bucu-
reşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 413; Daniela Luminiţa Lupu, Tiparul şi cartea în Ţara Româ-
nească între anii 1716-1821, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 272 ş.u. 
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Loghica din 1826 e considerată una dintre cele mai interesante scrieri ale sale, 

în cuprinsul căreia alcătuiește un profil moral poporului român, pe care-l consi-

deră înţelept „nu atât prin studiul cărţilor, cât prin înţelegerea dobândită în 

timp, din experienţa vieţii”13. 

Ediţia din 1826 a Loghicii a fost transliterată şi publicată la 181 ani de la 

apariţia ei14 (retipărită cinci ani mai târziu). Am observat câteva neconcordanţe 

între această ediţie, descrierea din BRV şi exemplarul păstrat la BJ Iaşi. De 

exemplu, în timp ce în primele două surse se precizează, în titlu, că volumul a 

fost publicat „într-al patrulea an al domniei Măriei Sale”, pe exemplarul păs-

trat la BJ Iaşi se menţionează că apariţia Loghicii s-a petrecut „într-al cinci-

lea an al domniei Mării Sale”, semn că tipărirea acestui exemplar s-a pro-

dus după 30 iunie 1826, când Grigorie Dimitrie Ghica trecuse în al cincilea an 

de când se afla pe tronul Munteniei (își începuse domnia la 30 iunie 1822). E o 

dovadă clară a faptului că celelalte exemplare (cele mai numeroase, după cum 

se va observa mai jos) au fost tipărite înaintea acestei date. 

În mai multe biblioteci din România, se păstrează exemplare din cartea de 

care ne ocupăm aici. Menţionez că în descrierea acestora, disponibilă fie în cata-

loage tipărite, fie în baze de date electronice, se precizează, acolo unde cataloga-

torul a redat toate informaţiile prezente pe pagina de titlu15, că Loghica a apărut 

în al patrulea an al domniei lui Grigorie Dimitrie Ghica; oferim, mai jos, câteva 

                                                           
13 A[lgeria] S[imota], „Grigore Râmniceanu”, în Dicționarul literaturii române de la origini până la 
1900, București, Editura Academiei, 1979, pp. 415-416. 
14 Vezi Sf. Ioan Damaschin, Logica, tălmăcită în limba patriei de Kir Grigorie [Râmniceanu], epis-
cop al Argeşului, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Adrian Michiduţă, postfaţă de Gabriela 
Braun, transliterare de Aurelia Florescu, Craiova, Editura Sim Art, colecţia Biblioteca de filosofie 
universală, 2007, 210 p.; vezi şi ediţia a II-a a acestei lucrări, revăzută şi îmbunătăţită, Craiova, 
Editura Aius, 2012, 206 pp. 
15 Cele mai multe dintre cataloagele tipărite şi descrierile electronice se limitează la redarea titlu-
lui prescurtat, fără menţionarea tuturor informaţiilor de pe pagina de titlu (câteva exemple: Mir-
cea Filip, Carte românească veche în Biblioteca „G.T. Kirileanu” Piatra Neamţ, bibliografie adnotată, 
ediţia a doua, îngrijită de Viorel Savin, Piatra-Neamţ, Editura Conta, 2013, p. 116; Carte veche ro-
mânească în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti, prefaţă de Virgil Cândea, Bucu-
reşti, 1972, nr. 295, p. 205; Elena Mosora, Doina Hanga, Catalogul cărţii româneşti vechi din colec-
ţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1991, nr. 667, p. 
236; Otilia Urs, op. cit., nr. 528, pp. 670-671; Martin Bodinger, Catalogul cărţilor rare şi preţioase, 
vol. 3, Carte românească veche în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi. Catalog adno-
tat, Iaşi, 1976, nr. 560, p. 376). 
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exemple: Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti16, Biblioteca Academiei 

Române – filiala Iaşi17, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” Dolj18, 

Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu19. 

La Biblioteca Academiei Române se păstrează nu mai puţin de unsprezece 

exemplare din Loghica Sf. Ioan Damaschin. Dintre acestea, două exemplare nu 

au pagina de titlu (nr. inv. 5339 şi 5348), iar un altul a intrat recent în colecţia 

fondului de carte (2007), făcând parte din biblioteca lui Virgil Cândea. Toate 

exemplarele păstrate la BAR au fost tipărite într-al patrulea an al domniei lui 

Grigorie Dimitrie Ghica, cu excepţia exemplarului nr. 8 (nr. inv. 5343), care, la fel 

ca exemplarul prezentat de noi aici, e din al cincilea an al domniei voievodului 

menţionat20. 

La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi se păstrează șap-

te exemplare din Loghica Sf. Ioan Damaschin. Au fost descrise sumar în anii opt-

zeci ai secolului trecut21; cercetarea lor ne-a oferit posibilitatea să observăm câ-

teva aspecte inedite privitoare la această carte; toate cele şapte exemplare sunt 

tipărite în al patrulea an al domniei lui Grigorie Dimitrie Ghica. Majoritatea vo-

lumelor sunt într-o stare foarte bună de conservare, doar cel de la cota RV I 158 

este deteriorat, iar ultimele file sunt mâncate de cari, fiind parţial distruse. Deşi 

face parte din aceeaşi ediţie, tocmai acest exemplar are unele particularităţi ca-

re-l deosebesc de celelalte. O însemnare de sec. XIX, care poate fi citită doar par-

ţial, întrucât fila a fost mâncată de cari, relevă că [s-a] dat părintelui stareţ de la 

M-rea Neamţ una mie (1000) lei pentru car şi domnul Jănică Popovici au dat cinci 

sute (500), când au înmormântat pe scumpul lui tată, în ziua de 2 mai. Am mai 

                                                           
16 Victoria Roman, „Cărţi tipărite la Bucureşti, în perioada 1821-1848, aflate în Biblioteca Muzeu-
lui de Istorie a Municipiului Bucureşti”, în Bucureşti: materiale de istorie şi muzeografie, VII, 1969, 
p. 194; Ştefania-Cecilia Ştefan, Catalogul cărţii româneşti vechi şi rare din colecţia Muzeului Muni-
cipiului Bucureşti (1648-1829), Bucureşti, Cimec, 2008, nr. 58, pp. 152-154. 
17 Exemplar clasat în categoria juridică Fond, prin OMC 2550/ 09.09.2008, disponibil pe CIMEC. 
18 Exemplarul păstrat la această instituţie a fost transliterat şi publicat în 2007 (vezi supra). 
19 Bogdan Andriescu, Silviu Borş, Carte românească veche în colecţiile Bibliotecii Judeţene Astra Si-
biu (1801-1830). Catalog, Sibiu / Cluj-Napoca, Editura Armanis / Editura Mega, 2013, p. 228 (cu 
menţiunea că numele tipografului e redat Stratomir). 
20 Mulţumesc şi aici colegului Silviu-Constantin Nedelcu, bibliotecar la Biblioteca Academiei Ro-
mâne, pentru că a avut amabilitatea de a-mi oferi informaţii preţioase despre exemplarele păstra-
te la BAR. 
21 Martin Bodinger, op. cit., p. 376. 
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observat că pe acest exemplar versurile stemei sunt diferite faţă de versu-

rile aflate pe toate celelalte exemplare cunoscute; le redăm, în continuare: 

Această pecete I(isus) H(ristos) o au gătit/ Şi Domnului Grigorie o au dăruit/ Ca 

să poată stăpâni cu bună voire/ îndelungându-l pre el întru norocire/ Crucea şi 

corbul ce în această pecete însemnează/ Pre Grigorie Ghica Domn ţării îl adeve-

rează/ Mulţi ani Dumnezeu să-i dăruiască/ Şi toată Ţara Rumânească să o oblă-

duiască. 

Faptul că (deocamdată) câteva exemplare identificate de noi se deosebesc 

de celelalte arată că Loghica a cunoscut cel puţin trei tiraje, între care există 

mici deosebiri, motiv pentru care ar fi de dorit, pe viitor, o cercetare minuţioasă 

a exemplarelor păstrate, pentru a se vedea dacă nu e vorba chiar de o altă ediţie, 

deşi toate au fost tipărite în acelaşi an. 

* 

Pilde/ filosofeşti/ care s-au tipărit acum/ a 

doao oară, în zilele prea/ luminatului domn Io/ 

Nicolae Costandin/ Caragea voevod, cu chieltu-

iala iubitoriului/ de D(u)mnezeu, Kiriu Kir/ Fi-

laret epi(s)cop (al) Râm(nicului)/ în sfânta Epis-

copie a Râm(nicului)/ la anul de la Is. Ch. 1783/ 

s-au tipărit de popa Costandin Mihai Popovici 

tip(ograf) Râmniceanul (Fig. 4) 

 

Conform BRV, în acelaşi an (1783) în care 

a fost editat volumul pe care îl prezentăm aici, 

a mai apărut o ediţie a Pildelor filosofeşti22, însă 

era o variantă abreviată, căci număra doar 118 

pp., pe când volumul de faţă are 140 file nume-

rotate (280 pp.). Prima ediţie din 1783 a fost 

diortosită de Mihail Sibianul şi Radu Râmnicea-

nul23, pe când cealaltă, la care ne referim, l-a 

avut editor pe ieromonahul Grigorie Râmniceanu, viitorul episcop. Aflăm acest 

lucru de la sfârşitul cărţii, unde se precizează: Tipăritus-au această sfântă şi 

                                                           
22 BRV, vol. II (1716-1808), Bucureşti, Atelierele Socec, 1910, nr. 460, p. 280. 
23 Ibidem. 

 
Fig. 4 
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dumnezeească carte prin osteniala diortosirii smeritului între ierodiaconi Grigorie 

Râmniceanu. Orânduit fiind purtătoriu de grijă al Tipografiei Gheorghie Nico-

laovici. 

O analiză atentă a relevat că exemplarul descris în BRV, vol. II, poz. 460, ca-

re se referă la varianta prescurtată a Pildelor din 1783, a fost imprimat, în reali-

tate, la Sibiu24, oraş în care aceeaşi lucrare va fi retipărită, în 179525, la iniţiativa 

Societăţii Filosoficeşti din Ardeal, „ca urmare a includerii ei pe lista cărţilor pe 

care intelectualii transilvăneni începeau să le publice pentru luminarea neamu-

lui românesc”26. 

Pildele filosofeşti au fost traduse din greacă de mitropolitul cărturar Antim 

Ivireanul şi tipărite, iniţial, în 1713, la Târgovişte, fiind dedicate lui Constantin 

Brâncoveanu27. Varianta grecească a fost publicată la aceeaşi tipografie din Târ-

govişte, tot în 1713, purtând titlul Maxime filosofice28; volumul e singurul din ce-

le cinci cărţi apărute în acest an redactat în altă limbă decât româna. 

Cu un vădit caracter didactic şi moral, Pildele arată sfera largă de preocu-

pări ale celui mai învăţat mitropolit muntean. Fiind totuşi muncă de traducere şi 

adaptare, Pildele nu au fost incluse în ediţiile de opere ale lui Antim29 şi apar cu 

totul aleatoriu în biobibliografia sa (în unele studii închinate acestui ierarh nici 

nu sunt menţionate). 

Alexandru Duţu, bun cunoscător al culturii scrise a veacului al XVIII-lea, a 

cercetat cu minuţiozitate ediţiile Pildelor şi a constatat că varianta originală a 

acestei cărţi a apărut în 1694, la Paris, fiind opera unuia dintre cei mai de seamă 

orientalişti ai epocii, Antoine Galland. Titlul lucrării este următorul: Les bons 

mots et les Maximes de Orientaux. Traduction de leur ouvrage en arabe, en persane 

                                                           
24 Dan Râpă-Buicliu, Cartea românească veche. Studia bibliologica, cuvânt înainte de Virgil Cândea, 
Galaţi, Editura Alma, 1999, p. 128 şi p. 134, nota 8, cu menţiunea: „locul de imprimare omis este 
Sibiu”; Martin Bodinger, op. cit., nr. 199, p. 159; Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza et alții, 
Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități cultura-
le / Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Recovery of a cultural identity, 
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, p. 687. 
25 BRV, vol. II, nr. 590, p. 376. 
26 Daniela Luminiţa Lupu, op. cit., p. 418. 
27 BRV, vol. 1 (1508-1716), Bucureşti, Atelierele Socec, 1903, nr. 165, pp. 487-489. 
28 Ibidem, nr. 166, p. 489. 
29 Vezi, de exemplu, Antim Ivireanul, Opere, ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrem-
pel, Bucureşti, Editura Minerva, 1972. 
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et en turc. Avec des remarques30. La începutul secolului al XVIII-lea, lucrarea lui 

Galland va fi tradusă în italiană de către Anton Maria Del Chiaro, secretarul lui 

Constantin Brâncoveanu, iar varianta grecească de la Târgovişte se datorează lui 

Ioan Avramios, predicatorul Curţii31. Întrucât la baza tuturor acestor reeditări a 

stat modelul cărţii franceze a lui Galland, merită precizat că un exemplar din vo-

lumul tipărit în 1694 a fost adus la Bucureşti, probabil în 1700, de către Rădu-

canu Cantacuzino, fiul stolnicului32. 

Destinul acestei cărţulii e de o maximă importanţă pentru istoria culturii 

noastre, iar varianta din 1713 a Pildelor, datorată lui Antim Ivireanul, deschide 

un lung drum al circulaţiei acestei cărţi atât în manuscris, cât şi în viitoare reedi-

tări. Considerată carte de desfătare, lecturată atât în mediul monastic, cât şi în 

cel laic, Pildele nu doar că au fost tipărite la Sibiu şi Râmnic în 1783, şi iarăşi la 

Sibiu, în 1795, ci au apărut şi la Iaşi, în 1786, la tipografia Mitropoliei, fiind in-

cluse în Octoihul mic, îngrijit de mitropolitul Leon Gheuca33, dar şi în 1844, la 

aceeaşi tipografie moldavă. 

Ediţia de la Râmnic a Pildelor, care ne preocupă aici, diortosită şi adău-

gită de Grigorie Râmniceanu este, în realitatea, opera acestuia. Cercetând 

cele 25 de manuscrise ale acestei cărţi, precum şi ediţiile tipărite, Al. Duţu con-

stata că volumul exprimă evoluţia mentalităţilor pe tot parcursul celui 

de-al XVIII-lea veac românesc34, căci fiecare copist sau editor a renunţat la 

unele maxime şi a adăugat altele, generate de situația politică sau socială a vre-

mii sale. 

Cartea, în format mic (14 x 9,5 cm), este într-o stare bună de conservare, iar 

legătura, de culoare neagră, este uşor deteriorată; o parte din coperta a IV-a este 

ruptă şi permite lectura unei file inserate, tipărită în alfabet de tranziţie (din câ-

te se poate citi, pare a fi pagina care conţine informaţii despre abonamente a 

Magazinului istoric pentru Dacia). 

                                                           
30 Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea (1700-1821). Studii şi 
texte, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 47. 
31 Ibidem. 
32 Dan Râpă-Buicliu, Bibliografia românească veche. Additamenta, I (1536-1830), cuvânt înainte de 
Dan Simonescu, Galaţi, Editura Alma, 2000, nr. 165, p. 226. 
33 Al. Duţu, op. cit, p. 50. 
34 Ibidem, p. 59. 
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Titlul este încadrat într-un chenar tipografic negru, iar cerneala e în între-

gime neagră. Pe versoul foii de titlu (nenumerotată) se află stema Munteniei, iar 

sub ea, următoarele versuri: Stihurile peceţii/ Io N(i)c(olae) KK VV/ Acest semn 

ce corbul îl arată/ Domnului Nicolae într-această dată/ Ca să poată stăpâni cu 

bună voire/ îndelungându-l pre el întru norocire35. 

Pildele ocupă cea mai mare parte a cărţii, însă ultimele 26 f. conţin rugă-

ciuni; pagina care desparte cele două părţi redă, sub formă de ilustraţie, icoana 

Mântuitorului, încadrat de Fecioara Maria şi de Sf. Ioan Botezătorul; rugăciunile 

de la sfârşit sunt următoarele: Rugăciune în toate dimineţile, când să scoală creş-

tinul din somn; Rugăciune de luni; Rugăciune de marţi; Rugăciune de miercuri; 

Rugăciune de joi; Rugăciune de vineri; Rugăciune de sâmbătă; Rugăciune de toate 

zilele, cătră Născătoarea de D(u)mnezeu; Rugăciune mai nainte de ispovedanie. 

Exemplarul conţine, pe ultima filă, două însemnări de epocă, incomplete, 

așternute, probabil, de foști proprietari. De asemenea, conţine însemnări din 

sec. al XIX-lea: Aqueastă cărticică este a subsemnatului Pleşioianu, comuna Ple-

şioiu, Plasa Dobra; altă însemnare, acelaşi scris: Triumful este principiul cel mai 

principal. Preot Ioan Plessoianu 1896. 

Finanţatorul aceste ediţii, episcopul Filaret al Râmnicului (a păstorit între 

1780 și 1792), viitor mitropolit al Ungrovlahiei (6 septembrie 1792 – 25 sep-

tembrie 1793), a tipărit, în perioada episcopatului său la Râmnic, peste 25 de 

cărţi, unele dintre acestea fiind traduse din greacă de el însuşi36. E o figură lumi-

noasă în istoria Bisericii româneşti37, deşi a fost nevoit să se retragă din demni-

tatea de mitropolit; a murit în 1794, la Căldăruşani. 

Preotul Constandin Mihailovici38, care s-a ocupat de publicarea acestei cărţi, 

a fost un tipograf şi gravor cunoscut, descendent al unei familii preoţeşti, care a 

reușit să tipărească, în activitatea sa, aproximativ 15 cărţi. A fost fiul tipografului 

Mihai Atanasievici și frate cu Dimitrie Mihailovici. După apariţia Pildelor, apare 

                                                           
35 Versurile sunt imitate, însă adaptate contextului, după Molitvenicul din 1758, tipărit la Râmnic 
(BRV, vol. II, nr. 308, pp. 142-143). 
36 Mircea Păcurariu, op. cit., pp. 179-180. 
37 Pentru activitatea sa editorială, vezi Dorin Teodorescu, Cartea veche românească de Râmnic 
(1701-1830), Slatina, Editura Fundaţiei „Universitatea pentru toţi”, 2005, pp. 72-88. 
38 Descriind această ediţie a Pildelor, unii autori au identificat în Constandin Mihailovici două per-
soane distincte, respectiv popa Constandin şi Mihai Popovici Râmniceanul (vezi Elena Mosora, 
Doina Hanga, op. cit., nr. 235, p. 103; Otilia Urs, op. cit., nr. 241, p. 404). 
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menţionat abia la 1787, când a imprimat, împreună cu fratele său, Dimitrie, ul-

tima sa carte cunoscută, Liturghiile39. 

Gheorghie Nicolaovici, purtătorul de grijă al tipografiei, era, de fapt, admi-

nistratorul tiparniţei, pus în această slujbă de episcopul Filaret, în vremea căruia 

Tipografia Râmnicului a cunoscut apogeul. S-a presupus că acest Nicolaovici era 

originar din Braşov, fiind din familia cărturarilor Nicolau40. 

Deşi este o ediţie îngrijit tipărită, Pildele din 1783 rămân modeste în raport 

cu celelalte cărţi apărute la Râmnic. Lipsesc motivele vegetale sau florale, cer-

neala colorată sau ilustraţiile tipografice. Dar poate că acest fapt nu e întâmplă-

tor. Să nu uităm că opul e unul dintre puţinele tipărite la Râmnic cu un vădit ca-

racter laic, nefiind carte liturgică. Îngrijite de Grigorie Râmniceanu, Pildele ră-

mân un bun exemplu al devenirii acestui cărturar, din treapta de ierodiacon 

spre aceea de arhiereu şi excelent tipograf. 

* 

Învăţătura hristiană/ sau/ în scurt sfinţi-

ta istorie/ şi/ catihizis, al Bisericei drept-credin-

cioase/ de pe limba rosiană adus pe românie/ 

pentru întrebuinţarea shoalelor naţionale, Eşii, 

în Tipografia Albinei, 1836, 3 f., 87 pp. numero-

tate, 1 p. erată (nenumerotată) (Fig. 5) 

Traducătorul lucrării a fost scriitorul 

Gheorghe Asachi (1788-1869), care a tipărit 

lucrarea din necesităţi didactice. Pe versoul fo-

ii de titlu se regăsește următoarea povață: Ca 

nişte prunci de curând născuţi să iubiţi laptele 

cel cuvântător şi fără vicleşug, ca prin trânsul 

să creşteţi spre mântuire. A. Petru V.V. 

Tabla materialurilor cupriinsă în 

această carte se află la început, distribuită pe 

două pagini nenumerotate şi are următorul 

conţinut: Înainte cuvântare; Despre facerea lumii; Fericita stare a oamenilor din 

tâiu; Păcatul, moartea şi nădejdea mântuirei; Neamul omenesc până la potop; 

                                                           
39 Daniela Luminiţa Lupu, op. cit., pp. 306-307. 
40 Ibidem. 

 
Fig. 5 
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Neamul omenesc după potop şi ieşirea poporului; Abraham şi ciilalţi patriarhi ai 

evreilor; Jidovii în Eghipet; Legea şi Sfânta Scriptură; Înstreinarea prin pustie şi 

intrarea în pământul făgăduinţei; Judecătorii; Împăraţii; Profeţii seau prorocii; 

Iudeii în Babilon; Epoha septămânilor lui Daniil; Ioan, Înainte mergătorul lui Hris-

tos; Buna vestire; Naşterea Mântuitoriului nostru Isus Hris(tos); Tăera împrejiur şi 

întâmpinarea Domnului; Uciderea pruncilor; Botezul Domnului; Propoveduirea 

lui Hristos. Apostolii; Rugăciunea Domnului; Pildele lui Hristos; Minunile lui Hs.; 

Schimbarea la faţă a Domnului; Învierea lui Lazăr. Intrarea Domnului în Ierusa-

lim; Iuda vânzătorul; Cina cea de taină; Patimile Domnului nostru Is. Hs.; Sâmbăta 

mare; Învierea lui Hs.; Înălţarea Domnului. Pogorârea Sf. Duh; Faptele Sf. Apostoli; 

Sfinţita Scriptură a legii cei nouî; Adăogire cătră Sfinţita Scriptură: Despre deo-

sebite învăţături hristiane; Pentru simbolul credinţei; Pentru rugăciunea Domnu-

lui; Pentru zece poronci; Adăogire cătră catihisul: Legiurea cea mare a purtării; 

Ce să atinge cătră Dumnezeu, Domnitoriul, cii mai mari, casnicii (slugile), lucrările 

slujbei, sine. 

Înainte cuvântarea este semnată de Gh. Asachi; redăm, mai jos, transcrie-

rea integrală a prefeţei: Religia este sfinţita legătură între Dumnezeu şi omul, în-

tre ceriul şi pământul. Învăţătura ei ne îndreaptă cătră cunoştinţa şi serbarea 

Domnului şi a sfintelor Sale legiuri, ea ne deşteaptă şi ne îndeamnă cătră evlavie şi 

cătră fapte plăcute Lui, precum sânt: îndatoririle cătră sfânta noastră drept-cre-

dincioasă Biserică, cătră părinţi, cătră domnitoriul, dar şi cătră aproapele./ Prin 

păzirea unor aseminea datorii, află omul în viaţă har înaintea ziditoriului său şi 

mântuirea în altă lume, câştigă dragostea vieţuitorilor, bun nume şi prin plinirea 

acestor sporesc familiile şi statul./ Fiind deci religia temeiul pe carele (se) razimă 

fiinţa şi viitorimea omului, apoi atât părinţii cât şi învăţătorii, cărora (le) este în-

credinţată (l)um(i)narea tinerimei, vor pătrunde însămnata sarcină pusă asupra 

lor, de a li împărtăşi aceste sfinte adevăruri cu râvnă şi lămurire, atât prin cuvânt 

cât şi prin pilde, având cu răspundere a da samă despre plinirea unei asemine 

mari îndatoriri./ Această cărticică, menită pentru a da tinerimei cele întăi cunoş-

tinţi hristiane, deosebită fiind prin metod înlesnitoriu, traducându-să de pe limba 

rosiană, după oficioasa orânduire şi cu binecuvântarea Preasfinţitului nostru 

Arhipăstoriu şi Mitropolit D.D. Veniamin, întâiul epitrop al shoalelor publice, am 

dat-o la lumină spre folosul obşesc./ Aga Gheorghi Asachi/ Eşi, 30 august 1836. 
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Exemplarul este într-o stare bună de conservare, pe pagina de titlu se află o 

ilustraţie reprezentând o siluetă feminină care ridică o cruce, simbolul victoriei. 

Legătura e de culoare albastră, iar pe copertă apare inscripţionat „Premie pe 

anul 1843”, semn că a fost oferită, probabil unui elev, ca recompensă în anul 

şcolar 1842-1843. 

* 

Respundere/ desgurzătoare/ la/ cârtirea 

cea în Hale în anul 1823 sub titula/ „Erweiss, 

dass die Walachen nicht Römischer Abkunft 

sind”/ (adecă arătare, cum că românii nu sunt 

viţă/ de romani) de K. Konsiliar de *** făcută/ la 

cară se adausă arătare cu scriptori verednici de 

credinţă întărită: cum că românii sânt adevăraţi 

strănepoţi a romanilor/ întâiu latinesce ţesută, 

iară acuma în linba daco-romanească preîn-

toarsă, tot de acelaş autor/ Damaschin Th. Bo-

jâncă/ la Înalta Tablă Cr(ăiască) a Ungarii jurat 

notaroş/ la Buda/ în Crăiasca Tipografie a Uni-

versitaţei ungureşti/ din Pesta/ 1828, I [f.], 120 

pp. (Fig. 6) 

Pe versoul paginei de titlu se găseşte un motto, în limba latină şi în română: 

Vis Consilii expers mole ruit sua – Horaţius / Tot lucrul fără socotinţă de sine sin-

gur se surpă – Horaţiu. 

Aşa cum se specifică în titlu, lucrarea a apărut mai întâi în limba latină, 

având următorul titlu: Animadversio in dissertationem Hallensem sub titulo: 

„Erweiss, dass die Walachen nicht Römischer Abkunft sind”, fiind semnată 

de Damasceno Th. Bozsinka (Pestini, Typis Ludovici Landerer de Füskút, 1827, 

56 pp.). 

Prefaţa41 (pp. 1-10) este scrisă de acelaşi Damaschin Bojâncă (1802-1869), 

istoric şi publicist, bănăţean de origine, dar stabilit în Moldova, unde a fost profe-

sor la Academia Mihăileană, rector al Seminarului de la Socola şi ministru al 

Dreptăţii în vremea lui Alexandru Ioan Cuza. 

                                                           
41 Transliterată în BRV, vol. III, nr. 1357, pp. 569-571. 

 
Fig. 6 
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Lucrare în întregime polemică, în care autorul respinge cu argumente solide 

ideile lui Sava Tököli, sârb de origine, însă maghiarizat, care combătea romanita-

tea românilor şi susţinea că acest popor e de factură slavă. Respunderea e plină de 

trimiteri la istorie, etnografie, filologie; conţine note de subsol şi trimiteri la autori 

din literatura de specialitate; Bojâncă citează, în sprijinul tezelor sale, pasaje în-

tregi în germană sau latină. La p. 99 găsim un Apendice prin cară se vădeşte des-

călecarea românilor de astăzi din Dakia, de la romani, cei prin împăratul Traian 

din împărăţia romană în Dakia aduşi. Argumentele filologice sunt expuse pe mai 

multe pagini, iar autorul recurge la comparaţii lingvistice, care conving lectorul 

de veridicitatea ideilor; de exemplu, la p. 103 este aşezată, pe două coloane, rugă-

ciunea Tatăl nostru, în galică (franceză) şi română. 

Disputa cu privire cu originea românilor era, în epocă, intens dezbătută. Au 

contribuit la aceasta şi publicaţiile corifeilor Şcolii Ardelene, în special Petru Ma-

ior, cu a sa Istorie pentru începutul românilor în Dacia (Buda, 1812); însuşi auto-

rul acestei lucrări, văzând polemicile născute de Istoria sa, a tipărit, doi ani mai 

târziu, o broşură intitulată Animadversiones in recensionem de origine Valacho-

rum in Dacia (Buda, 1814)42, tradusă de Damaschin Bojâncă şi inclusă în ediţia a 

doua a Istoriei, apărută în 183443. 

La ultima pagină a Respunderii se găseşte nota cenzorului: Imprimatur Pes-

tini die 23-a Novembris 1827, Joannes Theodorovits m.p.G.n.u.R. Parochus 

Pestiensis, Venerabilis Consistorii Assesor, et Librorum Valachicorum Int. R. 

Censor. 

Textul e tipărit cu cerneală neagră, fără ornamente; cuprinde o singură 

ilustraţie, la p. 11, de mici dimensiuni (un copil înconjurat de cărţi, surprins când 

aşterne, cu o pană, rânduri într-un caiet). Exemplarul este într-o stare bună de 

conservare, dar coperta nu pare originală. Pe pagina de titlu şi la p. 11 (sub ilus-

traţie) ştampilă cu numele unui fost proprietar: Valeriu Ignea; autograful aces-

tuia, în creion, se găseşte la pagina 3 (complet) şi doar semnătura (Ignea) pe 

pagina de titlu44. 

 
                                                           

42 Ibidem, nr. 854, pp. 105-106. 
43 Constantin Mălinaş, Catalog de carte românească veche (1643-1830), cuvânt înainte de Dan Si-
monescu, Oradea, Editura „Mihai Eminescu”, 1993, nr. 98, p. 102. 
44 Bibliografia dedicată acestui volum se regăseşte în Cartea românească veche în Imperiul Habs-
burgic, pp. 564-565. 
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* 

Prescurtarea/ istorii universale/ tălmăcită după cea eliniească în limba 

noastră/ românească şi închinată la iubitorul de neam/ marele dvornic şi vistier 

al Principatului/ Valahii/ domn(ul) Mihail Dimitrie Ghica/ cu a căruia osârdie şi 

cheltuială s-au tipărit/ spre trebuinţa şcoalelor noastre şi obştescul/ folos al nea-

mului românesc/ de cuviosul egumen al Mănăstirii/ Sfântului Ioann din Bucu-

reşti/ kir Grigorie 

Conţine tomurile I-IV, care nu sunt legate împreună. 

Tomu I (1826) cuprinde 12 f. numerotate în chirilică, 340 pp. numerotate 

cu litere arabe, alături de o erată; menţiunea şi dată în tipar la priveleghiata ti-

pografie din Bucureşti, supt eforia dumnealor boerilor Răducanul Clinceanul biv 

vel stolnic şi Dimitrache Topliceanul biv vel serdar se regăseşte pe fiecare volum 

în parte45. 

Pe versoul foii de titlu: Fiiul învăţat, înţelept va fi şi pre cel neînvăţat slugă va 

avea – Solomon. 

Egumenul Mănăstirii Sf. Ioan din Bucureşti, ieromonahul Grigorie, a tradus 

din greacă Prescurtarea istoriei universale, lucrare apărută în 3 volume, la Viena, 

în 1812; ediţia vieneză era, la rândul ei, o traducere, a lui Atanasie Staghiritul, 

din opera unui scriitor francez, Louis Domairon (1745-1807), Les rudiments de 

l’histoire ou idée générale et précis des peuples les plus célèbres, tant anciens que 

modernes, apărută la Paris, în 1801, în 4 volume46. 

Egumenul Grigorie este şi semnatarul închinării Prea blagocestivului şi de 

bun neam marelui dvornic şi vistier al Prinţipatului Valahii, Domn Mihail Dimitrie 

Ghica şi, de asemenea, al cuvântului Cătră cetitori47, în cuprinsul căruia face apo-

logia istoriei ca disciplină, afirmând: Istoria este de mare folos la toţi oamenii de 

opşte, pentru că ne pune înainte tot felul de pilde, ca un bun povăţuitor […] Istoria 

este de trebuinţă la toţi oamenii, mai vârtos la cei ce stăpânesc noroade şi la cei ce 

se află în slujbele împărăţiilor, căci într-însa pot afla bunele şi relele aşăzământuri. 

Traducătorul a făcut şi operă de adăugire, căci mărturiseşte: Îndemnân-

du-mă şi eu de iubitul de neam, Domn Mihail Ghica, am tălmăcit aceasta în limba 

                                                           
45 Cei doi boieri menţionaţi au fost, aşa cum se precizează pe pagina de titlu, eforii Tipografiei, în 
vremea cărora a fost tipărită şi Legiuirea lui Caragea (1818). 
46 BRV, vol. III, nr. 1278, p. 499. 
47 Ambele texte au fost transliterate şi reproduse integral în ibidem, pp. 495-499. 
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noastră romănească, lângă care adăogând şi Istoria Dachilor, Avarilor, Bolgarilor 

şi a Sârbilor până acum, în zilele noastre. Precum ceilalţi traducători ai vremii, 

egumenul Grigorie a întâmpinat dificultăţi, generate de sărăcia vocabularului.  

Primul tom cuprinde date istorice: De la zidirea lumii până la despărţirea 

oamenilor; Începutul neamurilor; Istoria Sfântă, date despre patriarhii şi prooro-

cii veterotestamentari, despre istoria poporului evreu şi, în general, despre isto-

ria antică (Egipt, Pergam, Macedonia, Africa, Asia). 

Tomul 2 (1826) conţine 236 pp. şi prezintă istoria romană şi bizantină. 

Tomul 3 (1827) conţine 260 pp., alături de 1 f. erată; reproduce date istori-

ce despre Împărăţia Apusului, a Italiei după stricarea împărăţiei romanilor, a 

Ghermaniei; a Galiei în epoca medievală şi modernă.  

Tomul 4 (1827) (Fig. 7) conţine 267 pp. şi 

începe cu prezentarea istoriei britanicilor, a sco-

ţienilor, irlandezilor, portughezilor; ni se oferă 

informaţii despre Neapole, Sicilia, Malta, Tosca-

na, Veneţia, Mediolan (Milano), Genova, Corsica, 

Sardinia, Elveţia, Geneva, Boemia, Prusia, Unga-

ria, Polonia, Danemarca (numită Dania), Rusia, 

Turcia, ţările Asiei (Mongolia, China), Africa, 

America, Dachia, istoria avarilor, bulgarilor și 

sârbilor. 

Starea de conservare a celor patru tomuri 

este foarte bună, iar legătura originală. Cerneala 

tipografică folosită e în întregime neagră. 

 

 
 

Fig. 7 
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DE LA BIBLIOTECARUL CLASIC LA UTILIZATORUL MODERN 

Ciprian MIRON 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

 
Motto: „Suntem singura specie de pe această planetă din câte 

știm noi, care a inventat o memorie comună care nu este depo-

zitată nici în genele noastre, nici în creierele noastre. Depozitul 

acestei memorii se numește Bibliotecă”. (Carl Sagan)  

 

 

„Apărători ai dreptului la intimitate, la instruire, la gândire independentă, 

şi, mai presus de orice, la lectură, gardieni ai adevărului şi ai cunoașterii” sunt 

etichetări la adresa bibliotecarilor, ce aparțin unor mari personalități în lunga 

istorie a civilizațiilor. Dar parcă adevărata recunoaştere a valorii bibliotecarului 

pare comprimată în următoarele cuvinte: „paznici la porţile cunoașterii”.  

Că bibliotecarul este mereu în slujba comunității este bine știut, ghidând 

comunitățile deservite și oferind cursuri de instruire informațională și de in-

struire permanentă utilizatorilor. Imaginea istorică a bibliotecarului s-a bazat 

pe faptul că biblioteca a îndeplinit o funcție unică, într-un mod unic.  

Bibliotecarul, într-o comunitate, trebuie să fie un element stimulator care 

nu se mărginește a fi numai un custode al depozitului de artă și gândire, ci caută 

să fie un transmițător al culturii ce sălăşluiește în incinta instituției cărților, dar 

mai ales dincolo de această instituție. Prin prisma bunei organizări a bibliotecii, 

bibliotecarul avea monopolul în sine asupra unor tipuri de informații.  

În era internetului, modelul tradițional și clasic al bibliotecarului s-a 

schimbat total. Bibliotecarul se află în mijlocul a două lumi. Primii sunt cei care 

susțin destul de vocal că odată cu apariția internetului, rolul bibliotecarului se 

diminuează considerabil. Pe de altă parte, sunt voci însă care afirmă că cel care 

știe cum să structureze informaţia de calitate, pentru a putea fi folosită uşor, 

adică bibliotecarul, poate fi considerat o verigă lipsă a internetului.  
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Bibliotecarul modern nu mai este de mult un solitar închis între pereții bi-

bliotecilor. Astfel el s-a plasat în centrul unor activități de mare actualitate, toc-

mai prin ideile de reinventare a funcțiilor sale. Este imposibil să fii bibliotecar 

fără să iubești cărțile sau să nu știi să comunici cu utilizatorii, să te adaptezi 

unor condiții de lucru tipice instituției numită Bibliotecă. Odată cu scurgerea 

timpului, tezaurul cultural și științific adunat cu migală de-a lungul multor seco-

le, cu efortul generațiilor trecute de bibliotecari, este de real folos pentru toți cei 

care vor să se cultive, şi asta fără nicio îndoială este un adevăr axiomatic de-

monstrat. Bibliotecarul de azi nu mai este doar un intermediar între carte și lec-

tor.  

El trebuie și este mult mai mult decât un gestionar rece și corect, un stimu-

lator al gustului pentru lectură, un sfătuitor al tinerilor, nu numai cel care caută 

răspunsuri în cărți, ci răspunsuri existențiale. 

A fi bibliotecar înseamnă pasiune, răbdare, pricepere,. Să fii mereu surâză-

tor și amabil. De aceea, munca lui se face mai ales din suflet, nu din obligație. Es-

te vorba de o relație afectivă, fără de care nu se poate spera în ceva viabil și fru-

mos. Să faci, așadar, ce-ţi place, dar să-ți placă ceea ce faci!  

Doar așa depășim limitele. Limitele în care atâta vreme bibliotecile și impli-

cit bibliotecarul au funcționat. Prin urmare, biblioteca și bibliotecarul nu se mai 

pot limita la administrarea de carte, ci trebuie să declanșeze și să mențină în 

timp, printr-o motivație continuă, nevoia de carte, necesitatea lecturii, păstrarea 

cărților, care îl înalță pe om.  

Bibliotecarul poate oferi pe lângă lectura obligatorie dată de către școală, 

opere și genuri literare diferite, care se integrează în sfera literaturii pentru co-

pii, evidențiind receptivitatea acestora față de frumos. Cititorul trebuie perma-

nent îndrumat, orientat spre diversitate în lectură, de la povestire la basm, nu-

velă sau schiță, de la poezie la fabulă și apoi la călătorii extraordinare, la roma-

nele științifico-fantastice. Astfel, virtuțile unei adevărate lecturi devin multiple, 

rămânând totodată un mijloc de creare și devenire a personalității, de sensibili-

zare la valorile perene ale culturii umane, de bine, frumos şi adevăr. 

Dar, pentru că mereu există un „dar”, pentru calitățile enumerate mai sus, 

bibliotecarul trebuie să fie conștient de faptul că relația cu utilizatorul reprezin-

tă o componentă esențială a muncii sale, pentru că de modul în care utilizatorii 

sunt primiți depind bunele raporturi ale bibliotecii cu ei. În această relație bi-
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bliotecar-utilizator este foarte important factorul uman. Dialogul este un lucru 

de care trebuie să se țină seama în permanență. Este extrem de important pri-

mul contact al utilizatorului cu biblioteca, pentru că acesta contribuie la fixarea 

imaginii bibliotecii în spiritul noului beneficiar. Un început prost poate avea 

efecte negative și din păcate, de lungă durată. Nu există reguli pentru o bună 

primire, doar exigențe umane. Aici intervin discreția, tactul bibliotecarului, ală-

turi de cunoștințe de psihologie.  

Cele mai importante sunt relațiile om-om, și în cazul de față relațiile biblio-

tecar-utilizator. E destul de clar că bibliotecarul nu trebuie să aibă nevoie numai 

de cunoștințe profesionale ca să fie un bun specialist. Cerințele față de angajatul 

unei biblioteci trebuie să fie cât mai diverse. Pentru exercitarea cu succes a pro-

fesiei, bibliotecarul trebuie să posede cunoștințe generale și adiacente de peda-

gogie, informatică, limbi străine, sociologie și, nu în ultimul rând, de psihologie. 

Este clar și fără echivoc: condiția necesară pentru un lucru calitativ este cunoaș-

terea de către bibliotecar a particularităților psihologice ale utilizatorului, ceea 

ce previne posibile conflicte de comunicare, cât și rezolvarea corectă a acestora.  

Lipsit de acest bagaj de cunoștințe, bibliotecarul devine vulnerabil. Nu este 

de mirare că lumea din afara bibliotecilor vorbeşte despre bibliotecari ca de-

spre „cineva care are în îngrijire o bibliotecă și împrumută cărți”, în timp ce bi-

blioteconomia este aproape un termen necunoscut sau perceput la fel de ero-

nat şi definit în limbaj minimalist „activitatea care se face în bibliotecă”. Acest 

gen de stereotipuri și prejudecăți rezultă în marea majoritate a cazurilor din 

faptul că unele activități din bibliotecă par, la prima vedere, repetitive și apa-

rent lipsite de sens din punct de vedere tehnic și asta duce eronat la biblioteca-

rul care nu e privit ca un profesionist, ci mai degrabă ca un simplu şi neînsem-

nat funcționar.  

De reamintit faptul că, inclusiv în relațiile profesionale, se vorbește de „vizi-

tă în bibliotecă” și rar, din păcate, de „consultarea unui bibliotecar”. 

Acum, în era tehnologiei, cum ne place tuturor să o numim, biblioteca digi-

tală a devenit un fenomen revoluționar, care încorporează tehnologia și conți-

nutul digital, ca o completare bine venită și parcă așteptată a resurselor tradițio-

nale. Bibliotecarul, la rândul lui, a fost nevoit, prin prisma schimbărilor, să se 

adapteze noilor cerințe, în vederea asigurării unui răspuns corect și rapid la ne-

voile de informare a utilizatorului. Cel mai grăitor exemplu este constituit de 

transpunerea catalogului tradițional în cel electronic, care oferă o consultare 
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organizată. Utilizatorul ajunge să poată obține, în acest mod, informații combi-

nate, într-un timp foarte scurt.  

În secolul vitezei, utilizatorul devine clientul mulțumit și servit prompt, ca 

să folosim un limbaj la modă din management. Și astfel, bibliotecarul, om de cul-

tură, pierdut printre miile de volume, a trebuit și a vrut să se transforme într-un 

creator de baze de date și într-un expert al motoarelor de căutare. Bibliotecarul 

viitorului este bibliotecarul modern, care lucrează cu informația pe mai mulți 

suporți, carte, reviste, ziare, cd-rom, hărți, fotografii, baze de date bibliografice 

și, nu în ultimul rând, resurse internet. 

Dezvoltarea tehnologiei, în epoca electronică, va face ca dependența biblio-

tecarului de cărți fizice să scadă în mod progresiv. Vom ajunge să vorbim în cu-

rând mai des de bibliotecarul electronic sau virtual, după caz, așa cum vom vor-

bi de biblioteca electronică/virtuală. 

Din factorul civilizator, bibliotecarul se transformă, în viitor, într-un consul-

tant în informare. Eminescu spunea, la un moment dat, că „bibliotecarul are un 

comportament de anonim, dar doar așa îi stă bine”. În viziunea tradiționaliștilor, 

bibliotecarul rămâne ultima redută împotriva efectelor negative ale tehnologiei. 

E clar că nu întâmplător ziua bibliotecarului se aniversează pe 23 aprilie, ziua 

Sfântului Gheorghe, „ziua Sfântului care a ucis balaurul necunoașterii”. Aurel Fi-

limon spunea despre biblioteci următoarele: „Bibliotecile ca manifestări sunt 

produse ale unor profunde necesități culturale ale popoarelor de elită care la 

rândul lor constituie cele mai puternice și indispensabile instrumente pentru 

înaintarea și răspândirea culturii, care la rândul ei a dat dovadă că temelia de 

existență a unui neam și țară este nu numai prosperitatea economică, ci și lumi-

na pe care o dă cultura”. 

De la prima bibliotecă publică (cea din Atena) cu primii bibliotecari ascunși 

după cărți, până la ceea ce reprezintă acum în societate instituția bibliotecii, in-

clusiv bibliotecarul, drumul străbate secole, rezistă, se dezvoltă, se transformă, 

se adaptează, dar în niciun caz nu moare. E imposibil, deoarece biblioteca și oa-

menii ce o slujesc și-au avut mereu rolul lor, adesea neștiut în lunga istorie mi-

lenară.  
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DESPRE CUM „SĂ FIM POVEȘTI” 

Ciprian TEODORESCU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

 

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, în parteneriat cu Radio Trinitas, au 

organizat o întâlnire cu Adriana Ene, la o sesiune de povești care a avut 

loc sâmbătă, 3 noiembrie 2018, la Secția Împrumut pentru Copii, care s-a dove-

dit neîncăpătoare pentru ascultătorii mari și mici, veniți la o frumoasă călătorie 

în lumea basmelor. 

Adriana Ene, „storyteller”, după cum se prezintă pe pagina sa de Facebook, 

este jurnalistă cu o experiență de mai bine de 13 ani în presa audio-vizuală, rea-

lizatoarea emisiuni pentru copii „Bucuria Poveștilor”, la Radio și la Televiziunea 

Trinitas, cu o prezență constantă de peste șapte ani în grila de programe, cu un 

format axat pe emisiuni în direct, care au adunat mii de povești spuse și mii de 

copii live, în studio. 

Prezent la eveniment, nu am putut să nu fiu impresionat atât de numărul 

foarte mare de participanți, dar și de arta invitatei de a-i implica pe toți aceștia 

în derularea basmelor, așa că, la rândul meu, am dorit să aflu secretele unei ast-

fel de reușite direct de la invitată, solicitându-i un interviu. Pentru aceasta, am 

așteptat și credeți-mă că am avut ceva de așteptat, până când Adriana Ene a ofe-

rit autografe și a făcut poze cu toți doritorii, asigurându-i că le vor putea descăr-

ca de pe facebook-ul ei. Prima întrebare a venit firesc, cum reușește „magia” 

unui astfel de eveniment; răspunsul a fost unul dezarmant, spunându-mi că ori-

cine vrea să facă așa ceva reușește. Am insistat subliniind că este păcat să țină 

secretele spunerii unei povești doar pentru ea. Replica a fost o oglindire a pri-

mului refuz, declarând, cu modestie, că nu este vorba de nici un secret, că toată 

lumea poate să spună povești. Argumentul meu a fost dat de realitatea din jurul 

nostru, succesul evident al evenimentului, întrebând-o ce crede că i-a adus pe 
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toți acei copii în sala bibliotecii, replica, din nou, dezarmantă, fiind că, pur și 

simplu, nu știe, dar a admis că, totuși, este „ceva”: 

„Să-l faci pe copil, pe ascultător, parte din poveste și pentru asta trebuie să 

fii tu însuți parte din poveste, deci să fim povești, pentru că nu transmitem doar 

informații, ci stări, emoții comune.” 

Uitându-mă la noul șir de copii, care, întârziați, așteptau cu încredere să fa-

că poze și să obțină un autograf, mi-am dat seama că nu are sens să insist, dar 

nici nu puteam să fiu supărat pe Adriana Ene, chiar dacă, tehnic vorbind, aveam 

senzația unui interviu ratat. Gândindu-mă în zilele următoare la unicul răspuns 

dat, dar și la multitudinea și la forța impresiilor generate de simpla mea partici-

pare, am avut revelația că Adriana mă făcuse parte din povestea ei. Văzând po-

zele postate atât de bibliotecă, cât și de povestitoare și corelându-le cu propriile 

amintiri am înțeles că ele se constituie într-o adevărată Școală a spunerii poveș-

tilor, pentru că esența unei școli adevărate este aceea de a crea amintiri cu sens 

și dorința de a le transmite mai departe. 

Fotografiile redau de la sine atmosfera evenimentului, așa că vă propun un 

foto-reportaj cu instantanee pe care le puteți completa cu cele de pe site-ul sau 

pagina de facebook a bibliotecii sau de pe cea personală a storyteller-ului Adria-

na Ene, pe care vă invit să le urmăriți, pentru a afla, ca și mine de altfel, alte și al-

te secrete din arta de a spune povești. Comentariile sunt, în cea mai mare parte, 

sublinierile făcute de Adriana Ene în timpul întâlnirii: 

 

Când spui sau asculți 

povești în grup, se naște 

o emoție comună 

specială, dar important 

e să nu uiți că fiecare 

participant, în parte, 

contează, are locul lui 

în echipă. 
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Poveștile nu sunt numai 

pentru copii, ci pentru toți 

oamenii, la orice vârstă, 

pentru că poveștile au 

puterea specială de a-i uni 

pe oameni. 

 

Înveți să spui povești doar 

spunând povești, exersând, 

observând impactul produs și 

urmărind bucuria comună. 



DESPRE CUM „SĂ FIM POVEȘTI” 

40 

 
 

 

Comentariile Adrianei Ene, după cum se pot vedea pe Internet: „De lângă 

teiul lui Eminescu, aștern aici senzația copleșitoare a unor zile de neuitat la Iași. 

Cele trei seri de emisiuni live, de câte două ore, s-au încheiat la Biblioteca Jude-

țeană „Gh. Asachi”, la întâlnirea cu cei peste 50 de copii care au sosit din Iași, 

Vaslui, Hârlău, Scobinți, Suceava, Bacău și Rădăuți. Am spus povești, ne-am ju-

cat, ne-am cunoscut. Copiii au văzut și chipul, nu doar vocea pe care o aud seară 

de seară, de aproape 7 ani, la „Bucuria Poveștilor”. A fost copleșitor...” au gene-

rat, la rândul lor, replici de genul: „te iubim” și întrebarea „când mai vii la Iași?” 

Adriana Ene a încurajat pe 

copii să spună povești, dar 

a și stârnit zâmbete cu 

sfaturi, de genul „dacă o să 

spui așa încet și monoton, 

ascultătorii o să adoarmă 

înainte de final”. 

Poveștile aduc în bibliotecă 

ascultători de toate vârstele, chiar 

și pe cei care nu știu încă să 

citească și se constituie în cele mai 

importante rezerve de povești. 
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BIBLIOTECA – „TĂRÂM DE BASM ȘI MAGICIENI” 

Mihaela Tatiana ULMAN 

bibliotecar SI în cadrul 

Departamentului de Dezvoltarea 

și Completarea Colecțiilor, 

BCU „M. Eminescu”, Iași 

 

„Un bibliotecar este o gazdă sau un vrăjitor. Acolo, între cărți și proiecte. E 

cel ce stă de vorbă cu scriitorii de ieri și de azi și, deopotrivă, cu cititorii mari și 

mici.” (Elev clasa a XI-a din Buzău) 

Am început cu aceste cuvinte rostite, la o vizită în bibliotecă, de un elev din 

Buzău, la întrebarea pusă de mine: Ce părere au elevii despre meseria de biblio-

tecar? Un răspuns frumos, care mi-a plăcut foarte mult, ca de alt fel toate răs-

punsurile primite de la cei ce ne vizitează biblioteca, atunci când sunt întrebați 

despre meseria de bibliotecar.  

Prezentarea mea se dorește un omagiu adus BIBLIOTECARILOR, celor care 

mi-au marcat copilăria, viața și m-au transformat în persoana care sunt, adică în 

bibliotecarul de azi. 

Am avut norocul să am ambii părinți angajați ai Bibliotecii Centrale Univer-

sitare „Mihai Eminescu” în departamente diferite și o perioadă foarte lungă, încă 

din copilăria mea. Mama a lucrat la Biblioteca de Filologie, aflată acum 46 de ani 

în clădirea Universității „Alexandru Ioan Cuza”, la etajul al II-lea, iar tata a lucrat 

în cadrul Departamentului de Tâmplărie până la pensionarea sa. Asta înseamnă 

că de la vârsta de 6 ani, Biblioteca mi-a devenit a doua casă. Din momentul în ca-

re am intrat la școală în clasa I, mama a fost nevoită să mă ia cu ea la serviciu, fi-

indcă nu aveam cu cine sta acasă. A fost un afterschool, cum ar spune tânăra ge-

nerație, într-un cadru deosebit și care și-a pus amprenta asupra dezvoltării mele 

intelectuale, profesionale și sociale.  

Dacă ați întreba copiii ce înseamnă o bibliotecă ați primi multe răspunsuri, 

funcție de interacțiunea fiecăruia dintre ei cu instituția, dar dacă m-ați întreba 
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pe mine ce înseamnă biblioteca? V-aș spune că era locul cel mai frumos, pe care 

abia așteptam să-l găsesc după orele de școală, locul unde am învățat foarte re-

pede alfabetul, fiindcă altfel nu puteam citi, unde am învățat foarte repede să so-

cotesc, fiindcă altfel nu primeam pauzele în care mi se permitea să vizitez Uni-

versitatea și să mă plimb cu liftul profesorilor, locul unde aveam o mulțime de 

prieteni, fiindcă fiecare carte îmi descria o mulțime de personaje, fiecare poves-

te îmi aducea o lume fascinantă, un tărâm de basm. Depozitul de carte era locul 

unde stăteam multe ore și niciodată nu mă plictiseam, fiindcă mama îmi arăta 

fiecare raft unde se află câte o carte de povești, carte pe care o primeam cu drag 

să o citesc după ce îmi făceam temele, după ce terminam de citit cărțile de școa-

lă. Bibliotecarii și biblioteca au fost cei care m-au introdus pe tărâmul magic al 

poveștilor, au fost cei care mi-au dezvoltat interesul pentru cunoaștere, pentru 

lectură, au fost oamenii care m-au primit cu căldură în sanctuarul lor.  

Dar cea mai interesantă încăpere din Bibliotecă era, pentru mine, Sala de 

Lectură. Nu înțelegeam, copil fiind, de ce intrau și ieșeau mulți tineri de acolo, 

stăteau la mese și citeau și era multă liniște. Nu aveam voie să intru în sală, fi-

indcă puneam multe întrebări, eram efectiv fascinată de mulțimea de dulapuri 

încuiate, pentru care exista câte o cheie specială de deschis, unde cărțile frumos 

aranjate, cu coperte din piele sau având forme diferite, stăteau încuiate și se 

deschideau doar la comandă. Seara, după ce sala se golea și mama mergea să 

așeze în raft cărțile împrumutate peste zi, intram să mă uit, să citesc și să desco-

păr o lume fascinantă a cărților, a cărților cu legături deosebite, care erau așeza-

te, de fiecare dată, doar pe locurile lor. Pentru un copil, biblioteca oferea o lume 

interesantă, nouă și cu multe întrebări. Întrebări la care am aflat răspunsurile pe 

parcursul vieții mele de bibliotecar, de profesionist și specialist. 

Am petrecut mult timp în bibliotecă pentru a studia, fiindcă nu exista altă 

posibilitate de a te informa și a afla răspunsurile sau de a face lucrări în domeni-

ile în care studiam. A doua bibliotecă pe lista preferințelor a fost Biblioteca Jude-

țeană „Gh. Asachi”, atunci când sediul ei se afla în incinta Palatului Culturii. Mulți 

dintre cei aflați la o anumită vârstă și-au petrecut zile, luni sau ani în aceste săli. 

Am îndrăgit personalul de atunci al bibliotecii, am venit foarte des, mai ales în 

perioada sesiunii, pentru a studia acolo și nu fiindcă oferea doar liniștea unei 

săli de lectură sau informațiile pentru studiu, ci pentru că Palatul în sine era lo-

cul în care te încărcai cu energie și în care îți doreai să revii. Perioada de dinain-
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te de 1989 a însemnat pentru această bibliotecă, locul cel mai căutat de studenți 

pentru studiul în sălile de lectură, dar și pentru bogatul program cultural pe ca-

re îl punea la dispoziție. Săptămânal erau audiții muzicale, unde toată lumea aș-

tepta să asculte la pick-up un concert anunțat, după ce savuram prezentările fă-

cute de criticii muzicali. Acele audiții mi-au deschis gustul pentru muzica clasică 

și m-au făcut să o îndrăgesc. 

După terminarea facultății, am profesat ca inginer, având șansa să am re-

partiție guvernamentală în Timișoara. După un an de inginerie, am realizat că 

visul meu este să revin în locul drag, să încerc să devin bibliotecar. Am schimbat 

totul și am luat-o de la zero, făcând cursuri de specialitate în domeniul bibliote-

conomiei, participând activ la toate lucrările ce se organizau, conferințe, simpo-

zioane. Am parcurs încet fiecare etapă, am avut posibilitatea să muncesc în foar-

te multe departamente ale bibliotecii și să învăț absolut tot ce înseamnă meseria 

de bibliotecar. 

Șansa pe care am avut-o a fost să întâlnesc oameni de valoare, bibliotecari, 

specialiști, scriitori, profesori, academicieni, care au fost exemple pentru mine, 

de la care am învățat în permanență. Colegii bibliotecari mi-au fost mentori, 

mi-au ghidat pașii în bibliotecă și pentru asta mă înclin cu respect și încerc să fac 

cinste acestei profesii. 

De opt ani sunt și ghid în bibliotecă, având astfel posibilitatea să prezint ce-

lor care ne vizitează istoria acestui locaș de cultură și să le arăt Aula, sălile de 

lectură, de împrumut, uneori depozitul de carte și Cupola, care este cu adevărat 

un loc de liniște, frumusețe, vedere generală a orașului, dar și locul unde îți poți 

asculta ecoul. Cu fiecare grup cu care interacționez, mă bucur de experiențe noi, 

de povești noi, aflu și eu la rândul meu lucruri noi. Printre cei mai dragi și veseli 

vizitatori, pot spune că sunt copiii, de la vârste de grădiniță, clasele primare, 

gimnaziu, care îmi oferă experiențe unice și o încărcătură pozitivă. Fiecare grup 

este altfel, fiecare copil, prin întrebările pe care mi le pune, mă face să mă simt 

altfel, să retrăiesc mirajul copilăriei, să mă întorc în timp și să mă regăsesc în ei, 

așa cum eram și eu la vârsta lor. Programele educaționale Școala Altfel sunt cele 

care umplu Biblioteca în anumite săptămâni din an. Biblioteca se umple de voci-

le copiilor, de mirarea lor când intră în sălile de lectură, de vocile lor care umplu 

ultima sală din Cupolă, doar pentru a-și auzi ecoul. 
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În trecutul nu foarte îndepărtat, înainte de informatizare, legătura dintre ci-

titori și bibliotecă/bibliotecari era mult mai strânsă și directă, deoarece comu-

nicarea-informarea-cercetarea se făcea în cadrul bibliotecii și informațiile oferi-

te de bibliotecari erau de ajutor tuturor celor care apelau la serviciile bibliotecii. 

Acum, biblioteca este o importantă sursă de informare, dar legătura dintre citi-

tori și bibliotecă nu mai este directă. Internetul te ajută, din orice loc, să obții 

răspunsul la întrebări doar accesând site-ul bibliotecii. „Tărâmul de poveste” se 

derulează în continuare, dar acum „eroii/magicienii” sunt personaje nevăzute, 

care te ajută și îți oferă soluții pentru rezolvarea problemelor fără să comunici 

direct cu ei. Rolul bibliotecii va fi important și peste sute de ani, fiindcă specialiș-

tii vor fi nevoiți să țină ritmul dezvoltării societății, se vor adapta tuturor noută-

ților și vor aduce informațiile prețioase prin metode noi, adaptate viitorului. Co-

piii noștri vor veni în biblioteci, în viitor? Dar oare cum vor arăta aceste locuri? 

Vor fi doar simple muzee sau... las timpul să ne spună. 
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DIGITIZAREA CĂRȚILOR – NECESITATE SAU INFLUENȚA 

SECOLULUI AL XXI-LEA? 

Eugenia ZAIȚEV 

asistent de cercetare în cadrul 

proiectului „Revitalizarea bibliotecilor 

și a patrimoniului cultural prin 

tehnologii avansate” la Biblioteca 

Centrală Universitară „Mihai 

Eminescu” din Iași 

 
Omul înțelept citește atât cărți, cât și viața. 

(Lin Yutang) 

 
Rezumat: Tehnologia din secolul al XXI-lea lasă amprenta tot mai mult pe di-

verse domenii, astfel încât munca specialiștilor din diferite arii de activitate se 

transformă, într-o formă sau alta, în digitizare, fie că vorbim despre artă, educație 

sau lucru administrativ. Același lucru se întâmplă și în cazul bibliotecilor moderne. 

De aceea, în paginile acestui text, îmi propun să aduc în atenție câteva detalii pen-

tru subiectul ce caută răspunsuri de câțiva ani: cât de necesară este digitizarea căr-

ților în secolul tehnologiei ori aceasta este o influență a vremii noastre? 

 

Cuvinte-cheie: digitizare, cărți, tehnologia secolului. 

 

 

1. Definiții ale cărții, digitizării, tehnologiei actuale 

Pentru o mai bună incursiune a subiectului propus pentru această temă, 

propun să trecem în revistă câteva definiții importante ale cuvintelor-cheie 

anunțate. Mai întâi de toate, trebuie spus că tema pe care am ales-o spre studiu 

vine ca urmare a noului val de digitizare a cărților și din dorința de modernizare 

a bibliotecii.  

De-a lungul timpului, cartea și-a schimbat formatul și astfel rolul ei în socie-

tate este modificat prin influența epocii. Cert este că o carte rămâne un instru-
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ment de lucru, un obiect nobil pentru formare și informare. Astfel, cartea poate 

fi definită ca un depozit de cunoaștere și pentru cunoaștere. Cartea, ca și produs 

vechi, are o încărcătură spirituală puternică atât timp cât transmite ceva nou și 

un conținut de valoare.  

Dacă vorbim despre un traseu al cărții, ne vom aminti de manuscrisele pe 

papirus ca formă antică de scriere a unui text, transformate ulterior în cartea ti-

părită, în diverse forme și mărimi. „Pentru că nu cunoșteau o altă formă a cărții, 

primii tipografi au păstrat manuscrisul ca model, pentru ca, treptat, după o evo-

luție de aproape un secol, să se ajungă, în jurul anilor 1530-1550, la o formă 

apropiată de cea actuală.”1 Adică, era vorba de forma clasică a cărții. Tiparul a 

schimbat gândirea și influențele sociale ale vremii. „Tiparul a fost una dintre ca-

uzele importante schimbării sociale, politice și psihologice cu care s-a confrun-

tat omenirea de-a lungul secolelor, având o influență covârșitoare asupra fiecă-

rui aspect al culturii universale. Marii istorici sugerează că tiparul a fost facto-

rul-cheie care a condus la producerea schimbărilor majore în știință, religie, po-

litică și în modul nostru de gândire, fiind primul mijloc de comunicare în masă.”2 

Ne vom aminti aici că primele tipografii au fost în Germania, iar ulterior nemții 

și-au îndreptat atenția spre Italia, pentru ca în Roma să aibă loc un important 

Centru al Cărții. „Italia va fi regiunea spre care se vor îndrepta meșterii tipografi 

germani în perioada următoare, deoarece structura socială, politică și economi-

că a acesteia se asemăna cu cea a Germaniei. Roma devenise un oraș recunoscut 

în lumea cărții ca târg editorial internațional și unul dintre cele mai renumite 

centre tipografice din peninsulă.”3 

De subliniat este: „Dacă în secolele V-XI cartea și tot ce înseamnă civilizație 

a scrisului și a lecturii evoluează sub tutela Bisericii, scriptoriile și bibliotecile se 

dezvoltă în mănăstiri și catedrale, abia în secolele XI-XII, această lume se lărgeș-

te prin apariția universităților, care încep să concentreze activități intelectuale, 

de la lectură la producerea de manuscrise. […] Din secolele XII-XIII, marea nobi-

lime întemeiază biblioteci particulare pentru care comandă cărți noilor ateliere 

laice din orașe, împodobindu-și reședințele cu manuscrise, exemplare de lux.”4 

                                                           
1Mircea Regneală (coordonare generală), Tratat de biblioteconomie, vol. I – Biblioteconomie gene-
rală, Editura ABR, București, 2013, p. 116.  
2Ibidem, p. 105.  
3Ibidem, pp. 119-120.  
4Ibidem, p. 143.  
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Pornind de la această istorie a cărții pe scurt și de la citatul scriitorului chi-

nez, Lin Yutang, conform căruia: „Omul înțelept citește atât cărți, cât și viața”, 

putem spune că secolul în care trăim merită a fi citit așa cum ni se arată, adică să 

ne adaptăm noilor influențe tehnologice. De aceea, în cazul bibliotecilor, ne pu-

tem întreba dacă această adaptare tehnologică vine pe filiera necesității sau a 

influenței secolului în care trăim, atât timp cât tehnologia vine peste fiecare do-

meniu de activitate. În acest context, nu mai vorbim de o carte clasică, precum în 

celelalte secole, cât mai degrabă ne interesează cum să-i atragem pe cititorii mo-

derni, obișnuiți cu smartphone-uri sau tablete.  

Dacă „în secolul al XVIII-lea, tot Parisul este cel care va domina piața căr-

ții”5, atunci în secolul nostru, cartea ia amploare prin digitizare, ca o influență a 

vremurilor tehnologice, dar și ca o necesitate de conservare a cărților autentice. 

Cum păstrăm o carte autentică din alte secole? Prin digitizare, prin tehnologiza-

rea patrimoniului, pentru a transmite noilor generații valoarea trecutului, însă 

fără a deteriora cărțile din secolele anterioare. Acestea devin ușor accesibile citi-

torilor din secolul al XXI-lea.  

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), digitizarea este 

procesul de convertire a unui semnal electric de tip analog într-unul digital 

echivalent. Astfel, ajungem într-o realitate virtuală, adică într-o ambianță artifi-

cială creată pe calculator, ce oferă o simulare a realității pentru ca utilizatorul să 

aibă impresia de prezență fizică aproape reală (a unei cărți în cazul nostru).  

Schimbarea unei biblioteci pe filieră digitală vine ca o nevoie a dezvoltării 

Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor (TIC), iar „ideea de digitizare a apă-

rut încă din 1971, la momentul când Michael Hart a introdus pe calculator De-

clarația de independență a Statelor Unite, primul document digitizat, sub formă 

de e-book, și a transmis-o altor utilizatori prin internet, dând astfel naștere pri-

mului proiect de digitizare, Proiectul Gutenberg. Explozia noilor tehnologii și a 

internetului, natura și formatul informației, precum și schimbarea profundă a 

consumatorului de informație au permis evoluții spectaculoase în dezvoltarea 

serviciilor de bibliotecă, transformând-o dintr-o bibliotecă tradițională, clasică, 

într-o bibliotecă hibridă.”6 

                                                           
5Ibidem.  
6 Radu Ecaterina, Criterii de digitizare a publicațiilor. RESTITUTIO – Platforma digitală a Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I” din București, în revista: „BIBLOS”, Nr. 29/ 2017, adresa redacției: 
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, p. 81. (http://www.bcu-iasi.ro/revista-
biblos)  
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Sigur că în acest caz al cărților, utilizatorul poate avea contact direct cu o 

carte digitală, având impresia că ea este fizică, deși se află pe un „device”, însă un 

lucru foarte important constă în modul cât de fidel este convertiră această carte 

– fie o simplă scanare transpusă într-un document pdf, fie prin transpunerea 

materialului în format 3D pentru un efect special (precum în țările din Occi-

dent). Digitizarea cărții înseamnă practic scanarea acestora, convertirea și 

transpunerea lor în tehnologii avansate. Totuși, nu putem digitiza chiar tot ce 

există în bibliotecă, iar unele cărți digitale (nu neapărat scanate) ar putea să nu 

aibă concordanță cu formatul printat.  

 

2. Occidentul și digitizarea cărților 

Țările din Occident au început digitizarea cărților de câțiva ani buni, biblio-

tecile de aici având cărți tehnologizate, căci această mișcare înseamnă chiar vii-

torul. Făcând o comparație cu bibliotecile din Occident, vom vedea că „tehnicile 

computerizate impecabile sunt folosite tot mai des, fiind adoptate și de colecti-

vul bibliotecilor publice sau academice”7. Viitorul cărților prevede tocmai aceas-

tă transpunere a lor în lumea virtuală, ceea ce constituie o influență a tehnologii-

lor avansate. Pe de altă parte, putem observa că aceste tehnologii formează ca-

lea spre o nouă formă de lectură, spre o nouă convertire: de la clasic la contem-

poran, sau de la book la e-book.  

Cartea clasică, mai ales cartea tipărită în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, 

rămâne pe raftul bibliotecii, fără să circule la utilizatori, datorită transpunerii ei 

într-un document pdf. Avantajul acestei transformări constă în faptul că o carte 

de patrimoniu sau o scriere de valoare este și va fi protejată în continuare, prin 

solicitarea cărții doar în forma digitală. Dezavantajul acestei convertiri moderne 

a cărții în formate digitale presupune pierderea contactului direct cu aceste pa-

gini autentice, cu farmecul și mirosul cărților legate în mod clasic. Prin urmare, 

vom alege farmecul cărților clasice sau eficiența cărților digitale?  

Astăzi, chiar și o expoziție de cărți este ușor accesibilă doar print-un click, 

fie pe un site sau pe o platformă on-line, ceea ce ne va permite să urmărim o ex-

poziție virtuală cu o anumită tematică (un autor sau prilejuirea unui subiect). 

Acest lucru determină eficiență temporală, poate chiar și financiară. Termeni 

                                                           
7Cf. David Greene, Michael Groenendyk, Blurred Lines – between virtual reality games, research, 
and education, 2018.  
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noi și importanți folosiți tot mai des în perimetrul tehnologiei sunt e-format, 

e-content, e-reading, e-library.  

 Accesul la arhive, servicii culturale şi educaţionale, presupune necesitatea 

reorganizării conţinutului textului într-un format electronic (e-format), 

pentru a adăuga valoare cărţilor de patrimoniu, dar şi a fi accesate mai 

ușor de către cititorii moderni. 

 E-content – conţinut electronic, adică un conţinut utilizat în diferite tehnici 

şi tehnologii. Formatul şi conţinutul electronic al unei cărţi modifică patri-

moniul cultural clasic, ceea ce se pierde din autenticitatea cărţii, dar se 

câştigă în eficienţă şi spaţiu de împrumut pentru utilizator.  

 E-reading – lectura de pe diverse dispozitive (device-uri), ce oferă cititoru-

lui posibilitatea de a citi cărţi oriunde, oricând şi cu acces la un raft de 

cărţi doar din memoria tabletei. 

 E-library – biblioteca digitală din secolul nostru, accesul fiind posibil pe 

diverse site-uri ale instituțiilor.8 

Mai multe biblioteci europene integrează serviciile lor în fluxul de lucru di-

gital, iar utilizatorii iau contact cu platformele inovative, cu lectura pe diferite 

dispozitive și rețele tehnologice. Spre exemplu, Biblioteca din München, una 

dintre cele mai mari biblioteci de cercetare din Europa, a fost capabilă să con-

struiască cea mai mare colecție a conținutului digital dintre toate bibliotecile 

germane. Această bibliotecă oferă mai multe servicii, printre care: 

 Catalog on-line cu aproximativ 10 mil. de titluri; 

 Aplicația „Famous Books” pentru iPad și iPhone (aceasta constituie și un 

exemplu de patrimoniu cultural); 

 Contribuțiile bibliotecii la Memoria UNESCO a lumii. 

 

3. Patrimoniul Cultural versus Patrimoniul Cultural Digital 

În rândul bibliotecii, Patrimoniul Cultural reprezintă, după cum știm, pa-

trimoniul clasic format din cărți, extrase, articole și materiale de valoare incon-

testabilă. În timp ce Patrimoniul Cultural Digital (Digital Cultural Heritage) este 

raportul dintre patrimoniul clasic și „calea spre societatea și cultura de astăzi”. 

În literatura de specialitate, vedem o clasificare importantă a patrimoniului, 

delimitându-se astfel (Fig. 1):9 

                                                           
8Cf. Alfredo M. Ronchi, E-culture – Cultural Content in the Digital Age, Ed. Springer, Berlin, 2009.  
9Cf. Ibidem. 
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Fig.1 

 

Putem observa, așadar, diferența clară dintre Patrimoniul Cultural Clasic 

(Cultural Heritage 2D) și Patrimoniul Cultural Digital sau Patrimoniul Cultural 

3D – pentru a se reda obiecte tridimensionale (chiar și în cazul cărților). În acest 

context, trebuie spus că mai există și Patrimoniul Cultural Scris (Written Cultu-

ral Heritage).  

„Urmărind o experiență interactivă a utilizatorilor cu patrimoniul cultural 

digital, Biblioteca de Stat din München transformă o gamă largă de manuscrise 

în digitizare, și chiar în 3D e-books, care pot fi răsfoite ușor pe un ecran digital. 

În acest fel, utilizatorul primește o experiență interactivă cu obiectele patrimo-

niului cultural ca obiecte de artă.”10 Biblioteca bavareză (construită în secolul al 

XVI-lea) oferă servicii digitale din 2010. Sigur că pentru acest lucru există și 

mari investiții financiare.  

În consecință, prin digitizarea patrimoniului cultural vom avea un patrimo-

niu virtual, ca o nevoie de centralizare în mediul virtual a cărților și documente-

lor vechi, „[…] care prin această calitate a lor devin rare și greu accesibile [...]”11. 

                                                           
10Cf. Klaus Ceynowa, Mobile Applications, Augmented Reality, Gesture – Based Computing and more 
– Innovative Information Services for the Internet of the Future: the Case of the Bavarian State 
Library.  
11 Radu Ecaterina, op. cit., p. 82.  
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Astfel, vom putea transforma manuscrisele în aplicații iPad, chiar dacă există și 

costuri pe măsură; iar ecranul trebuie să fie predestinat pentru prezentarea căr-

ților digitale. Specialiștii recomandă ca o bibliotecă să se orienteze spre tehnolo-

giile moderne, întrucât este o instituție de furnizare a informațiilor.  

Patrimoniul Virtual „este o ramură nouă a cunoașterii, care utilizează teh-

nologii informaționale pentru a captura datele studiate de arheologi și istorici ai 

artei și arhitecturii”12. Aceste date ce includ diferite obiecte culturale sunt con-

vertite la digitizare prin scanare sau modelare 3D. Peisajul digital al cărților 

compus din conținutul electronic cultural formează o nouă societate și o nouă 

mentalitate. Tocmai de aceea, biblioteca ar trebui să plece de la rolul ei, acela de 

a mulțumi cititorii, căci orice bibliotecă trăiește prin cititorii săi. Influența seco-

lului al XXI-lea îndeamnă biblioteca spre noile tehnologii ca o nevoie a utilizato-

rilor, mai ales că biblioteca de astăzi devine un centru cultural prin diverse ser-

vicii (expoziții, cursuri, concerte). „Bibliotecile de cercetare acoperă toate do-

meniile cunoașterii umane”, biblioteca fiind „o punte de comunicare între trecut 

– prezent – viitor”13. 

 

Concluzii  

 Digitizarea cărţilor devine o necesitate atâta timp cât dorim utiliza-

rea cărţilor în generaţia tehnologică.  

 Dacă vrea să fie în pas cu secolul, o bibliotecă trebuie să aibă şi po-

sibilitatea de a oferi utilizatorilor resurse digitale.  

 Protejarea Patrimoniului Cultural dintr-o bibliotecă este necesară şi 

posibilă astăzi prin tehnologia avansată. 

 Necesitatea digitizării ca influenţă a secolului al XXI-lea plasează 

cartea într-o nouă postură, întrebarea este: ce şi cât digitizăm? 

 Digitizarea cărţii este o necesitate ca influenţă a secolului al XXI-lea. 

 Cartea clasică primeşte un nou format (pdf), accesibil cititorului 

amator de tablete sau telefoane mobile, iar Patrimoniul Cultural 

este astfel protejat. 

                                                           
12Cf. David Koller, Bernand Frischer, Greg Humphreys, Research Challenges for Digital Archives of 
3D Cultural Heritage Models.  
13Silvia Popa, Comunicare și biblioteca, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2002, p. 11.  
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 Conform specialiștilor, putem aduce o carte într-o formă digitală, și 

chiar este necesar acest lucru, pentru că orice bibliotecă ce vrea să 

fie în pas cu realitatea, trebuie să facă anumite schimbări de ordin 

tehnologic; iar exemple vedem accesând site-urile bibliotecilor digi-

tale din țările occidentale sau chiar și din România, unde există.  
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ÎN CĂUTAREA TIMPULUI IDENTITAR  

ÎN OPERA LUI MARIN SORESCU 

Elena AMBRUŞ 

profesor, Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri”, Iaşi  

 

Înscriindu-se în sfera poeţilor deschizători de drumuri, alături de Nichita 

Stănescu, Adrian Păunescu şi Ioan Alexandru, poetul Marin Sorescu a revitalizat 

lirismul românesc, oferind cuvântului forţa de a surprinde vechiul într-o formu-

lă insolită. Deşi poezia sa a fost contestată de poeţii vremii ca fiind un superfluu, 

un simplu joc de virtuozitate, prea teribilistă1, opera poetului doljean este străi-

nă de convenţionalisme, căci, prin cultivarea parodiei, poetul riscă, nu de puţine 

ori, să fie incomod generaţiei optzeciste.  

Cu un câmp magnetic de hipotexte, poezia lui Sorescu a fost acuzată că şi-a 

preluat spaţiile metafizice de la Lucian Blaga, că tehnica poetică este împrumu-

tată de la Urmuz, că jocul intelectiv este preluat de la Jacques Prevert, iar prin 

tonalitatea cu care scrie se apropie de Ion Minulescu. Însăşi denumirea primului 

său volum, Singur printre poeţi (1964), a stârnit o oarecare revoltă în societate, 

titlul fiind un soi de autoflagelare, căci dintr-o mulţumire vădită de propria-i 

creaţie, poetul ia rolul artistului neînţeles, marginalizat, ignorat, pretinzând a fi 

vreun dascăl bătrân, închis în turnul său de fildeş. Realmente, atitudinea aceasta 

poate fi asemănată cu ceea ce avea să simtă Norman Manea când a revenit în 

spaţiul literar românesc cu volumul Întoarcerea Huliganului: un outsider, un ne-

definit, un huligan, un înstrăinat. Pe parcursul creaţiei sale, vreme de mai bine 

de douăzeci de ani, opera sa era contestată, dezbătută, negată, poetul aducând 

cu sine o atitudine defensivă prin titlurile volumelor sale: Moartea Ceasului 

(1966), Tuşiţi (1970), Suflete, bun la toate (1972), Ieşirea prin cer (1984), Trei 

                                                           
1 Foarță, Şerban, Marin Sorescu. Poeme, în „Orizont”, nr. 11, nov. 1965, p. 56. 
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dinţi din faţă (1993), Uşor cu pianul pe scări (1985), Scrânteala vremii (2000). Cu 

toate acestea, fără reţineri, poetul şi-a luat ce sunt ale Cezarului şi le-a transpus 

în felii de cuvinte, cu riscul de a fi condamnat că i-a citit pe alţii, că a explorat alte 

spaţii lexicale, că şi-a format un stil redundant şi plin de emfază, deseori prea 

patetic, rareori autentic. Nu ştim şi nu putem spune ceea ce este bine şi ceea ce 

este rău. Putem doar să fim prudenţi. Ascultând teoreticieni iluştri din diferite 

spaţii interculturale, încercând a reconfigura verosimilul, observăm că Amos Oz 

declară că pentru a scrie eşti nevoit să priveşti înapoi, privire care îl va trans-

forma pe artist într-un stâlp de sare, iar Benedetto Croce, critic italian, adaugă că 

acest tip de identitate e rezultatul intuiţiei lirice; din moment ce amatorul gustă 

şi înţelege opera, el se bucură de un geniu real, ca şi creatorul ei. Esenţa artei, 

după Croce, este intuiţia lirică, căci asemenea unui numitor comun, ea se regă-

seşte atât în omul de geniu, cât şi în amatorul de artă. Harold Bloom, în studiul 

Anxietatea influenței2, consideră că influența poetică nu subminează originalita-

tea unui poet, ba mai mult, orice reconstituire presupune un act de răstălmăcire, 

o reconfigurare creatoare pe care Bloom o numește „mepriză poetică” sau „cli-

namen”. Nu mai puțin departe de adevăr e Picco della Mirandola, care, în lucra-

rea Demnitatea omului3, aminteşte că omul e unica fiinţă fără chip determinat şi 

fără loc. Astfel, omul îşi caută toată viaţa o casă şi îşi ia un nume, dar nu se mul-

ţumeşte niciodată cu acestea, căci aşa cum spuneau cei din Renaştere, omul, în 

speţă poetul, e fiinţa ce nu are partea ei. Aşa este şi Marin Sorescu, cu orice po-

em el îşi caută identitatea, adică acel Selbigkei de care filosoful Martin Heidegger 

îl aminteşte în studiul Principiul identităţii4. Acelaşi filosof aşază alături de 

Selbigkei termenul de Anwesen, adică prezenţă, fiinţare; cu alte cuvinte, identita-

tea are nevoie de o manifestare prezentă, ceea ce la Sorescu Anwesen-ul poate fi 

înţeles ca prezenţa prin ceva, adică prezenţa (doar) prin poezie. O poezie care va 

apela la forme mai puţin explorate – umorul negru, şarja grotescă, satira – poe-

tul instituind realităţi secunde în care şi prin care interlocutorul este invitat să le 

                                                           
2 Bloom, Harold, Anxietatea influenţei. O teorie a poeziei, trad. Rareş Moldovan, Ed. Paralela 45, Pi-
teşti, 2008. 
3 Mirandola, Picodella, Raţionamente sau 900 de teze despre demnitatea omului, trad. Dan Negres-
cu şi Gheorghe Vlăduţescu, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,1991. 
4 Heidegger, Martin, Principiul identităţii, trad. şi note: Dan Ovidiu Totescu, în Alexandru Boboc, 
Filosofi contemporani, fenomenologie, hermeneutică, ontologie (de la Brentano şi Nietzsche la Hei-
degger şi Sartre), Editura Grinta, Cluj Napoca, 2006. 
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cunoască, ele receptându-se ca un modus vivendi din care, iremediabil, lectorul 

culege sfere ale absurdului, evidenţiate prin purism şi naturaleţe.  

Lăsând studiul celor amintiţi, cred că-l putem re(înţelege) pe Sorescu înain-

tând către a sa dramaturgie, cheia înţelegerii fiind în tragedia în patru tablouri, 

Iona, mai exact în poliloghia (aparent fără sens) tabloului al IV-lea, când pesca-

rul Iona doreşte să prindă soarele în năvod, ba chiar să-l pună la sărat în ideea 

că va străluci mai mult. Iar alături de actul capturării, survine dorinţa de a respi-

ra: cu nara stângă, cu nara dreapta, cu podul palmei. În notă simbolistă, sesizăm 

că solilocviul lui Iona defineşte natura autorului, astfel, dintr-o profundă lucidi-

tate, la Marin Sorescu sunt esenţiale două verbe: a vedea şi a respira. Fără ele nu 

poate scrie, nu poate crea poezie. Creaţia e trilogia unui vast exerciţiu de mind-

fulness, luciditate şi comprehensiune. Bun observator al vieţii, căutător al identi-

tăţii, Sorescu nu-şi opreşte muza aici, în cele şase volume tipărite între anii 1973 

și 1998 sub denumirea La Lilieci poetul coboară mundanul în transcendent şi 

reautentifică firescul vieţii. Însuşi titlul, La Lilieci, pune la loc de cinste locul de 

veci din satul Bulzeşti, surprinzând pregnant aspectele brute din cotidianul so-

rescian într-o pleiadă paremiologică, iar liricul cedează locul, cu uşurinţă, epicu-

lui şi dramaticului. File de documentar, „lumea Liliecilor” e teatrală, ironică, tra-

gică, vie, fără podoabe, căci aspectele și evenimentele din acest spaţiu – datul în 

jujeu, apariţia lui Guţu-Guţu, a momâilor, lupta cu gărgăunii zădărâţi, muierea 

care pupă mâna bărbatului, descoperirea mieilor abia fătaţi, vitele care nu ştiau 

să joace de-a-n boul, casa Liliţei, varza ce are gust bun doar de ziua morţilor – 

fac parte dintr-o panoramă a lumii autentică şi grotescă, observând, şi de data 

aceasta, că Marin Sorescu caută mecanismele de funcţionare ale identităţii, sur-

prinzând lumea în toate formele ei, fără inhibiţii calofilice.  

Poetul dă senzaţia de viu, de apropiat, de prezent, căci ea place cititorului 

nu doar pentru conţinut, dar şi pentru limba sa, iar un studiu din 1998, aparţi-

nând lui George Boris Lungu5, consideră că în poezia lui Marin Sorescu nu există 

doar iubita, ci şi limba română. Şi tocmai din această afirmaţie putem vedea mă-

sura reală a talentului şi unicitatea scriitorului, constatând, la rândul nostru, că o 

mare operă nu-şi epuizează niciodată sensurile, cum de altfel nici aserţiunile cri-

tice. Trebuie menţionat că, după moartea poetului, cei care l-au contestat s-au 

                                                           
5 Lungu, Gheorge Boris, Receptarea în epocă a poeziei lui Marin Sorescu, Editura Fundaţiei Marin 
Sorescu, Bucureşti, 1998, p. 198. 
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simţit obligaţi să-şi întoarcă condeiele într-o lumină nouă. Alexandru Piru6, în-

trebat de ce scrie în acest fel despre Sorescu, a răspuns că şi Eminescu a fost 

controversat în epocă. Un alt elogiu adus poetului nici nu se putea.  

Cu aceşti ochi ar trebui să-l privim pe predecesorul nostru, în lumina pru-

denţei şi a circumspecţiei, fiind conştienţi, întocmai ca Heidegger, că numai un 

lucru care a fost cu adevărat gândit are norocul să fie iar şi iar mai bine înţeles 

decât s-a înţeles chiar el pe sine. Dar, atunci, această mai bună înţelegere nu este 

meritul interpretului, ci darul oferit de însuşi obiectul interpretării.7  
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În literatura română, sunt prezente diverse tipuri umane feminine eviden-

țiate în funcţie de percepția scriitorului asupra realităţii, societăţii, dar şi din 

perspectiva felului în care acesta se regăsește pe sine prin intermediul lor. 

Leibniz afirmă că „femeia este o monadă în care se reflectă toate esenţele uni-

versului întreg”. Din această perspectivă, putem defini femeia ca fiind un sim-

bol al perfecţiunii, al reflectării esenţelor vieţii şi ale morţii, început şi sfârşit. 

Fiecare fiinţă umană feminină are în sufletul său un izvor nesecat de calități, 

idei, iubire pe care apoi să-l transforme asupra realităţii. 

În operele scriitorilor romantici, femeie este, în general, muză pentru poeți 

și salvatoare a celor aflați în suferință, iar pe de altă parte, este cea care se defi-

nește într-un proces sempitern (etern) de reproducere a parabolei biblice lega-

te de rolul nefast al Evei. Secolul al XIX-lea nu face deloc excepție. „Femeia e o 

fiară situată între înger și demon, la 40 de grade deasupra latitudinii masculine 

și la două grade sub tot ce se apropie mai mult de Ecuatorul lui D-zeu”, o geo-

grafie fizică tipică, de altfel, pentru imaginarul romantic (poetul Eggis). ⹂Ideali-

zarea și abstractizarea eroinei romantice rămân aceleași în cele două încarnări 

antitetice: venere și madonă sau donna angelicata și donna diabolica, noi forme 

al beneficului și maleficului din basm, care însă se-ntâlnesc în privința eternu-

lui feminin. Odată cu apariția romanului și dramaturgiei realiste, personajul 

feminin își redobândește individualitatea treptat, în cadrul conflictului ce des-

tramă cuplul sau familia. Noțiunii de femeie și feminitate i se adaugă ideea de 

feminism. Apar opere literare în care personajul feminin devine un perso-

naj-pledoarie pentru emanciparea femeii într-o societate în care se află într-o 



IMAGINARUL PERSONAJELOR FEMININE ÎN ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC 

60 

poziție de inferioritate (...). Există în romanul de la finele secolului al XIX-lea și 

începutul secolului al XX-lea germeni de constituire a unei tipologii feminine, 

de sondare a psihologiei femeii pe care autorii uneori o sugerează, alteori chiar 

încearcă s-o clarifice. Trebuie să recunoaștem însă că niciunul dintre persona-

jele feminine din aceste romane nu posedă misterul real sau imaginar în care 

vor fi învăluite eroinele romanului interbelic. 

În proza română interbelică, scriitori precum Mihail Sadoveanu și Liviu 

Rebreanu s-au folosit de imaginea femeii pentru a sublinia ipostaza sa ca parti-

cularitate a mediului rural, surprinsă în determinările acestui mediu. Chiar da-

că romanul Ion propune o tema cu înțelesuri adânci, drama țăranului care își 

dorește pământ într-o lume în care averea îi aducea respect, una dintre temele 

adiacente vizează și statutul femeii, văzută ca instrument de parvenire. „Firi 

hamletiene, personajele lui Rebreanu trăiesc dramele fără posibilitatea opțiu-

nii; nu există deci nici șansa soluțiilor diverse. Eroul epopeic traversează spații-

le inițierii, sfârșind prin a visa un țărm interzis. Eroul lui Rebreanu, procedând 

invers, sfârșește prin a-și propune sieși o experiență limită, indiferent cum o 

numim, moarte sau «mister al eternității». Cine se hotărăște să-l urmeze pe 

scriitor în acest univers închis, va avea surpriza de a descoperi un uluitor peisaj 

al contradicțiilor. (...) Ana crede în Ion și credința o va duce la gestul disperat al 

sinuciderii. Nimic nu este posibil pe acest drum, decât jocul perfect și până la 

capăt al deznădejdii, un joc al atracției și al dezgustului. Speranța se numește 

repetiție și îndoiala este aici o altă formă a amânării. Raporturile de autoritate 

sunt mereu aceleași și relațiile mereu neschimbate. O lege domină parcă aceste 

destine și le împiedică să atingă pământul preavisatei Itaca. Și Apostol, și Ion, și 

Ana sau Titu Herdelea chiar fac impresia unor călători istoviți de drum, dornici 

de odihnă, dar cărora li se refuză odihna. Axioma: totul e în mâinile oamenilor 

rămâne de aceea un ideal care trebuie cucerit.ˮ 

Ana, fata lui Vasile Baciu, reliefează tipul femeii-victimă din mediul rural, 

adânc stratificat şi stăpânit de o mentalitate pe măsură, ea reprezentând „două 

braţe de lucru, o zestre şi o producătoare de copii”. (G. Călinescu). Se remarcă 

din primele pagini ale romanului, în momentul horei, alături de Florica şi în 

opoziție cu ea. Prin cele două apariţii feminine, autorul accentuează, de fapt, ce-

le două „glasuri” între care va ezita Ion: „glasul pământului” şi „glasul iubirii”. 

Astfel, dacă Ana are faţa „lunguiaţă, arsă de soare, cu o întipărire de suferinţe”, 

Ion văzând-o ca pe o fată slăbuţă şi „urâţică”, Florica este fata frumoasă, cu 
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„obrajii ca piersica şi ochii albaştri ca cerul de primăvară”. Dar, în timp ce Flori-

ca este săracă, Ana „are case, şi locuri, şi vite multe”, iar acest lucru este singu-

rul care va conta, la început, pentru flăcăul sărac din Pripas. Profilul Anei dez-

văluie, implicit, viaţa grea a acesteia. Ea este orfană de mamă, iar tatăl, posesor 

al unor mari întinderi de pământ, posac, căzut în patima băuturii, vede în Ana 

un rival care îi poate lua proprietatea prin căsătorie. Trăind într-un astfel de 

mediu familial, Ana manifestă firesc dorința de a evada, iar calea pe care o alege 

este pe cât de frumoasă, pe atât de tragică: iubirea. Se remarcă astfel frumuse-

ţea ei morală, puterea cu care, nesocotind barierele sociale – Ana, fata bogată, 

Ion, sărăntocul din Pripas –, înfruntă insultele şi agresivitatea tatălui, apoi ale 

bărbatului său. Trăieşte permanent în amăgire, este îndrăgostită orbește de 

Ion, crezând că acesta poate să-i ofere ceea ce-şi doreşte: salvarea prin iubire. 

De aceea, la horă, când Ion „o strânge la piept cu mai multă gingășie, dar şi mai 

prelung”, privirea ei „luceşte cu bucurie”, şoptind cu un dulce reproş: „Dă-mi 

drumul, Ionică, zău, dă-mi drumul!”  

Cunoscător al psihologiei feminine, Rebreanu evidențiază frământările 

Anei în setea ei de dragoste, profunzimea sentimentelor, ajungând să-şi dăru-

iască fecioria celui pe care îl numeşte „norocul” ei. Prin mijloace indirecte de 

caracterizare, este observat universul interior, gesturile, reacţiile, înfăţişarea fi-

zică în diferite împrejurări, limbajul, adesea plat, prozatorul realizând treptat 

un profil uman, tulburător prin profunzime şi autenticitate, învăluit într-o aură 

tragică. La individualizarea Anei, participă şi reacţiile pe care le provoacă în 

comportamentul lui Ion, ca şi ipostazele contrastante în care apare. Din scena 

horei chiar, prin comentariul naratorului, aflăm că lui Ion „nu-i fusese dragă 

Ana... dar avea locuri, şi case, şi vite multe”. Privind-o pe delniţă, ea îi pare „slă-

buţă” şi „urâţică”, întrebându-se: „Cum să-ţi fie dragă?” O urmăreşte cu privirea 

şi se mustră: „Uite pentru cine răbd ocări şi sudălmi.” Opusă Anei, Florica, prin 

frumuseţea şi spontaneitatea ei, smulge flăcăului mărturisirea: „În inima mea... 

tot tu ai rămas crăiasă.” Prozatorul pune în lumină, cu un autentic realism, con-

diţia de inferioritate a femeii, dată de părerile preconcepute ale societății vre-

mii. Acestora li se adaugă împrejurarea în care Ion, dominat de „glasul pămân-

tului”, abia în ziua nunţii înţelege că „împreună cu pământul trebuie să pri-

mească şi pe Ana”, adaos tragic la bunurile materiale obţinute prin căsătorie. La 

nuntă, Ana va trebui să accepte faptul că Ion nu o iubeşte, murmurând îndure-

rată: „Norocul meu, norocul meu!” 
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O altă eroină care se identifică cu mediul rural în care trăiește este Vitoria 

Lipan, personaj feminin din romanul Baltagul scris de Mihail Sadoveanu. Spre 

deosebire de Ana din romanul Ion, ea este personajul principal al romanului, 

reprezentând calităţile fundamentale ale omului simplu, de la ţară, printre care 

sunt adevărul şi dreptatea, respectarea legilor strămoşeşti şi a obiceiurilor 

străvechi, de aceea „ea nu e o individualitate, ci un exponent al speţeiˮ.  

Vitoria apare și în ipostaza de mamă plină de dăruire și atenție, pe copiii îi 

învaţă să se ghideze în viață după tradiție şi să fie capabili în ale gospodăriei. 

Faţă de Gheorghiţă, dovedeşte toleranţă, apărându-l de mânia lui Nechifor Li-

pan, iar faţă de Minodora, este mai aspră, mai neîndurătoare, pentru că vrea s-o 

educe în spiritul tradiţiei. Ca soţie, Vitoria dovedeşte dragoste şi credinţă soţu-

lui, aşteptându-l răbdătoare din lungile lui călătorii. Din iubirea ei statornică, 

izvorăsc îngrijorarea şi zbuciumul ei. 

Spre deosebire de Ana, personajul feminin din romanul Ion, care a renun-

țat la viață atunci când conștientizează că Ion nu o iubește, Vitoria Lipan dă do-

vadă de luciditate şi cumpătare, pentru că, deşi iniţial se hotărâse să-l trimită 

doar pe Gheorghiţă în căutarea lui Nechifor, îşi dă seama că acesta are nevoie 

de mintea şi experienţa ei şi pleacă împreună. ⹂Vitoria este o personalitate tot 

atât de puternică și suverană ca și bărbatul ei. Acea oarecare sfială cu care pă-

șea față de o lume necunoscută, umilința ei, neafectată, ci asumată prin instinct 

de condiția de femeie (Eu sunt nevasta unuia Nechifor Lipan), nu mai puțin însă 

și arborată deliberat, din decență, de asemeni specifică statutului ei femeiesc, 

nu numai că nu ascund, ci din contra scot în relief autoritatea și puterea decizi-

ei, legate de extrema ei inteligență.” 

În felul în care procedează, ea dovedeşte perseverență, inteligență și o am-

biție mare, deoarece nu renunţă şi-şi va îndeplini dorinţa de a-l găsi pe Nechifor 

Lipan şi de a-i pedepsi pe ucigaşi. Descoperind rămăşiţele bărbatului iubit în râ-

pa de sub Crucea Talienilor, suferința și disperarea se îmbină cu ultimul strigăt 

de iubire pentru cel pierdut pe veci, chemându-l cu numele lui tainic, de alint. 

Deşi avea sufletul sfâșiat de durere, Vitoria se simte eliberată, deoarece toate 

căutările au luat sfârşit. „În căutarea soțului, Vitoria pune spirit de vendeta și 

aplicație de detectiv.ˮ Puterea ei morală este excepțională, deoarece îşi reprimă 

chinul şi, cu multă prezenţă de spirit, se dovedeşte a fi în continuare o bună 
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creştină şi păstrătoare a tradiţiei. Astfel, ea aprinde făclie lângă mort, are grijă ca 

priveghiul şi înmormântarea să se desfăşoare după toate regulile datinii.  

Așteptarea și călătoria încadrează gesturile femeii în tipare, așa încât Vito-

ria Lipan are un comportament mitologic, în vreme ce praznicul, cu toate cele 

aferente, „ridică la cote maxime o psihologizare a personajului în sensul realist. 

(...) Femeia are acum o gândire detectivistă, disimulând, vorbind aluziv, tălmă-

cind și răstălmăcind cuvintele partenerului de discuție, avansând idei și rațio-

namente, aducând probe incriminatorii; toate aceste conferă personajului o 

mișcare psihologică în ordinea realismului.(...) Vitoria face disidență față de 

comportamentul ei de până atunci, invenția scriitorului dându-și măsura toc-

mai aici, când se desprinde de ce este baladesc și mitic, pentru a se dezvălui 

psihologia unui om care-și pune în valoare personalitatea. Ea este munteanca 

aprigă ce-și dezvăluie frumusețile și slăbiciunile de-a lungul unui drum care fa-

ce cât o existență omenească, fiindcă femeia își amintește de tinerețea ei bântu-

ită de dragostea pentru Nichifor, de necazurile familiale, învăluite într-o undă 

umoristică, de gândurile negre, prevestitoare de moarte. Dacă, până spre final, 

Vitoria Lipan urmează cu strictețe o fixare într-un comportament tradițional, 

de acum înainte se definește ca un om al munților, trăitor într-un peisaj aspru. 

Ea se deosebește încrâncenată în demersul său detectivist, știind să acționeze 

în funcție de reacțiile omului din față. Pe rând, îi face pe oierii criminali să se 

demaște, aceștia neavând ce mai ascunde în fața cuvintelor învăluitoare ale fe-

meii. Semnele ivindu-se, ea nu se mai mulțumește cu înmormântarea crești-

nească a osemintelor lui Nechifor Lipan, ci urmărește înfăptuirea acelei legi 

creștinești: «Dac-aș putea să-l lovesc și eu cu același baltag, în locul unde l-a pă-

lit el pe Nichifor Lipan, m-aș simți ușurată. Dar asta nu se poate. Nici pe Gheor-

ghiță, care-i încă prost și copil, nu-l pot pune. Așa că vreau să-l împung și să-l tai 

altfel, ca să mai scot din mine obida care m-a înăbușit atâta vreme». Sub durita-

tea ei, se ascunde un val de duioșie: «Căci eu, dragă cucoană Marie, am trăit pe 

lumea asta numai pentru omul acela al meu și-am fost mulțumită și înflorită cu 

dânsul.» Psihologia femeii se încadrează autenticului, distanțându-se de aceea 

fixată de tipare, așa cum s-a văzut în primele părți ale romanului. Vitoria fusese 

posedată de instinctul spiței; acum, spre final, are comportamentul ființei, cu 

grijile și pasiunile ei, are viața proprie, inconfundabilă. În așteptările și pe dru-

mul ei, Vitoria urmează semnele naturii mari; doar spre final, la regizatul praz-

nic, ea ascultă doar de natura ei lăuntrică.ˮ 
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Faptele eroinei, cugetul, cuvintele sale reliefează un personaj complex, 

prin dorința de a face dreptate și de a descoperi adevărul, inteligenţă, lucidita-

te, stăpânire de sine, devotament, tenacitate, o bună cunoaştere a sufletului 

omenesc, o logică impecabilă şi o autentică vocaţie de detectiv: „Un suflet tena-

ce şi aspru de munteancă, un caracter aspru de o voinţă sălbatică, aproape ne-

omenească.” (Perpessicius) 

Dacă Liviu Rebreanu și Mihail Sadoveanu au adus în prim-plan femeia de 

la țară ancorată în preocupările specifice mediului său, scriitori precum Camil 

Petrescu, G. Călinescu au ilustrat, în operele lor, o altă percepție asupra femeii 

interesate de sine, de viața mondenă și de fenomenele exterioare, iar mediul în 

care ea se manifestă nu mai este cel rural, ci mediul citadin. În acest sens, ob-

servăm că proza românească interbelică se îndreaptă spre o altă direcție, a ana-

lizei psihologice, a dezvăluirii sufletului uman.  

Romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război al lui Camil Pe-

trescu prezintă ipostaza feminină construită numai prin prisma bărbatului 

dornic de a se împlini prin iubire și care nu face concesii sentimentului: „Cei ca-

re se iubesc au dreptul de viață și de moarte unul asupra celuilalt.ˮ Ela nu este o 

personalitate aparte. Se poate remarca o confruntare a două caractere: a bărba-

tului – serios, dilematic, contrariat și a femeii – misterioasă, superficială, frivolă. 

„E vorba la Camil Petrescu de o dublă mediere, femeia iubită fiind, în același 

timp, obiect mediat și mediator. Gheorghidiu este conștient de rolul pe care 

femeia trebuie să-l joace în viața sa, iubirea fiind singurul domeniu în care so-

coate că poate atinge certitudinile totale. Realizarea umană este pentru perso-

najele camilpetresciene individuală și ea vizează în special cuplul în cadrul că-

ruia femeia devine un alter ego al bărbatului, o personalitate fasonată de el în 

răstimpul existenței conjugale. În antiteză cu Luceafărul, gata să se coboare la 

nivelul femeii iubite, să devină muritor de rând, să se supună convențiilor unei 

lumi ce nu-i a sa, eroul lui Camil Petrescu consideră că femeia, de la sine înțeles, 

îi împărtășește întru totul vederile. Iubirea i se pare împlinită atâta vreme cât 

ea se comportă mimetic față de el. Afecțiunea, dăruirea sunt probate de acest 

mimetism. Prezența Elei la cursurile de matematică frecventate de Ștefan 

Gheorghidiu, și din care nu pricepe o iotă, constituie o puternică dovadă de iu-

bire. Suferința eroului nu începe în clipa când intră în viața Elei un bărbat, ci 

înainte, când ea își exprimă o părere diferită de a sa în legătură cu moștenirea. 

Drama se desenează deci din momentul când creația sa, femeia pe care o făuri-
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se în mintea lui pe parcursul a doi ani de căsnicie, nu mai răspunde, cum se aș-

tepta el, la impulsurile din afară. (...) În fond, șocul lui Gheorghidiu vine strict 

din uluirea că Ela îl poate socoti inferior în comparație cu alți bărbați din moti-

ve futile, deși niciodată în cursul căsniciei lor nu a crezut-o capabilă intelectua-

licește să-i împărtășească preferințele culturale și preocupările.ˮ 

Averea pe care o primește de la unchiul Tache va schimba mult comporta-

mentul Elei, trezind în ea „porniri care dormitau latent, din strămoși...”. Irina Pe-

traș consideră că Ela „își exteriorizează în brusca lăcomie și înclinație spre 

mondenitate o trăsătură atavică, existentă latent și realizată în afară atunci când 

o împrejurare o face posibilă. Iar împrejurarea e spațiu și relație spațialăˮ. Se 

implică pătimaș – pasiune pe care nu i-o arătase soțului până în momentul res-

pectiv – în problemele complicate ce țineau de moștenire, schimbă încet, dar si-

gur, peisajul casnic, dar și pe Ștefan; sub influența catalizatoare a Anișoarei, o 

verișoară, care făcea parte din lumea mondenă, este atrasă de această lume su-

perficială. Se îndepărtează tot mai mult de tiparul de idealitate în care o înca-

drase Ștefan.: „Am înțeles că în sufletul ei se petreceau comparații care nu-mi 

erau favorabile și că suferea, fără să spună, din cauza asta. Simțeam că nici nu 

era singura inferioritate pe care mi-o găsea. Pare-se că snobii pe care ea îi admi-

ra acum aveau un stil al lor, pe care eu nu-l aveam, vedeam cum zi de zi femeia 

mea se înstrăina, în preocupările și admirațiile ei, de mine.ˮ Ela apare ca o feme-

ie necredincioasă soțului, dar această infidelitate nu este dovedită, deoarece 

punctul de vedere este doar al lui Ștefan, iar Ela cea adevărată nu iese la iveală 

nici în finalul romanului. 

Femeia apare ca o „umbră, semn al existenței reale a personajului centralˮ, 

reflectare a proiecției bărbatului care dezvăluie cealaltă parte a soției, banală, 

departe de a fi considerată un ideal: „În cele 3 zile cât am stat la Odobești, am 

fost ca și bolnav, cu toate că păream uneori de o veselie excesivă. Îmi descope-

ream nevasta cu o uimire dureroasă. Sunt cazuri când experții într-un tablou 

vechi, după felurite spălături, descoperă, sub un peisaj banal, o madonă de vre-

un mare pictor al Renașterii. Printr-o ironie dureroasă, eu descopeream acum, 

treptat, sub o madonă crezută autentică, originalul: un peisaj și un cap străin și 

vulgarˮ. 

Ela parcurge un proces permanent al transformării, se „construiește” me-

reu pe sine, străbătând în conștiința naratorului haltele intermediare de la ideal 

feminin la femei. „Dacă, în urmă cu un veac, Stendhal deplânge o asemenea stare 
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de lucruri într-o frază de manifest feminin (În locul rațiunii, femeile preferă emo-

țiile, și aceasta e foarte explicabil: fiindcă potrivit moravurilor noastre prostești, 

ele n-au nicio sarcină de seamă în familie, rațiunea nu le e niciodată utilă și nu li 

se dovedește niciodată bună la ceva), pentru Ștefan Gheorghidiu emanciparea 

femeii, maturizarea ei e o insultă adresată bărbatului atras de ghidușiile erotice 

ale unui animal cu moliciuni catifelate și cu prospețimi de fruct. Idealul său e 

egoist, acaparator, opac. Ela ripostează indignată, intervine într-o discuție de 

familie cu un fel de maturitate care mă jignea mereu. (...) Feminitatea înseamnă 

pastă amorfă, docilă în mâinile creatorului. Obsedat de sine și de cunoaștere, 

Ștefan Gheorghidiu este un demiurg orgolios, construind dintr-un material in-

discutabil superior, excepțional (propria imaginație a sentimentului) pe un loc 

dorit abulic și sclipitor (femeia). Respectarea întocmai a schemei proprii satisfa-

ce vanitatea acestui meșter Manole. Că edificiul se prăbușește nu are nicio im-

portanță. Experiența a fost făcută, eșecul nu-l atinge, vinovat e locul. Spiritul e 

capabil să depășească totul. Trecutul poate fi dăruit. Personajul, nepăsător și re-

ce, se debarasează de orice balast.ˮ 

Observăm, așadar, după prezentarea a trei tipuri de femei: din romanul Ion 

– unde se profilează Ana, ca țărancă bogată, nefericită, victimă a unui sistem dur 

de ierarhizare a valorilor –, Vitoria Lipan – femeia reprezentativă oamenilor de 

la munte, care răzbate în aflarea adevărului și găsirea soțului –, Ela, din Ultima 

noapte de dragoste, întâia noapte de război – ce apare ilustrativă pentru femeia 

cu dorințe refulate – faptul că imaginarul feminin în perioada interbelică se află 

pe o axă care face trecerea dinspre străvechi spre nou, monden, având o soartă 

marcată fie de iubiri nefericite, fie de gustul banilor și a poziției sociale înalte. 

Bărbații sunt cei care domină mediul social, iar ele nu-și găsesc locul, devenind 

astfel ființe subordonate lor. 

Alături de Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu și Camil Petrescu, George Că-

linescu face parte din ctitorii romanului românesc interbelic. În opera Enigma 

Otiliei, femeia este surprinsă în căutarea stabilității materiale, dar și sentimenta-

le. Căsătoria devine o modalitate de îmbogățire, de a căpăta o poziție socială. 

Aurica, Aglae, Otilia, Georgeta, Olimpia, Lili sunt personajele feminine surprinse 

din această perspectivă. Aurica reliefează tipul femeii dornice de a se căsători, 

făcând din acest lucru o disperare. Critica literară o consideră fată-bătrână; în 

virtutea acestei idei, autorul își plimbă personajul pe străzi, la nunți, la ghicitoa-
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re și la preot. Aglae, „baba absolută” cum o numește Weissmann, „geniul sau ră-

utatea ei este supremă”, „acreala este totală”, „înveninează tot ce atinge”, „este 

zgârcită și rapace” (scopul ei este îmbogățirea). Singurele ei griji sunt de a lua 

averea fratelui ei și de a o alunga pe Otilia cât mai repede din casă, desconside-

rând orice preocupare intelectuală sau vreo profesie pentru copiii săi.  

Otilia reprezintă tipul femeii cochete, misterioase, capabilă să se facă iubită 

și dorită. „Figura Otiliei, de cochetă, luminoasă, naivă, cu instincte sigure totuși, 

cu abilități feminine foarte nuanțat urmărite, evoluând între adolescentul Felix 

și bărbatul experimentat Pascalopol cu o artă de invidiat, e învăluită într-un sub-

til nimb poetic și, în același timp, participă la un profund realism. Iubind luxul, 

călătoria, muzica și desfoliindu-se parcă într-o necurmată feminitate, Otilia ră-

mâne într-o penumbră de mister în tot romanul. Enigma ei este iarăși feminita-

tea ei, mereu proaspătă, de un magnetism care diformează și pe avarul Costache 

și chiar pe cei mai aprigi dușmani ai ei. (...) Căsătoria cu Pascalopol, părăsirea lui 

Felix și fuga cu un conte străin sunt consecințele firești ale aceleiași feminități 

profunde.ˮ 

„În prezentarea Otiliei, Călinescu trece de la culorile de pastel ale scriitori-

lor ruși la fișa psihologică pe care Balzac o aplică, cum era firesc, cu deosebire în 

caracterizarea personajelor masculine: «Otilia era ușuratică, risipitoare. Era însă 

modestă, încredințată că orice bine în viață trebuie plătit cu o nefericire sau mă-

car cu o dușmănie, că nu avea dreptul să pretindă nimic. Asta o făcea cuminte și 

ridica nebuniilor ei acel aer de lăcomie feminină atât de caracteristic fetelor care 

au prestigiu asupra bărbaților. Gândul că moș Costache avea să-i facă o casă cu 

prăvălii pentru speculă o izbi într-un chip dureros. Ea visa viitorul ca un șir de 

explozii neprevăzute. Putea s-o răpească un englez, s-o ducă în Indii, putea să-l 

roage pe Pascalopol s-o ducă în Rusia, dar să se fixeze pe jumătate din grădina 

lui moș Costache îi era odios. Rațional, înțelegea planul, însă sufletul ei era inva-

dat de neliniștea copilului căruia i se pregătește plecarea într-un orfelinat.» (G. 

Călinescu, Enigma Otiliei) Fuziunea dintre spiritul practic, terestru, legat indiso-

lubil de aspectele concrete ale vieții, și cel al reveriilor fantastice, himerice, tin-

zând către o existență atemporală, amintește de eroinele lui Tolstoi (Ana Kare-

nin, Natașa Rostov).ˮ 

În roman, fiecare personaj prezintă ipoteza sa cu privire la descifrarea su-

fletului Otiliei, însă cele mai multe păreri sunt ale lui Felix: moș Costache „o sor-

bea umilit din ochi și râdea din toata fața lui spână”; pentru Pascalopol este „o 
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mare ștrengăriță”, „un temperament de artistă”, „o rândunică, închisă în colivie, 

moare”; „o ființă gingașă care merită ocrotirea”, „o floare rară”, „o fată mândră și 

independentă”. Pentru Aglae și Aurica, purtările Otiliei sunt asemeni „fetelor fă-

ră căpătâi și fără părinți”. 

Portretul fizic al Otiliei subliniază de la început o frumusețe angelică, de-

scris în mod expresiv de scriitor din momentul sosirii lui Felix în casa unchiului 

său, așa cum o observă tânărul. Mai întâi, cu voce cristalină, auzită de sus, apoi, 

„un cap prelung și tânăr de fată, încărcat cu bucle, căzând până pe umeri”. Apoi, 

îi observă vestimentația care evidențiază suplețea, delicatețea, firea deschisă a 

fetei: „Fata, subțiratică, îmbrăcată într-o rochie foarte largă pe poale, dar strânsă 

tare la mijloc și cu o mare coleretă de dantelă pe umeri, îi întinse cu franchețe un 

braț gol și delicat.” „Fata părea să aibă vreo optsprezece-nouăsprezece ani. Fața 

măslinie, cu nasul mic și ochii foarte albaștri, arăta și mai copilăroasă între mul-

tele bucle și gulerul de dantelă. Însă, în trupul subțiratic, cu oase delicate de 

ogar, de un stil perfect, fără acea slăbiciune suptă și pătată a Aureliei, era o mare 

libertate de mișcări, o stăpânire desăvârșită de femeie.ˮ S. Damian afirmă că: 

„Otilia e o ființă lilială, care tulbură prin sinuozitatea reacțiilor, prin neprevăzu-

tul comportării. Răsfățul, dezordinea, instabilitatea, înclinația spre lux, spiritul 

independent se regăsesc întipărite în odaia ei cu trei oglinzi mobile, cu sertarele 

și dulapul de haine, pline de gheme, de panglici, cămăși de mătase mototolite, 

batiste cu broderie, cutii de pudră, flacoane de apă de colonie, cu fotoliile pe care 

zac rochii, pălării, jurnale de modă franțuzești, note muzicale pentru piano-forte. 

G. Călinescu precizează că Otilia amesteca o seriozitate blazată cu cele mai teri-

bile copilării. Se ocupă de îmbrăcarea păpușilor și, imediat, nemulțumită de gos-

podăria Marinei, își pune un șorț înainte și se așază la treabă în bucătărie. Din 

ușă vede strălucirea ierbii grase din fundul grădinii și numaidecât își aruncă 

pantofii și aleargă cu picioarele goale prin grădină. A doua zi după ce s-au cu-

noscut, Otilia îi recită lui Felix, în picioare, pe o bancă din chioșc, întinzând mâi-

nile și declamând cavernos: Voi sunteți urmașii Romei, niște răi și niște fameni; și 

apoi îi propune, cu tonul cel mai grav, să fugă împreună în lume. Ce nu înțelege 

Felix este decalajul dintre diferitele gesturi ale fetei adorate. Aflată încă la o vâr-

stă a adolescenței, Otilia poate parcurge stările cele mai diverse, fără să depună 

vreun efort de adaptare. Efuziunile de tandrețe și cochetărie feminină alternea-

ză cu momentele solemne, în care Otilia hotărăște și are inițiativă. Ceea ce o sa-
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tisface este gândul că e liberă, că în jurul ei sunt oameni gata să-i îndeplinească 

toate capriciile. Costache apare ca un satelit al voinței ei (când Otilia înconjoară 

cu lațul delicat al mâinilor ei subțiri gâtul lui, bătrânul râde cu toate liniile feții, 

dar dacă Otilia nu e de acord cu ceva, merge în vârful picioarelor, ca în odaia 

unui bolnav), Pascalopol răspunde la orice chemare, Felix îi jură credință veșni-

că. Fata e bucuroasă că-și poate potoli oricând setea de schimbare. Tânără și ne-

știutoare, ea are însă, într-un fel, o înțelegere matură a propriei personalități. 

Spaima că pot exista stavile și îngrădiri în fața imperativelor ei sufletești o para-

lizează. De fapt, cei din jur și ea însăși întrețin continuu o iluzie a libertății. Ea 

știe și, complice, nu-și amintește decât rareori asta, că liniștea ei e precară, fragi-

lă, ușor de zdruncinat. Protectorii ei nu-i pot garanta, în ultimă instanță, o viață 

senină (Costache, fiindcă avariția lui este mai puternică, Pascalopol, fiindcă 

echivocul relațiilor dintre omul în vârstă și fata tânără, frumoasă, trebuie să în-

ceteze la un moment dat, și Felix, fiindcă trăiește animat de un proiect ambițios 

de carieră, pe care Otilia nu vrea să-l destrame). Tot ce întreprinde fata în ro-

man este o tentativă de a estompa realitatea, de a menține un miraj.ˮ Jocul atrac-

ției și al respingerii inițiat de aceasta le conferă amândurora sentimentul nesi-

guranței. Felix nu-i înțelege neliniștea și motivele ei de a nu accepta cererea în 

căsătorie. Otilia îl iubește și-l admiră foarte mult, dar nu dorește să perturbe re-

alizarea profesională a lui, alegându-l pe Pascalopol: „... eu sunt o zăpăcită, eu 

sunt pentru oamenii blazați, care au nevoie de râsetele tinereții, ca Pascalo-

pol...”; „eu te iubesc în atâtea feluri, încât nu pot să analizez acum cât te iubesc ca 

frate și cât ca iubit”. Ea este conștientă de toate defectele ei (răsfățată, schimbă-

toare, plăcerea de a trăi în fast), dar Felix o ridică pe un piedestal, considerând-o 

întruchiparea idealului feminin. În Istoria literaturii române de la origini până în 

prezent, G. Călinescu afirma că sufletul feminin este „un amestec de farmec ina-

nalizabil și de platitudine, aceasta e observația rece îngăduităˮ, iar Otilia se înca-

drează în această categorie tocmai prin intermediul perspectivei lucide și rigu-

roase a lui Felix. 

Imaginea Otiliei apare și în finalul romanului. După mulți ani, Pascalopol îi 

arată lui Felix o poză cu Otilia și el nu o mai recunoaște: „Speriat, Felix se mai ui-

tă o dată. Femeia era frumoasă, cu linii fine, dar nu era Otilia, nu era fata nebu-

natică. Un aer de platitudine feminină stingea totul. Avusese dreptate fata: noi 

nu trăim decât cinci-șase ani! (…). Felix se închise în biroul lui și scoase vechea 
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fotografie pe care i-o dăduse Otilia. Ce deosebire! Unde era Otilia de altădată? 

Nu numai Otilia era o enigmă, ci și destinul însuși.ˮ 

Mulți critici literari au tratat acest subiect, al „femeii în literatura română”, 

ajungând la concluziile că, în general, personajele feminine sunt mai puțin evi-

dențiate decât cele masculine sau că există personaje feminine convingătoare și 

puternice, dar mai degrabă prin nuanțe și subtilități (confirmând, într-un fel, te-

za lui Ibrăileanu). În concepția lui G. Călinescu, femeia ar trebui să inspire bărba-

tul (mai ales „bărbatul excepțional”), care „reprezintă transcendentul”, în timp 

ce femeia e „mundană”. În perioada interbelică, viziunea asupra femeii și asupra 

relației dintre femeie și bărbat se înfățișau pe coordonate care își au punctul de 

plecare în caracterul patriarhal al societăților (cu preponderență rurale) și în re-

ligie (care propovăduiau păcatul femeii, supunerea față de bărbat etc.). Cele mai 

multe dintre personajele feminine se identifică cu mediul în care trăiesc: Vitoria 
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Lipan și Ana Baciu sunt surprinse în determinările mediului rural, celelalte per-

sonaje sunt specifice mediului citadin, dorindu-ți emanciparea și căutând stabi-

litatea materială sau sufletească. Odată cu modernizarea societății românești, 

personajul feminin este reliefat din mai multe perspective, evidențiindu-se 

complexitatea sufletului ei. Unele dintre ele se remarcă prin inteligența lor, au 

studii superioare sau sunt autodidacte. Au sau își doresc o profesie și, în acest 

sens, încearcă să se împlinească pe toate planurile, să fie independente. „Prin 

structura ei socio-psihică și mentalitatea de citadină, eroina prozei ample favo-

rizează, îndeobște, în lupta de idei și curente din epoca 1918-1944, luările de 

poziție anticonservatoare, umanitare, dând dovadă – uneori neacceptat de par-

tener – de un solid simț al realității. Printr-o astfel de structură, tipurile femini-

ne romanești, în special cele de femei superioare, contribuie la durabilitatea și 

dezvoltarea romanului ca formă literară. (...) În orice caz, femei superioare ori 

idealuri feminine (...) amante pătimașe, iubite, soții, tinere mame, exponente ale 

unor diverse medii sociale citadine...” 

În general, literatura este oglinda în care se reflectă schimbările timpului, 

imaginea despre viață. Dificultatea constă însă în modul în care sunt interpreta-

te personajele, și mai ales cum sunt ele percepute astăzi, „ce rămâne“ din galeria 

complexă a feminității.  
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Marcel Proust, cel care a marcat separarea romanului european 

de formele tradiţionale 

 

Datorită operei sale psihologice şi estetice, Proust rămâne, până în anii `50 

un punct de referinţă în literatura universală. Romanul autobiografic narat la 

persoana I, aşază în scenă un povestitor care îşi mărturiseşte experienţa trecută 

şi trage concluzii etice din actele sale. Romanul autobiografic se deosebeşte de 

autobiografie, deoarece scriitorul nu se confundă cu povestitorul, iar romanul de 

analiză sondează psihologia personajelor pierdută între aspiraţii contradictorii. 

Marcel Proust a bifat despărţirea romanului european de formele tradiţio-

nale, iar în ipostaza de romancier, care l-a consacrat în domeniul literar, scriito-

rul a înnoit toate nivelurile romanului, situându-l în zona subiectivităţii depline. 

Opera lui Proust a intrat în atenţia cititorilor şi exegeţilor prin schimbarea în 

spaţiul operei a datelor biografice şi prin procesul de elaborare pe care l-a avut 

opera sa, cât şi toată desfăşurarea romanului secolului al XX-lea. 

În căutarea timpului pierdut este una dintre cele mai mari creaţii epice ale 

veacului trecut, dar cea mai puţin narativă. 

Creaţia proustiană are şapte volume ce cuprind perioada 1913-1927: 

Swann, La umbra fetelor în floare, Guermantes, Sodoma şi Gomora, Prizoniera, Fu-

gara, Timpul regăsit. Exegeţii au convenit că romanul proustian este o operă cu 

aspecte autobiografice, de investigaţie psihologică în stil bergsonian, chiar dacă 

editurile franceze îl considerau la început un simplu fapt literar.  

Dorinţa scriitorului a fost de a reconstitui trecutul nu ca perioadă consuma-

tă, ci doar ca un act de înţelegere afectivă a consistenţei unei etape. Aflat în des-
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coperirea propriei existenţe, scriitorul se foloseşte de memoria involuntară, cre-

zând, exact ca Bergson, că adevărul nu poate fi aflat prin procedeul normal al ra-

ţiunii, ci doar prin explorarea timpului psihologic, etapă imposibil de divizat şi 

aflat într-o continuă curgere.  

Proust a comparat timpul cu un element distrugător, dar şi unul pozitiv, a 

cărui miez poate fi descoperit numai de memoria intuitivă. Trecerea ireversibilă 

a timpului este explicată în lumea teoriilor filosofului Henri Bergson, filosof ad-

mirat de Proust şi rudă totodată cu acesta. Revenirile în timp erau rezultatul 

contactului cu o madlenă, un obiect care pornea un flash-back instantaneu. 

Timpul este într-o permanentă curgere, clipele din prezent şi trecut au o re-

alitate egală. Scriitorul a cercetat, de asemenea, abisurile psihicului uman, acţiu-

nile subconştientului şi absurdul comportamentului uman în mod special, aflate 

în legătură cu iubirea. Analiza perioadei temporale oferă posibilitatea scriitoru-

lui să nu limiteze conţinutul la psihologia pură, înlăturând atributul armonizant 

al cărţii de a fi doar o încâlcitură şi gratuită confruntare.  

Rezumând, nucleul narativ al fiecărui volum ar putea fi prezentat astfel: in-

cipitul tomului Swann evocă copilăria personajului-narator, narare întreruptă 

de introducerea câtorva secvenţe erotice, o dragoste a lui Swann, personajul fi-

ind Gilbertine, fosta sa prietenă de joacă. Următoarele două tomuri prezintă 

aceeaşi linie a epicului narând despre a doua iubire, Albertine, şi despre adora-

ţia profesorului pentru ducesa de Guermantes. Sodoma şi Gomora prezintă lu-

mea proustiană dintr-un alt unghi şi personaje, în mijloc aflându-se salonul fa-

miliei Verdurin, baronul Charlus şi decăderea erotismului prin gelozia faţă de 

Albertine. Volumul Prizoniera şi fugara prezintă două ipostaze ale feminităţii din 

unghiul egocentrismului masculin, Albertine este un timp prizonieră, reuşind să 

evadeze, dar moare într-un accident. Ultimul volum înlătură o perioadă din evo-

luţia cronologică a evenimentelor, semnalează pe naratorul-personaj revenit în 

provincie şi descoperind multe lucruri schimbate în raiul copilăriei. Descoperi-

rea că arta şi memoria pot face ca timpul să fie regăsit este mult mai adâncă, de-

venind ideea principală a cărţii. 

S-a spus despre Proust că a descoperit paradisuri deoarece încă din copilă-

rie a fost privat de ele. Meritul scriitorului francez în acest roman a fost nu ana-

lizarea vieţii interioare a omului, a individului, ca materie analitică, ci faptul că a 

înapoiat epicului acea frumuseţe lirică, derivând din simboluri intrinseci (con-
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certul, partitura şi sonata), dar, în special, seria frazelor, secvenţelor potrivit re-

gulilor unei mari simfonii.  

Lectura operei proustiene oferă lectorului sentimentul că poate retrăi tim-

pul în frumuseţea lui de senzaţii, datorându-se viziunii scriitorului asupra aces-

tei dimensiuni a Universului. Perspectiva auctorială asupra duratei se sprijină 

pe teoria bergsoniană, adică cunoaşterea ştiinţifică împarte curgerea în segmen-

te egale: sentimente, secunde, ore. Cunoaşterea artistică presupune reala esenţă 

temporală, fluxul continuu nu poate fi împărţit în etape, fiecare clipă are o com-

poziţie specifică, anticipând abundenţa de senzaţii a celeilalte.  

Timpul ceasornicelor este diferit de timpul specific romanului proustian, fi-

ind considerat un suprapersonaj, este motivarea şi finalitatea aventurii epice. 

Proust a dat dovadă de o sensibilitate fină a percepţiei temporale, demonstrând 

că secvenţele panoramice ale trecutului se pot uita, iar lucrurile neimportante 

pot reveni în memorie, chiar dacă aparţin unui strat al detaliilor fără contur şi 

de funcţie imediată. 

Proustianismul ca model narativ universal s-a bazat pe surse filosofice şi 

psihologice, care au îmbrăcat orientarea analizei psihologice către subiectivism: 

în primul rând, dezvoltarea medicinii şi a psihanalizei datorită personalităţii 

doctorului Sigmund Freud, cel care a pus bazele psihanalizei, dar şi datorită 

apariţiei unor noi orientări filosofice, prin Henri Bergson, tatăl intuiţionismului, 

precum şi fenomenologia lui Husserl. În opinia lui Bergson, intuiţia sesizează 

mult mai fidel nucleul elementelor decât inteligenţa, iar Husserl considera că 

pentru a ajunge la centrul fenomenului trebuie să evităm ştiinţa şi filosofia şi să 

apelăm la intuiţie. 

H. Bergson, în Essai sur les donnèes immediates de la conscience, vorbeşte şi 

dă sensuri noi conceptelor de memorie, conştiinţă, timp, durată, îi opune timpul 

cronometric o ipoteză, timpul-durată, pe care îl vede ca pe un flux continuu, ori 

ca pe o devenire perpetuă. La Bergson, memoria şi anticipaţia formează deodată 

conştiinţa, deci durata. A memora ceea ce deja a dispărut, a anticipa ceea ce nu 

există încă, este întâia funcţie a conştiinţei. Ceea ce percepem este o anume di-

mensiune a duratei care prezintă două părţi: trecutul nostru apropiat, viitorul 

nostru iminent.  
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Filosoful consideră conştiinţa sinonimă cu alegerea sau opţiunea, deoarece 

cu ajutorul ei se îndeplineşte o funcţie esenţială, aceea de a conduce şi lumina 

acţiunea. 

Tot o opinie personală a lui Bergson este aceea de a distinge între memoria 

mecanică şi cea imaginativă, între memoria comandată şi cea spontană sau invo-

luntară. 

Opera proustiană a fost construită pe concepţiile despre conştiinţă, timp şi 

memorie afirmate de Bergson. Proustianismul se clădeşte şi din cunoaşterea 

operelor predecesorilor, mari cronografi ai secolului al XIX-lea. Dostoievski s-a 

bazat pe analiza sensibilităţii patologice în volumele Crimă şi pedeapsă, Idiotul 

datorită personajelor Raskolnicov şi Mâşkin, iar Stendhal, părintele disecării lu-

cide a fenomenelor de conştiinţă, în romanele Mânăstirea din Parma, Roşu şi ne-

gru prin personajele Julien Sorel, doamna de Renal şi Fabrice del Dongo.  

Trebuie de subliniat faptul că sfârşitul secolului al XIX-lea este dominat de 

o mulţime de extraordinari analişti care şi-au pus amprenta pe literatura secolu-

lui al XX-lea. Menţionăm pe Marcel Proust, Virginia Woolf, A. Gide şi James Joyce, 

chiar dacă nu au fost prea mulţi cunoscuţi în epocă. 

În ceea ce priveşte procedeele narative, romanul de analiză psihologică a 

redefinit din romanul tradiţional trei elemente: prezentarea faptelor, personajul 

şi intriga. La romanul tradiţional, intriga este importantă şi scoasă în evidenţă 

prin mai multe planuri narative şi mai puţine elemente de analiză, pe când la 

romanul de analiză psihologică, intriga nu mai prezintă importanţă, subordo-

nându-se analizei, dispărând chiar în ea. În romanul tradiţional, chiar dacă per-

sonajul nu este mereu tipic, este totuşi previzibil, naratorul omniscient evaluân-

du-l prin cunoaşterea instinctuală. Este tipul omului activ, acţiunile sunt justifi-

cate de gânduri, este construit logic şi supus explicaţiei. Prezentarea acestui tip 

de personaj se face, de obicei, monografic, într-o frescă. Însă, în romanul de ana-

liză psihologică, întâlnim un personaj imprevizibil, cunoscut din interior, autorul 

prezentând intimitatea acestuia, nefiind de obicei activ, este pasiv, gândurile sa-

le nu au mereu un reflex direct în acţiune, este un inadaptat atât social, cât şi 

psihologic. Prezintă un comportament ilogic, fiind caracterizat de obsesii, neuro-

astenii şi hipersensibilitate. 

Romanul tradiţional pune accent pe faptele exterioare, medii, evenimente, 

pe care le priveşte dintr-un unghi obiectiv fie că povestirea este la persoana a 

III-a, ca la Balzac, fie că naraţiunea este la persoana I. 
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Romanul modern se bazează pe evenimentele interioare, sentimente, gân-

duri, trăiri sufleteşti, pe care le studiază din perspectivă subiectivă, la persoana 

întâi sau la persoana a treia care este un fel de personaj travestit, cu povestitor 

nedramatizat sau implicat conform lui W. Booth în cazul lui Dostoievski în lite-

ratura rusă, iar în literatura română, Liviu Rebreanu cu Pădurea spânzuraţilor. 

În cazul romanului tradiţional, întâlnim un narator omniscient şi omniprezent, 

pe când în romanul de analiză psihologică este prezent personajul-narator, pre-

cum la Marcel Proust, şi mediază între cititor şi personaj ca autor implicat, aşa 

cum întâlnim în romanele camilpetresciene. 

Romanul tradiţional se bazează pe tehnicile clasice: descrierea, naraţiunea, 

dialogul, analiza psihologică în studiul trăirilor sufleteşti din exterior şi subor-

donate acţiunii. Romanul de analiză psihologică utilizează tehnici cu totul noi: 

monologul interior şi introspecţia datorită influenţei simbolismului, memoria 

involuntară datorată lui Bergson, autoanaliza şi prezentarea fluxului conştiinţei. 

Dacă ne referim la literatura romanescă, romanul tradiţional preferă armo-

nia, prezenţa tipicului şi a sfericităţii; timpul convenţional urmărind desfăşura-

rea cronologică a faptelor, romanul căpătând trăsături monografice şi de frescă, 

putând da ca exemple romanele Mara, de Ioan Slavici, şi Ion, Răscoala, de Liviu 

Rebreanu, dar şi romanele sadoveniene pe tema istoriei. În romanul modern, 

construcţia nu rezultă dintr-un proiect epic, aşa încât romanul se prezintă fără 

fundament, fără coerenţă, admiţând şi cultivând rostogolirea cronologiei, atunci 

când înţelege timpul în sens bergsonian ca durată şi ocoleşte tipicul, dorind înţe-

lesuri amănunţite şi, în special, printre excepţii. Naratorul este interesat de re-

producerea documentelor precum scrisori, jurnale, documente istorice, pentru 

a da impresia de autenticitate cărţii. 

Se poate afirma că ceea ce a făcut Proust pentru timpul psihologic, a făcut 

Balzac pentru durata istorică, subliniind că opera artistică originală, pură pre-

supune o sublimare. Se consideră că autorul devine în actul creaţiei un altul, 

deci creaţia reflectă cea mai bună parte a autorului, reflectă un autor implicat 

sau un alter ego. 

În opera lui Proust, semnificaţiile i se revelează, senzaţiile, experienţa vieţii, 

emoţiile de orice fel îi trezesc memoria involuntară, amintindu-i, prin asociere, 

părţi din existenţă aparent pierdute. În urma căutării, timpul pierdut este extras 
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din realitate de către narator care îl pune în evidenţă şi îl oferă cititorilor în sta-

re pură. 

În căutarea timpului pierdut este o operă autobiografică, o biografie alego-

rică, deoarece explicaţia externă, ulterioară, prezintă înţelesuri în planul revela-

ţiilor vieţii interioare. Percepţia ceaiului şi savoarea gustativă a madlenei îl în-

chide pe povestitor într-o amintire care este lăsată la nivelul memoriei involun-

tare, conştiinţa îşi urmează drumul fără a fi obligată. Intuiţia, la Proust, revine 

printr-o serie de corespondenţe care se bazează atât pe memoria involuntară, 

cât şi pe gust, ajungând la o percepţie a imaginilor – … şi deodată amintirea mi-a 

apărut... Gândirea este cea care zădărniceşte senzaţia, iar prin extraordinara tră-

ire care este o sinestezie, naratorul interpretează sufletul omenesc cu cel conşti-

ent, inconştient, subconştient şi reia calea intuiţionismului bergsonian. 

Prin studiul romanului, se observă o scriere în proză având o întindere ca 

un ţinut mlăştinos, iar în studiul Aspecte ale romanului, E.M. Forster vorbeşte de-

spre conceptul de afecţiune, om şi umanitate, despre cele şapte elemente prin 

care autorul îşi poate privi opera proprie: povestirea, intriga, oamenii, profeţia, 

fantezia, ritmul şi schema. 

În opinia lui Forster, romanul are o calitate intens umană, e saturat de uma-

nitate. În afara ei, ar rămâne doar un mănunchi de cuvinte. Povestirea, prima tră-

sătură prin care se poate studia un roman, este coloana vertebrală, un factor 

important care presupune povestirea vieţii în timp, iar dacă romanul este de ca-

litate, reprezintă introducerea vieţii prin valori. Aderenţa la timp este obligato-

riu necesară, fără ea romanul nu există, iar romancierul nu este capabil să nege 

timpul în ţesătura propriei cărţi. 

Ceasul este întotdeauna prezent în romanul proustian; el mută alternativ 

acele ceasornicului, astfel încât eroul discută cu amanta lui la supeu, dar se joacă 

cu mingea şi cu bona în acelaşi timp. 

Referindu-se la conceptul de personaj, în opinia lui Forster, oamenii nu pot 

fi separaţi de viaţă şi mutaţi într-o carte, dar nici nu pot ieşi din cărţi ca să-şi reia 

locul în viaţă. Ca urmare, un personaj este real doar atunci când autorul este 

omniscient, când personajul este viu şi fiecare frântură, fragment din el este 

identică cu bucăţile din viaţă. Clasificării lui Forster îi corespunde personaje pla-

te şi personaje rotunde, realizate în jurul unei singure idei sau calităţi, fiind ca-

pabile de reacţii neprevăzute, capabile să ne surprindă convingător, ducând un 

trai complicat, amplificat. 
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Mulţi dintre eroii lui Proust sunt personaje plate – Legrandin şi prinţesa de 

Parma, ambele putând fi caracterizate printr-un singur enunţ: Trebuie să am o 

deosebită grijă de a fi amabilă. Personajele plate sunt uşor de recunoscut de un 

ochi priceput şi emoţional al unui cititor, fiind necesare unui autor care visează 

să impresioneze, deoarece ele trăiesc propria lor atmosferă şi nu necesită o a 

doua oară.  

Dar atât la Proust, cât şi la Dostoievski, sunt prezente personaje rotunde, 

imprevizibile, cu o structură complexă, cunoscute din interior, sincer: ducesa de 

Guermantes, bătrânul servitor al familiei, domnul de Charlus şi Saint-Loup.  

Prezentând opera lui Proust, Forster observa ritmul acesteia, criticul afir-

mând: Opera lui Proust îmi pare o confesiune mai degrabă progresivă decât este-

tică, căci autorul oboseşte odată cu dezvoltarea Albertinei. Cartea e haotică, rău 

construită, nu are şi nu va avea niciodată o formă exterioară şi totuşi ea nu se des-

face în bucăţi, pentru că e cusută pe dinăuntru, pentru că are ritm.1 De lăudat la 

Proust, este felul în care el utilizează ritmul în opera sa. Mica frază a sonatei lui 

Vinteuil este independentă de viaţa auditorilor ei aşa cum este legată de viaţa 

omului care i-a dat naştere. Puterea frazei muzicale a fost utilizată la coagularea 

pe dinăuntru a operei lui Proust, punând bazele frumuseţii ei, la răpirea memo-

riei cititorului. Rolul ritmului în ficţiune este acela de a nu fi întotdeauna pre-

zent, dar este obligat să producă surpriză atunci când apare. În opera proustia-

nă, sunt momente când fraza este unitară, dar nu înseamnă nimic, sunt clipe 

când fraza este totul pentru cititor: de la negrul debut prin sonată până la sextet. 

În studiul Romanul – introducere în metodele şi tehnicile moderne de analiză 

literară, Bernard Valette afirma şi argumenta despre transformările imprevizi-

bile şi despre prefacerile surprinzătoare ale romanului în literatura universală. 

Manifestările avangardiste, precum cele ale lui Marcel Proust, Thoman Mann şi 

James Joyce, au fost în stare să zdruncine cele mai puternice certitudini cultura-

le. Puzzle-ul proustian se pare că este impus pentru romanul modern şi baza 

pentru fiecare scriere naratologică. 

Filosofia lui Bergson l-a influenţat pe Poust din punct de vedere al percep-

ţiei timpului ca durată, perioadă, Proust recunoscând în faţa prietenului său An-

ton Bibescu: 

                                                           
1 Forster, E.M., Aspecte ale romanului, Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1968, p. 117. 
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În viaţă, zilele sunt egale. Pentru a parcurge zilele, indivizii dispun de viteze 

diferite, precum maşinile. (…) Zilele care sunt egale ar putea fi aşa pentru un oro-

logiu, dar nu şi pentru om.2 

În căutarea timpului pierdut s-a impus ca roman al duratei temporale în li-

teratură, şablon dificil de înlăturat, deoarece s-a impus din primii ani ai desco-

peririi operei de către publicul „stăpân”. Căutările temporale ale scriitorului, re-

partizate în adâncime, istovesc clipa prezentă şi mărită la maximum în momen-

tul trăit. Rezultă iluzia uşoară a duratei, scriitorul dovedind o extraordinară şi 

stringentă posesiune a prezentului, a momentului trăit. Mă refer la modalitatea 

de a lua naştere romanul proustian din beatitudinea momentană rezultată din 

clipele de fericire intime şi triumfătoare. Percepţia timpului de către personaj 

este subiectivă, deoarece, în ceea ce priveşte conştiinţa intimă, timpul se dilată 

sau se comprimă, se grăbeşte sau are răbdare, depinzând de trăirile prin care 

trece eroul. Scriitorul descrie în detaliu anumite momente din trecut, iar aceste 

descrieri, uneori, se desfăşoară pe mai multe pagini, deci putem afirma că există 

o dilatare a timpului. Este necesar de precizat că evenimentele din viaţa lui 

Proust sunt prezentate fără să aibă legătura cu cronologia. Ele sunt narate după 

cum şi le amintea, în funcţie de importanţa lor pentru sufletul scriitorului. 

Proust, în romanul său, se axează pe o relativitate a timpului. 

Fiind departe de lume, trăind în camera izolată, un om îşi formează propriul 

său univers. Chiar dacă spaţiul este delimitat, el, în lumea lui, poate pricepe tot 

universul, univers alcătuit din numeroase vise, imagini şi oameni care determină 

ca singurătatea să nu mai pară atât de uriaşă. Iar acest om care nu iese decât arar 

din universul său pentru a cunoaşte lumea, care îşi ridică întrebări despre marile 

probleme ale existenţei umane, acesta este Marcel Proust, fiind unul dintre scrii-

torii care, la începutul secolului al XX-lea, au modificat profund specia romanului, 

înlăturând-o de modelele sale din veacul anterior, reuşind să exprime problema-

tica, chinurile şi sensibilitatea epocii moderne. Proust, datorită acestora şi a ori-

ginalităţii operei, dar mai ales a inventării unei forme romaneşti care a schimbat 

profund romanul de până atunci, este remarcat în literatură. 

O primă descoperire, invenţie proustiană, se referă la raportul dintre lumea 

prezentă în opera sa şi romancier. Dacă Balzac era tipul scriitorului atotştiutor, 

omniscient al unei lumi reale, destinul personajelor fiind condus cu mână sigură 

prin lumi diverse fără a influenţa universul creat, Proust, în romanul său, este în 

                                                           
2 Scrisori ale lui Marcel Proust către Bibescu. 
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inima operei, în centrul lumii evocate. Personajele şi întâmplările apar doar 

atunci când Marcel, povestitorul, ia cunoştinţă de ele şi le aminteşte, cititorii le 

descoperă odată cu el, uneori fragmentar sau în situaţii ce vor fi transformate de 

perspectiva ulterioară asupra lor. 

Tema principală a romanului o reprezintă timpul. În căutarea timpului 

pierdut reprezintă, de fapt, a prezenta într-o lucrare momentele unui trecut ce 

ne apare, cronologic, pierdut pentru eternitate, dar este readus în prezent dato-

rită memoriei involuntare, memorie ce motivează reala alcătuire temporală a 

romanului lui Marcel Proust. 

În opoziţie cu memoria voluntară, care generează un timp cronologic şi fi-

ind rezultatul unui efort intelectual pornit şi administrat, condus de voinţă, se 

află memoria involuntară rezultată dintr-o stare de fericire incredibilă, neavând 

noţiunea cauzei sale, deoarece este legată de intuiţiile noastre cele mai bizare. 

Aceasta face parte dintr-o perioadă interioară, dintr-un timp trăit psihologic ca-

re, conform opiniei lui Henri Bergson, reprezintă forma pe care o ia succesiunea 

stărilor noastre de conştiinţă, când eul trăieşte intens.3 

Memoria involuntară este o tehnică narativă proustiană ce operează cu aju-

torul principiului metaforic, încadrând în naraţiune diferiţi optici spa-

ţio-temporali (analepse, prolepse) impresionişti, având rolul de a surprinde du-

rativ timpul pierdut.  

Acest timp aparţine unui timp precis, real al conştiinţei concrete, fiind opus 

timpului intelectual, teoretic, conformist, stabilit printr-un conses al ceasornice-

lor, fiind formulat de fiecare dintre noi ca o enumerare de unităţi clar măsurabi-

le, egale şi similare unele cu celelalte, ultimul fiind timpul linear al cronicii, cel al 

operei de tip balzacian. 

Fluxul conştiinţei este termenul inventat de William James, frate cu roman-

cierul Henri James, în 1890, în studiul Principii de psihologie, pentru a numi flu-

xul experienţelor interioare. Termenul a ajuns aproape fundamental în critica li-

terară şi arată modalitatea narativă ce poate să înregistreze totalitatea gânduri-

lor şi sentimentelor care se află în mintea unui om. O altă expresie des folosită 

este monologul interior, care poate fi prezentarea experienţelor, acţiunilor, trăi-

rilor, sentimentelor de-a lungul unei perioade. În perioada 1913-1927, Proust 

muncea la opera În căutarea timpului pierdut. Dostoievski şi Henri James arăta-

                                                           
3 H. Bergson, Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei, Editura DACIA, 1993. 
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seră prin intermediul lungilor fragmente de naraţiune introspectivă că realizau 

posibilitatea unei tehnici romaneşti de tipul fluxului conştiinţei, putându-se 

afirma că numeroase inteligenţe originale au contribuit în mod independent la 

inovarea unei formule romaneşti noi. Din anul 1920, numeroşi scriitori univer-

sali au folosit tehnica fluxului conştiinţei: William Faulkner – Zgomotul şi furia, 

Virginia Woolf – Doamna Dalloway. 

Fluxul conştiinţei este o manieră de a reda viaţa interioară sub forma unei 

ficţiuni, având posibilitatea de a mima mişcările psihice şi desfăşurarea lentă a 

gândurilor spontane. Tehnica are la bază legătura liberă de idei şi are ca rezultat 

distrugerea tramei psihologice şi temporale. Anilor 1920-1930 le este specifică 

literatura fluxului conştiinţei. În anii 1920, conştiinţa, observată de romancieri 

drept unica valoare autentică, se transformă într-un obiect fundamental al ro-

manului, o unealtă de optică a lui. Conştiinţa prezintă capacitatea de a semnifica 

elementele povestirii, de a-i organiza formele. Se poate considera că universul 

romanesc este clădit ca o întrepătrundere ori un joc de raporturi între conştiinţa 

de sine şi conştiinţa lumii. Tipul acesta de literatură ne oferă o nouă interpretare 

a temporalităţii romaneşti. Cele trei tipuri de timpuri, timpul cronologic, timpul 

socio-istoric şi timpul orologiilor din romanul secolului al XX-lea, se arată a fi 

ilogice şi nenaturale, prin confruntarea cu timpul subiectiv, cu fluxul sinuos al 

conştiinţei.  

Introspecţia constă într-o metodă psihologică bazată pe studiul propriilor 

trăiri psihice, pe autoobservare, în literatură realizându-se prin povestirea în-

tâmplărilor la persoana întâi, deci o narare subiectivă, fiind, în acelaşi timp, o 

posibilitate expresivă de a accentua caracterul personal, având un conţinut con-

fesiv. Prezentarea faptelor, întâmplărilor la persoana întâi determină naratorul 

să fie personaj, implicat în mod direct în cronologia faptelor. În introspecţie, 

opera consemnează nu atât evenimente importante ale existenţei unui personaj, 

cât mai ales monografia sentimentelor interioare ale personajului-narator. 

Fragmentele narative prezentate prin intermediul memoriei în prim-planul in-

trospecţiei sunt metamorfozate în motive ale detalierii obsesive a reflectării 

evenimentelor trăite la un moment dat în conştiinţa eroului. Povestirea la per-

soana întâi, obligatorie în tehnica introspecţiei, dă textului literar un puternic 

caracter confesiv şi duce la construirea unui timp subiectiv, întâmplările trecute 

şi prezente fiind subordonate memoriei ca unică instanţă narativă care oferă 

sentimentul identităţii între planul naratorului şi cel al personajului. Totodată, 
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opera obţine calitatea autenticităţii, adică trăsătura de a prezenta un adevăr ca-

tegoric, un adevăr vădit. 

Autenticitatea – termenul este sinonim datul de viaţă de autor, conţinând 

ideea de „spovedanie” neliteraturizată, urmărind redarea emoţiei esenţiale în 

sine. André Gide este „tatăl” european al operei create ca reflux al libertăţii tota-

le de a fi sincer cu propria fiinţă.  

În literatura noastră, Camil Petrescu formulează principii, pledând pentru o 

literatură subiectivă a cunoaşterii, a concretului vital observat în stadiul deveni-

rii sale. În opinia lui, veridicul este scrisul omului care exprimă fără caligrafie, 

stil sau ortografie, din dorinţa de o liminară sinceritate, doar ceea ce i s-a petre-

cut în viaţă, lui şi celor pe care i-a cunoscut, sau mai mult – obiectelor neînsufle-

ţite. Astfel apare jurnalul intim, având valoare de fişă de temperatură morală. În 

altă ordine de idei, Mircea Eliade consideră că autenticitatea este o modalitate 

de manifestare a tendinţei proprii secolului al XX-lea în toate planurile, de mani-

festare a concretului, o tehnică a realului, o împotrivire la schemele abstracte, la 

automatismele psihologice. 

George Călinescu, critic şi istoric literar, menţionează fenomenul în a sa Is-

toria literaturii române de la origini până în prezent, într-un capitol special nu-

mit ca literatură a experienţelor, marcată de filosofia neliniştii şi a aventurii. 

În opinia lui Waine Booth, viziunea împreună cu, această formă de nara-

tor-personaj sau narator intradiegetic, este specifică literaturii epocii moderne. 

Este specific faptul că naratorul ştie tot atât cât şi eroii săi şi nu poate oferi o ex-

plicaţie întâmplărilor înainte ca aceasta să fie găsită de eroul său. Dar pot fi găsi-

te mai multe deosebiri. În primul rând, povestirea poate fi subiectivă, ceea ce 

justifică procedeul, sau poate fi obiectivă, dar mereu sinonimă viziunii pe care 

acelaşi personaj o are asupra întâmplărilor, dar rezultatul nu este obligatoriu 

acelaşi. Castelul lui Kafka este narat la persoana întâi, nemodificând viziunea de-

cât mult mai târziu, când naraţiunea era la persoana a treia, dar tot în cadrul re-

laţiei narator-personaj. Însă, naratorul poate să urmărească personajele, trans-

formările putând fi sistematice sau nu, această tehnică fiind utilizată de Horten-

sia Papadat-Bengescu în romanul Concert de muzică de Bach, adoptând, rând pe 

rând, opinia unor personaje diferite, precum Lică Trubadurul, Nory, Mini şi 

Maxenţiu. 
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În epica europeană, modelul scrisului analitic specific proustian a avut o in-

fluenţă puternică, dar acest lucru a fost orânduit de marele scriitor rus Dosto-

ievski, cel care a susţinut o teză psihologică. Chiar dacă Marcel Proust nu a sus-

ţinut vreodată o teză psihologică, el dă o libertate totală trăirilor interioare, sen-

timentelor, atitudinilor eroilor săi, gesturilor. Universul proustian are farmec, el 

îşi lasă amprenta în sufletele noastre. În literatura română, Camil Petrescu este 

romancierul care a aplicat cu program metoda proustiană, dar Anton Holban es-

te scriitorul care s-a aflat cel mai aproape de jocul analitic a lui Proust cu roma-

nele sale. 
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Deși nu poate fi considerat un teoretician al hermeneuticii1, Mircea Eliade 

realizează un proces hermeneutic prin excelență chiar și atunci când reconstitu-

ie, pentru prima dată, istoria miturilor și a simbolurilor religioase cu scopul des-

cifrării sensurilor primare.  

Eliade e interpretul care recuperează și explică, din ipostaza istoricului re-

ligiilor, prin metoda comparației, sensurile originare ale actelor spirituale ome-

nești, integrându-se în cadrul hermeneuticii reproductive. Prin situarea în planul 

de referință al textului interpretat și diminuarea prejudecăților, el poate fi înca-

drat în domeniul hermeneuticii restaurative, căci numai prin acceptarea de către 

hermeneut a mistificării comportamentelor omului arhaic se poate realiza – în 

viziunea eliadescă – saltul de la gândire la înțelegere. Se poate vorbi, deopotrivă, 

și de o hermeneutică creatoare la Eliade, nu numai din cauză că hermeneutul fa-

ce efortul să înțeleagă revelația unui mit sau simbol care determină schimbări în 

conștiința și viața sa de cercetător, dar și pentru că dezvăluie „valori religioase 

ale societăților preistorice”2, revelându-ne semnificații nebănuite. În volumul I 

al Istoriei religiilor, Eliade susține ideea că arborele cosmic reprezintă acel axis 

mundi care, la creștini, devine crucea – simbol al morții, dar și al Învierii –, para-

dox prin care se îmbogățește semnificația inițială a termenului.  

Demersul hermeneutic al lui Eliade ne apare asemenea unui labirint, cu ră-

tăciri și ieșiri la lumină, ca o adevărată „încercare inițiatică” în căutarea sensului 

                                                           
1 Cf. Lucia Cifor, Înțelegerea înțelegerii – o problemă capitală a hermeneuticii lui Mircea Eliade în 
„Philologica Jassyensia”, an III, nr.1, 2007, pp. 129-138. 
2 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Editura Humanitas, București, 1995, p. 11. 
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vieții. Metoda folosită de istoricul român se axează pe actul retrăirii miturilor 

diverselor religii, urmat de o înțelegere din interior a acestora, apoi o analiză 

comparativă, totul finalizându-se într-un proces de conceptualizare. Mircea Eli-

ade va recunoaște, adeseori, că există riscul retrăirii, până la identificare, a cul-

turii unui popor: posibilitatea de a-ți pierde propria personalitate, atitudine, 

conferite de situațiile existențiale pe care fenomenele religioase le exprimă3. Iar 

istoricul religiilor va rămâne un revelator al „unității condiției umane”, în con-

textul în care are rolul de a reîntregi istoria universală a spiritului. 

Modul în care apare tratat la Eliade cultul zeiței Marii Mame, ce ilustrează 

enigma existenței și a vieții prin rolul ei dublu și contradictoriu, este edifica-

tor: omoară și zămislește, totodată, asemenea destinului omenesc, căci spiritul 

creează atunci când este încercat. Ideea de coincidentia oppositorum revelează 

antinomia destinului uman care cunoaște, deopotrivă, libertatea interioară și 

limitele sale ca om, dar și puterea creatoare în momentele cele mai încercate 

ale vieții. 

Vorbind despre o hermeneutică creatoare la Eliade, Claude Henri-Rocquet 

pleacă în definirea termenului de la afirmația lui Gadamer: „Hermeneutica este 

căutarea sensului, a semnificației sau a semnificațiilor pe care, de-a lungul tim-

pului, o anumită idee sau fenomen le-au avut”.4 Este creatoare din două motive: 

mai întâi pentru hermeneut în sine, prin efortul pe care îl face să înțeleagă reve-

lația unui mit sau simbol care determină schimbări în conștiința și în viața sa de 

cercetător; și, apoi, pentru că dezvăluie valori necunoscute. Luând același exem-

plu al arborelui cosmic ca semnificant al binomului axis mundi – cruce, printr-un 

proces hermeneutic, sunt dezvăluite semnificațiile latente ale acestor simboluri, 

iar spiritul devine creator, căci meditează asupra multiplelor – infinitelor – sem-

nificații ale termenului: exponent al ritmului cosmic, simbol al ciclului universal 

(iarna – primăvara – toamna – iarna), moarte, Înviere. Simbolul capătă deci ca-

racter universal – în ciuda diversității simbolizărilor – și interpretarea devine ne-

limitată. Ca saving discipline, istoria religiilor va putea să explice de ce și cum a 

                                                           
3 Claude-Henri Rocquet, Încercarea labirintului, p. 119. O lămurire apreciabilă oferă și la pagina 
122: „Confruntarea cu vidul, cu neantul, cu demonicul și inumanul, tentația de a regresa în lumea 
animală, toate aceste experiențe extreme și dramatice sunt izvorul marilor creații ale spiritului. 
Pentru că, în aceste condiții înspăimântătoare, omul a știut să spună da vieții și a știut să găsească 
o semnificație existenței sale.” 
4 Ibidem, p. 126. 
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apărut, la un moment dat, un eveniment istoric, pledând pentru rolul ei com-

prehensiv. 

Astfel, conceptul de centru al lumii capătă, la Eliade, atributele unei realități 

incontestabile, deși nepalpabile. După cum se știe, savantul român își manifestă 

credința nestrămutată că satul arhaic este centrul lumii pentru omul tradițional. 

A demistifica semnificația unui simbol, atitudine proprie modernității, înseamnă 

a anula unitatea istorică a spiritului uman, a-i suprima capacitatea creatoare, in-

diferent de epocă (primitivă sau modernă), mediu (european, australian, sălba-

tic) sau cultură (creștină, islamică, budistă). 

În acest sens, religia însăși reprezintă, în viziunea lui Eliade, un act herme-

neutic, căci, prin religie se încearcă o „explicare a lumii”, o „gândire articulată” 

asupra semnificațiilor profunde ale existenței5. Ca savant al simbolurilor, trans-

cende, din studiile sale, nivelul observării directe a realității, pentru a pătrunde 

semnele fenomenelor religioase. Va depăși, asemenea contemporanilor săi, ni-

velul manei în interpretarea fenomenelor religioase, pentru a se axa pe semnul 

logos-ului. În acest sens, filologul și etnologul Georges Dumézil susține că cerce-

tătorii religiei urmăresc două probleme ambițioase: cea a originii fenomenelor 

religioase și cea a genealogiei formelor religioase. Deși astăzi știința religiilor a 

lăsat în seama filosofilor problema originii, istoricii religiilor practică descrieri 

cât mai ample ale sistemelor religioase, acumulând observații sau documente 

diverse pentru a stabili factorii care asigură „unitatea, caracterul organic al feno-

menelor religioase”6 din întreaga lume. Și dacă „orice stare se explică numai 

printr-o evoluție”, pornind de la o stare anterioară, stabilirea originii fenomenu-

lui religios se poate realiza în urma unor asemenea analize diacronice până la 

„un ipotetic început absolut, ex nihilo”7. Dumézil recunoaște aportul metodei 

comparative în stabilirea evoluției acelor popoare care nu dispun de dovezi ar-

heologice sau documentare suficiente (popoarele din Africa sau America pot fi 

comparate cu cele din Australia, datorită unei stări comune arhaice). Deși adept 

al clasificărilor, Eliade răzbate dincolo de simpla prezentare a elementelor fe-

nomenelor religioase, a hierofaniilor cosmice (cerul, apele, soarele), prin sur-

                                                           
5 Georges Dumézil, Dosarul Mircea Eliade VI, Prefață la volumul Tratat de istorie a religiilor, Editu-
ra Curtea Veche, București 2002, p. 62. 
6 Ibidem, p. 64. 
7 Ibidem, p. 66. 
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prinderea caracterului revelator al sacrului, religia devenind o „filosofie de dina-

intea filosofilor”.8 

Prin urmare, din punct de vedere metodologic, hermeneutica lui Eliade se 

înscrie direcției clasice prin redescoperirea cercului hermeneutic, în care notăm, 

ca procedee: analiza, comparația, intuiția și reflecția, sinteza, valorificarea părții 

în favoarea întregului, înclinația spre tipologie. Ființa umană este explorată cir-

cular: sincronic, comparând asemănările și deosebirile civilizațiilor arhaice, și 

diacronic, dinspre prezent spre situațiile originare, cu reveniri la comportamen-

tele omului modern.  

 

Primele încercări hermeneutice 

Premise ale viitoarei sale concepţii hermeneutice întâlnim în scrierile de ti-

nerețe, și anume în cartea de eseuri intitulată Oceanografie, publicată la 28 de 

ani, despre care însuși mărturisește că a vrut să fie o carte de înţelegere9. Eliade 

pledează pentru recunoaşterea diferenţei dintre gândire şi înţelegere, dintre ca-

racterul obiectiv, neimplicat, al celei dintâi și cel contemplativ, repliée sur 

elle-même al celei de-a doua. Paradoxal, aceste mărturisiri personale vor consti-

tui materialul obiectiv al cărții, pentru că depozițiile reprezintă partea (efectul) 

autentică, nudă a gândirii care „poate ajunge fapt și poate supraviețui dincolo de 

memorie”10. Faptul este echivalentul semnificației, iar interpretările depozițiilor 

capătă aspectul unor autentice exerciții spirituale. 

De remarcat că Prefața propriu-zisă e, de fapt, o descifrare a intentio auc-

toris și a intentio operis. Eseistul divulgă secretul propriei comprehensiuni, gra-

ție actului conștientizării lucrurilor simple din jur, o atitudine specifică popoare-

lor primitive. Omul arhaic, preocupat de transformările lumii înconjurătoare, 

crea superstiții – considerate de unii drept eșuări ale înțelegerii – care expri-

mau, de fapt, intuiția unei existențe cosmicizate, superioare. Superstițiile sunt 

vii, activate în urma unor încercări de înțelegere a lumii, dar, în același timp, 

sunt efectul neînțelegerilor, prin urmare, profund autentice, căci revelează o 

existență primordială. Ele par haotice, superficiale, dar implică un act de inte-

                                                           
8 Ibidem, p. 68. 
9 Mircea Eliade, Oceanografie, Editura Humanitas, București, 2008, p. 5. 
10 Ibidem, p. 6. 
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grare a omului în cosmos, de restabilire a armoniei universale și devin, astfel, 

purtătoare ale unor sensuri existențiale.  

Deopotrivă, Eliade este preocupat nu de concluziile unui text, ci de detaliile 

aparent nesemnificative, de parantezele, ezitările, impreciziile autorului. Astfel, 

lectorul este invitat să realizeze actul hermeneutic de căutare a esențialului, a 

autenticului, să decodifice mesajul, să valorifice puritatea izvorului care a hrănit 

ideile. De aceea și atitudinea constructivă față de greșelile și scăpările în ceea ce 

privește stilul, lipsa coerenței ideilor din tinerețe. În legătură cu această viziune, 

Lucia Cifor observă concepția ontologistă, proprie lui Eliade, asupra înțelegerii, 

care militează „pentru o nouă înţelegere a înţelegerii, una care să asume articu-

larea sensului prim (ori mai degrabă ultim) al existenţei, fără de care toate cele-

lalte înţelegeri devin caduce”11. 

Un alt fir roșu al gândirii hermeneutice dezvoltate de Eliade îl reprezintă 

concepția că societatea modernă nu poate accede la semnificația actelor umane, 

din cauza alterării înțelesului lor originar. Lumina eliadescă, la care autorul face 

apel în Prefață, e corespondentul cunoașterii adevărului simplu, de lângă noi, ca-

re constituie, în fapt, „cea mai urgentă nevoie a inteligenței noastre”12, pentru a 

găsi un sens existenței. Hermeneutica sa – în sensul de întelegere – cunoaște re-

plieri înspre existența interioară, spre sine însuși și spre Celălalt (atitudine în 

care Lucia Cifor identifică și o dimensiune ontică a înțelegerii eliadești13, nu doar 

una ontologică, așa cum afirmă Marino), dar și spre recâștigarea sensului pier-

dut al existenței. Gestul întoarcerii la origine, sinonim cu articularea sensului 

prim, necesită o atitudine de interiorizare și asumare a Existenței, care duce la 

înțelegere. Această poziție corespunde dorinței lui Eliade de „a fundamenta o an-

tropologie filosofică”14. 

În viziunea sa, umanitatea însăși e simplă, plină de mediocritate, măruntă 

și, deopotrivă, traversată de idealuri care se manifestă deseori ridicol, dar e 

                                                           
11 Lucia Cifor, Trasee hermeneutice, Editura Tehnopress, Iași, 2009, p. 34. 
12 Mircea Eliade, Oceanografie, p. 16. 
13 Este vorba despre aceeași concepție susținută și de Ioan Petru Culianu în Mircea Eliade, p. 
126-128: „Dimensiunea ontică a înțelegerii eliadești se îmbogățește ori s-ar putea îmbogăți pe 
seama diversificării experiențelor lumii.” Cf. Lucia Cifor, Trasee hermeneutice, p. 39. 
14 Lucia Cifor, Trasee hermeneutice, p. 35 și Mircea Eliade, Sacrul și profanul, Editura Humanitas, 
București, 2000, p. 16. 
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eternă, vie, concretă15, în continuă căutare, afirmare și înțelegere de sine și a ce-

lorlalți și, de aceea, autentică. Imobilă, neschimbată rămâne doar perfecțiunea, 

incompatibilă cu ființa umană – paradox ce explică accepțiunea lui Eliade pentru 

multiplicarea sensului unui simbol, mit, text. 

Faptul că Eliade nu admite decât sensul prim al existenței, considerat și ul-

tim, este evident în pledoaria pentru exclusivismul ortodoxiei de a nu accepta 

alte religii, orice altă credință fiind necredință pentru ea, acest fapt păstrându-i 

nealterat „tezaurul de sacralitate”16. Celelalte forme de creștinism – Reforma, 

teozofiile – alterează sensul prim, sacralitatea originii. Dogma însăși e traduce-

rea unei experiențe, e adevărul absolut experiat la începuturi, păstrată astăzi 

prin rituri (contact nemijlocit).  

 

O hermeneutică non-metodică 

Eliade nu este adeptul unei abordări metodologice în procesul hermeneu-

tic, apropiindu-se, astfel, de concepția lui Gadamer și Ricoeur (cf. Marino: 27), 

dar nici nu se poate afirma că este un hermeneut fără metodă, fapt infirmat de 

Prefețele cărților sale, unde face dese referiri la metodă. Într-o astfel de Prefață, 

pledează pentru o cale sigură, chiar dacă nu atât de simplă, în prezentarea fe-

nomenului religios, explicând faptul că metoda sa pornește de la o abordare ta-

xonomică a faptelor religioase, specifică specialistului, și continuă cu analize 

comparative între diverse acte: „Deși fiecare problemă va fi discutată în capitole 

distincte, nu vom ezita să ne referim la sensul exact al mitului (...) și în capitolul 

rezervat Cerului.”17 Numai că prioritară rămâne înțelegerea actului religios și nu 

parcursul hermeneutic. E ceea ce Marino înțelegea prin „descoperirea pe viu a 

unei metode” sau „aspectul creator al acestei hermeneutici, care se face sub 

ochii noștri”, o hermeneutică in statu nascendi, nemetodologică18. Eliade deține 

capacitatea de a ordona simbolurile în serii comparative și nu se limitează la 

hermeneutica faptelor religioase, extinzând sfera de acțiune a istoriei religiilor. 

                                                           
15 Eliade exemplifică această idee cu existența ridicolă, pentru contemporanii lor, a lui Hristos, 
Gandhi, Don Quijote și bogăția de semnificații a exemplului dat. Cf. Oceanografie, p. 20. 
16 Ibidem, p. 75. 
17 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Editura Humanitas, București 1992, p. 17. 
18 Adrian Marino, op. cit., p. 28. 
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Organizarea Introducerii aferente studiului Sacrul și profanul indică aceeași 

preocupare metodologică. Plecând de la ilustrarea diferențelor dintre propria 

concepție despre fenomenul sacrului și cea a lui Rudolf Otto, Eliade punctează 

aspecte care țin de prezentarea fenomenului sacru: abordarea exhaustivă și 

complexă a sacrului în totalitate, prin acele manifestări denumite hierofanii 

(concept propriu hermeneuticii eliadești). Rudolf Otto pleda pentru încadrarea 

acestora în categoria actelor iraționale, lipsite de sens. Eliade vede, într-o astfel 

de abordare, urmarea firească a atitudinii omului modern în fața sacrului, în 

opoziție cu cea a societăților arhaice, tradiționale, conforme celor două moduri 

de a fi în lume19: sacre și profane. 

Ideea tratării exhaustive a creațiilor spirituale universale (religioase, artis-

tice, sacre sau profane), inerent[ unei hermeneutici totale, al cărei scop vizează 

cuprinderea, sistematizarea și descifrarea, o regăsim și în dorința (necesitatea) 

de a crea „un nou tip de religie”20, fără zei, fără Dumnezeu – propagată de teolo-

giile contemporane –, fapt ce ține de filosofia religiei. După Eliade, acest nou tip 

de experiență religioasă ar proba religiozitatea lumii, adică perenitatea orizontu-

lui religios inerent existenței umane, pentru că „secularizarea unei valori religi-

oase nu este decât un fenomen religios care reflectă de fapt legea transformării 

universale a valorilor umane”21. Comportamentul sacru devenit profan semnifi-

că un tip nou de sacralitate și nu lipsa acesteia.  

Prin urmare, obiectul hermeneuticii eliadești la care face apel ca istoric al 

religiilor îl constituie descifrarea, clarificarea semnificațiilor textelor miti-

co-simbolice22, prin texte înțelegându-se orice creație religioasă, fie ea și nescri-

să, cum ar fi hierofaniile: simbolurile, miturile, credințele în ființe supranaturale, 

ilustrate ca manifestări ale sacrului. Din punct de vedere eliadesc, sacrul și ma-

nifestările lui fac referire atât la credința în Dumnezeu, zei, spirite, dar are legă-

tură mai ales cu ideile de ființă, sens, adevăr. Aceste manifestări trădează un lim-

baj prereflexiv, al căror sens capătă semnificații într-o lume religioasă și care 

anunță o multiplicare a rolului istoricului religiilor: de a dezvălui trecutul, dar și 

                                                           
19 Mircea Eliade, Sacrul și profanul, traducere din franceză de Brândușa Prelipceanu, ediția a III-a, 
Editura Humanitas, București, 2000, pp. 15-16. 
20 Ibidem, p. 7. 
21 Ibidem, p. 8. 
22 Adrian Marino, op. cit., p. 26. 
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prezentul, prin descoperirea unor „situații existențiale fundamentale, care sunt 

direct relevante pentru omul modern”.23 

Din această perspectivă, sacrul eliadesc se revelează, așa cum am precizat 

mai sus, ca o formă de secularizare a fenomenului religios, de aceea extinderea 

și necesitatea cercetării acestuia în domeniile filosofiei, antropologiei, artei, so-

ciologiei. Hermeneutica lui Eliade nu ține numai de istoria și fenomenologia re-

ligiei, ci și de celelalte domenii umaniste, fiind o „hermeneutică sistematică a sa-

crului”24, dar și a tuturor manifestărilor sale istorice. Azi, nu interesează doar 

semnificația istorică a religiilor arhaice și moderne, accentul este transferat 

asupra interpretării filosofice și literare, subliniindu-se „funcția culturală pe ca-

re istoria religiilor o poate avea într-o societate desacralizată”25. Avantajul isto-

ricului religiilor este că are posibilitatea de a aduna date istorico-religioase, de a 

le organiza coerent în direcția identificării sensului și a valorificării semnificații-

lor. Astfel, este cert faptul că istoricul religiilor realizează o activitate hermeneu-

tică ce ține și de fenomenologia religiei. 

Ideea spre care se îndreaptă Eliade este aceea că sensul hermeneuticii reli-

gioase este cel de disciplină totală, care integrează informaţii ce țin de mai multe 

discipline umaniste. Despre o „hermeneutică totală (...) chemată să descifreze și 

să explice orice tip de întâlnire a omului cu sacru, din preistorie și până în zilele 

noastre”26, vorbea și I.P. Culianu.  

Demersul hermeneutic al lui Eliade este, într-adevăr, asemenea unui labi-

rint: cu rătăciri și ieșiri la lumină, o adevărată încercare inițiatică a sensului exis-

tenței. Instrumentele hermeneutice folosite (retrăirea comportamentului religi-

os, înțelegerea din interior, comparația cu alte culturi) nu sunt lipsite de riscul 

pierderii propriei personalități, așa cum s-a întâmplat cu tânărul Eliade în peri-

oada ascetismului himalayan. 

                                                           
23 Mircea Eliade, Nostalgia originilor, Editura Humanitas, București, 1994, p. 7. 
24 Ibidem, p. 11. 
25 Ibidem, p. 11. 
26 I. P. Culianu, Mircea Eliade, p. 73. 
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Titlul Aviatorul este unul simbolic și metaforic totodată, constituind un 

prag simbolic de trecere spre lumea operei, un conector între cititor și operă. 

De ce aviatorul? Probabil că pot fi găsite mai multe chei de interpretare și 

mai multe puncte de vedere asupra acestui lexem – aviatorul. Acest substantiv 

comun, articulat hotărât, subliniază, pe de o parte, dorința de înălțare, șansa la 

viață, „jocul periculos cu viața”, iar pe de altă parte, nuanțează pericolul care te 

poate paște la orice pas, precum și faptul că viața ta este strâns legată de a celor-

lalți și că, vrând-nevrând, trebuie să fii un conducător, un leader, un protector 

pentru ceilalți. Înălțarea de la pământ la cer înseamnă pericol, aici putând con-

tura și ruptura de aproape 80 de ani prin congelare și “zborul” său din care este 

singurul supraviețuitor, revenind la viață din îngheț. 

Dar soarta îți surâde o singură dată, prima „aterizare” a fost benefică pen-

tru Innokentie, pentru că a avut o nouă șansă la viață, dar a doua „aterizare” este 

ultima, poate că… „moartea este eliberarea de suferință” – gândul final: „îmi tre-

ce prin minte sinistrul gând că, într-un fel, pentru un om bolnav catastrofa…” (p. 

356); punctele de suspensie întrerup discursul epic, ducându-l pe cititor imagi-

nativ la continuarea ideii: catastrofa „ar fi binevenită”. 

Discuția din avion deschide cartea, dialogul acesta fiind reluat în final, ceea 

ce dă romanului un caracter circular. 

Aviatorul este cel care se poate bucura mereu de tot peisajul, panorama, că-

lătorind prin lumi și zări deschise, trasând linii drepte peste zarea întinsă, călă-

torind în lung și-n lat, într-un timp relativ scurt. 

Călătoria pe care o întreprinde personajul nostru, Innokentie, este asemă-

nată cu cea a unui aviator care vede mai puțin uscatul, pământul, fiind „străin” 

de acesta pentru o perioadă mare de timp. 
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Viața lui Innokentie este o călătorie, din momentul nașterii până în momen-

tul înghețului, apoi din clipa dezghețului până în cea a morții. Călătoria lui prin 

viață cuprinde cele două etape, două trepte, obstacole pe care le are de trecut, 

cu toate că acțiunea se desfășoară pe mai mulți ani, zborul său fiind întrerupt de 

cei aproape optzeci de ani, timp în care a fost congelat. 

Trezindu-se din amnezie (p. 22), îi apare în minte apelativul „Aviator Plato-

novici”, nume care-l va conduce spre jocurile copilăriei și dorința arzătoare de a 

deveni de mic copil aviator, amintire trăită alături de vărul său, Seva, în Kuokka-

la, devenită Repino. 

Prin intermediul memoriei involuntare, aduce în prezent acțiuni, imagini, 

trăiri trecute, cadre din care nu lipsește Seva, ruda care are aceleași idealuri, vi-

suri de a deveni împreună aviatori, dar care-l va trăda, va deveni „otrava care 

ucide”: „Ne închipuim aviatori. Zburam în doi: pe locul din față – eu, pe cel din 

spate – Seva. Acolo, în cerul rece, e pustietate, singurătate, dar pe noi ne încăl-

zește prietenia noastră. Dacă o să pierim, o să pierim împreună: asta apropie.” 

(p. 23) Ce paradox! În acest cadru rece, în avion își va găsi sfârșitul doar Inno-

kentie, pentru că Seva este pedepsit de soartă mult mai devreme. 

Revenind din îngheț, încearcă să recupereze imagini pentru a completa 

puzzle-ul care are contururi estompate, cu imagini care îi joacă feste. 

Cadrele sunt vagi, construite din memorie, din dureroasa aducere aminte. 

După cele două secvențe minore – înghețatul urechilor și bârfa de la paras-

tase – lectorului îi este strecurată o altă secvență banală: „Unui om i se dă în cap 

cu o bucată de salam, și omul se rostogolește la vale, se rostogolește și nu poate 

să se oprească, și, rostogolindu-se, i se învârtește capul. Capul meu.” 

De fapt, această inserție creionează o secvență cu impact puternic asupra 

personajului, motivul și actul răzbunării și începutul declinului său. 

Trezit pe patul spitalului, face cunoștință cu personajul Geiger, cel care îl va 

sprijini și ajuta în recuperarea lui, sugerându-i să-și amintească cât mai multe 

din trecut. Acum își află pentru prima dată numele, Innokenti Petrovici Plato-

nov, și știe că trebuie cu orice preț să-și recupereze memoria, pentru că nu-ți 

poți trăi prezentul fără amintiri. 

Imaginile pe care și le amintește sunt vagi și sunt legate de anotimpul iarna, 

atunci când era bolnav și bunica îi citea Robinson Crusoe, acea poveste în care 

un tânăr ușuratic, plecat într-o călătorie pe mare, naufragiază. Oare povestea as-

cultată de la bunica nu este într-o oarecare măsură o răsturnare în oglindă? 



ZBORUL, ÎNFRÂNGEREA VISULUI ȘI CAPCANA TIMPULUI (I) 

94 

Această pasiune nu devine vie? Personajul nostru nu va naufragia pe o insulă 

pustie, însă va „ateriza” greșit, într-o lume rece, malefică, înghețată, o lume ca-

re-i va „împietri” trecutul cu toate amintirile, salvându-l, pe de o parte, de chinul 

vieții, iar pe de altă parte, metamorfozându-l într-un ins nou, fără identitate, fără 

trecut, fără timp, „mă simt ca un Adam” (p. 21), cel din urmă, timpul personifi-

cat, are mai multe funcții: timpul înseamnă chin, dar și salvarea, durerea, dar și 

limitarea: „atât cât ne permite timpul” sau „Ieri n-a mai fost timp”. 

O altă imagine semnificativă prezentă în primele pagini conturează chipul 

omului care șade în amurg; omul care, fără o prea mare experiență de viață, du-

pă o perioadă de repaos prin îngheț, se trezește în amurg, trăindu-și clipele, în-

cercând să-și refacă universul pierdut. 

Planurile se întrepătrund, un conglomerat de trecut și prezent, imagini 

vechi versus imagini noi; de exemplu – prezența creionului metalic reprezintă 

tulburare pentru Innokentie, trăia într-o altă lume care nu era benefică pentru 

„rememorare”, de aceea climatul care i se pregătește este unul de mult apus: 

doctorul Geiger și Valentina, „amândoi arată ca din vechiul regim… Geiger amin-

tește de Cehov”; aș spune că în “cuplul care mă tratează este o oarecare teatrali-

tate, Valentina e întruchiparea sorei de caritate din timpul războiului”. 

Lucrurile vin de la sine. Rugăciunea „Tatăl nostru” spusă pe de rost într-o zi 

de duminică îi trezește amintiri calde și vii despre copilărie, despre momentele 

în care mergea la biserică însoțit de mamă, iar atmosfera surprinsă din cadrul 

Sfintei Liturghii este una îngerească; acum apar și primii indici temporali – „țara 

acoperită de zăpadă, Rusia?” sau „acum știu în ce oraș am trăit” (p. 28). 

Prin rememorare, sunt aduse în prezent, în timpul obiectiv, evenimente din 

timpul subiectiv, ele sunt simple trăiri care aparțin copilului Innokentie: „Căldu-

ra se transmite repede prin metal”, „Du-te fără frică” – sunt sfaturile lui Terenti 

Osipovici, sfaturi care-l ajută atunci când trebuie să spună poezia, dar pe de altă 

parte, „nu întotdeauna mi-a reușit așa în viață”. 

Iarna este anotimpul întâmplărilor frumoase, acest tablou al iernii neîntre-

rupte anticipează înghețul, iarna veșnică. Poate că nici dorința din copilărie, de a 

deveni pompier, nu este întâmplătoare; rugămințile „mute” adresate pompieri-

lor de a-l lua în rândurile lor; de acest foc avea nevoie ca să topească gheața – 

dorința aceasta arzătoare de a face orice pentru a-i salva pe alții. 
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Niciodată nu se știe în viață ce ne rezervă viitorul… de la dorința de a fi 

pompier, dirijor, aviator, pictor, destinul are alte planuri cu personajul nostru: 

viața de chin în lagăr, conservarea și readucerea la viață, oferindu-i o nouă șan-

să, un nou început, personajul având parcă un destin asemănător cu Iona biblic 

și cu Iona lui Sorescu. Înghețul reprezintă închiderea „într-o burtă de pește”, 

într-o societate în care personajul nu se regăsește; are nevoie de o oprire a tim-

pului fizic pentru a se reintegra în „Marele timp universal”. 

Adaptarea este grea, dar nu imposibilă. 

Iubirea pentru Anastasia este transferată într-un alt timp, al posibilității, al 

împlinirii. 

Recăpătarea memoriei personajului se face treptat: trăirile prezente îi tre-

zesc amintiri trecute, rememorând locuri, timpuri, persoane; astfel, prin memo-

ria involuntară, sunt aduse în prezent acțiuni trecute. Personajul este acum 

într-un alt timp, dar trebuie să reconstituie întreaga lume pierdută și nu este 

simplu deloc. Lumea veche e conturată de Anastasia, imagini vagi care-i nuan-

țează trăsăturile fizice – părul blond, statueta – zeița Themis, zeița dreptății care 

poartă balanța dreptății, dar ruptă înainte de vreme, poate pentru a anticipa 

„ruperea” dreptății într-o lume nesigură, plină de ură, o societate unde, pentru 

supraviețuire, se apelează la „trădări și trădători”, „spioni și spionări”. 

Trezit din îngheț, personajul este prezent într-o cameră de spital, memoria 

lui Innokentie fiind „ștearsă”; conștiința fiind selectivă, păstrând evenimentele 

importante. 

La sfatul doctorului său, însemnează într-un jurnal frânturi, amintiri, expe-

riența lagărului, imagini, chipuri, pentru a-și aminti date din trecut. 

Astfel, își amintește de rugăciunea „Tatăl nostru”, pe care o spunea la bise-

rică, fiind dus de mama sa în fiecare duminică, aducând în prezent imagini de-

spre copilărie, școală, întâia iubire legată de numele Anastasiei. 

Pentru a încadra o epocă într-o altă epocă modernă, comparativ, își amin-

tește de străzile, casele de altădată, tramvaiele, gara, drumul “bătut” la gară săp-

tămânal pentru a-și aștepta tatăl cu bucurie, reprezentând moment de fericire 

maximă. 

Peste unele imagini și secvențe se trece ușor, conturându-se ideea că trecu-

tul nu poate fi conservat în totalitate, rămânând imagini detaliate, vii legate de 

părinți; tatălui îi păstrează cel mai viu portret, atât din punct de vedere fizic, cât 

și moral; această imagine e mai presus de orice, ea continuând și după moarte. 
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În timpul vieții, tatăl, mașinal, se uită la ceas, ca și cum acesta era cel mai mare 

dușman al omului, timpul care este nerăbdător, poate anticipativ chiar, sugerea-

ză aici ideea clepsidrei care se scurge, pentru că „timpul” lui era pe sfârșite; 

într-o seară de iulie a anului 1917 avea să fie ucis de niște marinari beți, fără 

niciun motiv, astfel visul și bucuria fiindu-i spulberate lui Innokentie, rămânând 

fără tată de timpuriu: „Mai târziu m-a torturat imaginea iubitului nostru tată ză-

când, alba ca neaua, pe un peron murdar, cu niște gură-cască strângându-se în 

jurul lui, iar el, care se jena, disprețuia, ura atenția străzii, era condamnat să ră-

mână acolo.” (p. 47) 

Toate aceste evenimente lasă urme adânci asupra conștiinței personajului, 

constatând că nu revoluțiile, războaiele, faptul că se trage, foametea sunt de spe-

riat, ci „faptul că se eliberează cele mai josnice patimi omenești” (p. 47), existând 

întotdeauna doar legile exterioare, nu și legi interioare. 

Medicul Geiger, pentru a-l pregăti, îi pune la dispoziție articole legate de 

crionică. 

Prima iubire nu se uită; viața lui este legată de cea a Anastasiei, fiica profe-

sorului Voronin, din momentul în care locuiesc în același apartament supus 

compactării, alături de Zarețki, un salariat al fabricii de mezeluri. 

Societatea este una pestriță, formată din oameni mediocri, așa cum este 

Zarețki, cel care fura mezeluri ca să supraviețuiască societății și care-l va denun-

ța pe Voronin fără niciun motiv: „nu știu nici eu de ce l-am denunțat pe profe-

sor”, poate doar pentru faptul că se simțea inferior, din ură, lașitate, pentru că 

era frustrat că nu i se acorda atenție, un „păduche” al societății, așa cum l-a nu-

mit Innokentie: „Te omor, păduche” sau „o amfibie”, „o reptilă tristă”, „Zarețki 

avea în el ceva de vierme. Maleabilitatea, moliciunea. Capacitatea de a prelua 

temperatura mediului înconjurător” (p. 58).  

Un alt personaj este Averianov, profesor și coleg cu Voronin, un personaj cu 

două fețe, un trădător; se dedublează, se dă prieten pe față, râde, vorbește, mă-

nâncă, merge în casa profesorului, iar pe de altă, parte face declarații în baza că-

rora va fi montat procesul lui Voronin, fiind arestat și împușcat. 

Seva, vărul lui Innokentie, este omul alături de care a copilărit. Și-au fortifi-

cat prietenia în jocurile de-a aviația sau și-au testat primele experiențe sexuale 

cu prostituata Katia. Cu toate că Innokentie l-a sfătuit și l-a ajutat atunci când a 

venit cu manifeste pentru a contribui la schimbarea puterii, orânduirii, 
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frângându-i „zborul”, vorbindu-i de pericolele care-l pasc, Seva se va dovedi un 

trădător. 

Această lume este conturată de oameni care încearcă să supraviețuiască, de 

prostituate, Lera Amfiteatrova, care, deși este fată de preot, neagă existența lui 

Dumnezeu, sau Katia, o prostituată de 30 de ani, care este plictisită și face asta 

doar pentru bani. 

Dincolo de acești oameni cu caractere murdare, frumosul este format din 

imaginea Anastasiei, dar și din amintirile legate de tată, atunci când îl ducea pe 

aerodrom. 

Dorința de a deveni aviator era imensă, personajul fiind atras, în primul 

rând, de acest cuvânt sonor… „aviator”: „Iar aviator – aviatorul e o pasăre mare 

și frumoasă. O astfel de pasăre voiam să fiu și eu. Aviator Platonov.” (p. 83) 

Cealaltă imagine a Anastasiei este prezentată în note calde, de romantism, o 

iubire sinceră și curată; pornind de la întâlnirile nocturne ce aveau loc în bucă-

tărie, continuând cu îngrijirea delicată a Anastasiei atunci când era prinsă de 

boală, filtrând imaginea Anastasiei de „Crăiasa Zăpezii”, prezentând secvența 

micului „accident” pe patine, întâlnirea din cimitir, când fiecare își plângea mor-

ții; o secvență de o profunzime aparte dublată de limbaj o reprezintă întâlnirea 

din cimitir, unde, la plecare, la poarta cimitirului, un calic le dă în mâini câte o 

frunză galbenă, numindu-i „mire și mireasă”. Prezența frunzelor galbene tradu-

ce aici moartea, unirea unor frunze fără viață; oare anticipează faptul că marea 

unire a celor doi, nunta, împlinirea, va avea loc după moarte? Pentru că soarta 

este nemiloasă și-i va despărți înainte de vreme. 

Faptul că omul este supus stricăciunii/morții este evident prin prezența 

„frunzelor moarte”, naratorul apelând și la alte imagini la fel de puternice care 

sugerează prezența trecerii și a morții, de față la orice pas. Evidentă în acest 

sens este secvența „harbuzului”, poate o imagine la fel de sugestivă, prezentând 

contrastul dintre aparență și esență, dintre formă și fond, nuanțându-se ideea că 

„frumusețea se veștejește foarte repede”. După ce pepenele este mâncat, 

Innokentie păstrează cojile, care se vor transforma la scurt timp, se vor veșteji, 

stafidi, având mereu în imagine frumusețea Anastasiei „care se va veșteji și se va 

zbârci” la fel ca și coaja harbuzului, lucru care este greu de crezut pentru 

Innokentie, care refuză să perceapă adevărul pentru că „omul moare atunci 

când îl cuprinde supărarea.” (p. 61) 
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Când Anastasia este întrebată de Innokentie dacă nu-i este frică de bătrâne-

țe, aceasta răspunde: „Nu de bătrânețe mi-e frică… De moarte. Să nu fie groaz-

nic.” Își amintește, de asemenea, momentul arestării lui Voronin și faptul că 

Anastasia îi este încredințată de tată, lui Innokentie, pentru a avea grijă de 

aceasta. 

Memoria selectivă pune accent pe imaginile trăite în familie, fiind ignorate 

evenimentele istorice, din care „rămân numai niște fulgi răzleți de zăpadă”. „Ma-

rile evenimente cresc în fiecare individ în parte. Mai cu seamă marile zguduiri. 

Totul este foarte simplu. În fiecare om există rahat. Atunci când rahatul tău intră 

în rezonanță cu rahatul altora, încep revoluții, războaie, fascism, comunism…” 

Recuperarea lui Innokentie se face treptat: este dus de Geiger la fosta casă 

unde totul este schimbat; în schimb, și-o amintește pe Anastasia alături de care 

izola ferestrele pentru a proteja casa de frig. 

Tot prin tehnica flash-back-ului sunt aduse în prezentul obiectiv întâmplă-

rile subiective. 

După moartea lui Zarețki, se fac cercetări la domiciliu și Innokentie este 

arestat. Nici măcar zeița Themis nu mai poate cântări dreptatea, pentru că avea 

balanța ruptă, distrusă de Innokentie la vârsta de șapte ani; „balanța ruptă” nu-i 

dă lui Innokentie nici cea mai mică speranță: „Lui Themis a mea îi rămăsese 

numai sabia”, anticipând înfăptuirea dreptății, după dezgheț personajului 

dându-i-se o nouă viață în care să redescopere lumea și iubirea. 

Mama, în disperarea ei, încercând să-l salveze pe Innokentie, tratează elibe-

rarea fiului, dând „ceasul de argint al tatei”, fără sorți de izbândă însă, pierzând 

chiar și ultima șansă de a-și îmbrățișa fiul. Durerea este cu atât mai mare cu cât 

în fața lui sunt cele două ființe dragi, Anastasia și mama, de la care trebuie să-și 

ia rămas bun pentru totdeauna: „M-au fotografiat pentru toată viața – m-a lumi-

nat flash-ul durerii lor. După moartea mea, cele două fotografii se vor contopi 

într-una” (p. 110); „Mi-am luat rămas bun de la oraș – simțeam că n-am să mă 

mai întorc. Așa a și fost. Acum m-am întors în cu totul alt oraș. Iar acela nu mai 

e.” (p. 110)  

Fiindu-i dor de Valentina, asistenta doctorului Geiger, care a intrat în con-

cediu postmaternal, își amintește de arestare, anchetă, chinuri și durerile su-

praomenești din timpul lagărului. 
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Sadoveanu acordă o importanţă majoră hanului, prezentat ca un topos cen-

tral în lumea prozei sale: e loc de popas, teritoriu privilegiat al egalităţii între 

oaspeţi, e spaţiu al ceremonialului mesei în comun, e univers al istorisirilor fru-

moase şi al cunoaşterii, precum şi ambianţă propice comuniunii spirituale între 

oameni. Trebuie menţionată postura de răscruce a numeroaselor desfăşurări na-

rative, deţinută de hanul de altădată, al „celeilalte Ancuţe”, care, la rândul ei, a 

participat de foarte multe ori la desfăşurarea întâmplărilor. 

Astfel, la han, comisul Ioniţă l-a întâlnit odată pe Vodă Mihalache Sturza de-

ghizat în boier. Tot aproape de han, a avut loc înfruntarea dintre Năstasă Bolo-

mir, nevasta lui cea necredincioasă şi ibovnicul ei; la han, a poposit şi Neculai 

Isac, când a trăit zbuciumata poveste de dragoste cu ţiganca Marga, la apropiata 

„fântână dintre plopi”. Şi mai important este rolul hanului şi mai ales al stăpânei 

lui, „cealaltă Ancuţă”, în confruntarea lui Tudoriţă Catană cu slujitorul de la agie 

Costea Căruntu; tot în acest loc, într-o vreme şi mai „adâncă”, după cum pretinde 

orbul că i-a fost sortit Ducăi-Vodă să asculte plângerile şi blestemul îndreptat 

împotriva sa de către o bătrână şi, în sfârşit, după ce Vodă Calimac şi boierul Di-

mache Mârza „din alai de vânătoare au dat-o pe nuntă”, petrecând la han. Hanul 

el însuşi devine personaj în povestirea-cadru. Hanul Ancuţei nu e un han ca toate 

celelalte. Aşezat la răscruce de drumuri şi de veacuri, hanul este o cetate care 

adăposteşte pe povestitori şi pe ascultători, cu toţi iubitori de vin din Ţara de Jos, 

băut din oală nouă de lut roşu. Teatral şi solemn, pentru că din modul cum este 

notată oralitatea vorbirii se pot deduce tonul şi gesturile personajului comisul 

Ioniţă, răzăşul cel fudul de la Drăgăneşti spunea următoarele: „Trebuie să ştiţi şi 
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dumneavoastră că hanul acela al Ancuţei nu era han, era cetate. Avea nişte ziduri 

groase de ici până colo, şi nişte porţi ferecate cum n-am mai văzut în zilele mele. 

În cuprinsul lui se puteau oploşi oameni, vite şi căruţe şi nici habar n-aveau din-

spre partea hoţilor.”1 Acest spaţiu, deşi definit complet în operă, ziua se deschide 

spre realitate, iar noaptea se închide: „Iar după ce se cufunda soarele înspre tă-

râmul celălalt şi toate ale depărtării se ştergeau şi lunecau în tainice neguri, focu-

rile luminau zidurile de piatră, gurile negre ale uşilor şi ferestre zăbrelite. Conte-

nea câte un răstimp viersul lăutarilor şi porneau poveştile…”2 

Hanul este un spaţiu predestinat spunerii de istorisiri: „La Hanu Ancuţei, 

după cum bănuiţi, se spun poveşti. Sunt poveşti auzite, într-o toamnă aurie, de la 

drumeţi poposiţi cu carele pline cu vin, în drum spre munţi, poveşti când glume-

ţe, cum e aceea a comisului Ioniţă, despre întâlnirea lui cu vodă Mihalache Stur-

dza, când mai viforoase, cum e aceea a căpitanului Neculai Isac despre dragostea 

lui de la Fântâna dintre plopi. Şi sunt astfel de poveşti, mai multe, şi fiecare aduce 

o întâmplare unică în felul ei…”3 Nicolae Manolescu, referindu-se la complexita-

tea funcţiei hanului, observă că acesta este un spaţiu închis şi deschis în acelaşi 

timp: „Închiderea permite imaginarului să se constituie. În răstimpul dintre as-

finţit şi trecerea cloştii cu pui în crucea nopţii, hanul are atributele unui spaţiu 

mioritic şi se populează cu figuri caracteristice.”4 

Spaţiu mitic, hanul are personajele sale, ca eroii din basme: comisul Ioniţă, 

moş Leonte Zodierul, Zaharia Fântânarul, Ienache Coropcarul, hangiţa Ancuţa, 

cărora li se închină călugărul Gherman, coborât din munţi pentru prima dată în 

viaţă şi plăcut impresionat de acest spaţiu al bucuriei generale şi al poveştilor. Li-

rismul sadovenian, învăluitor, transpune adunarea de la han, ca şi întâmplările 

povestite acolo, într-un timp nedeterminat. Hanul reprezintă Moldova dintot-

deauna, Moldova oamenilor simpli cu obiceiuri arhaice, cu întâmplări care se pe-

rindă după anumite date calendaristice, cu practici săvârşite ritualic. Diferitele 

Ancuţe care se succed, ca stăpâne la han, sunt parcă una şi aceeaşi, în ochii gene-

raţiilor de poveşti şi băutori. Însăşi curgerea melodică a propoziţiilor pe care 

                                                           
1 Mihail Sadoveanu, Hanu-Ancuţei. Baltagul, ediţie îngrijită de Constantin Mitru, Bucureşti, Editu-
ra Minerva, 1979, p. 3. 
2 Idem, p. 4. 
3 Perpessicius, Patru clasici, Editura Eminescu, Bucureşti, p. 171. 
4 Nicolae Manolescu, Imaginarul sadovenian, în Sadoveanu interpretat de…, Editura Eminescu, Bu-
cureşti, 1977, p. 332. 
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romancierul le pune în gura povestitorilor dă impresia de comunitate în valuri, 

fără sfârşit. 

Atmosfera este de petrecere, în spiritul tradiţiei populare româneşti, „iar 

Ancuţa cea tânără, tot ca mă-sa de sprâncenată şi de vicleană, umbla ca un spiri-

duş încolo şi-ncoace rumenă la obraji, cu cratiţa în brâu şi cu mânecele suflecate 

împărţea vin şi mâncăruri, râsete şi vorbe bune. […] Lăutarii cântau fără oprire. 

Când cădeau unii doborâţi de trudă şi de vin, se ridicau alţii de prin cotloanele 

hanului.”5 Mâncarea este simplă şi naturală: pui în ţiglă, miel fript tâlhăreşte şi 

tăvălit în usturoi, sarmale, crap la proţap şi lista poate continua cu tot atâtea bu-

nătăţi specifice românilor. Când negustorul lipscan umblat prin ţări străine le 

spune celorlalţi oaspeţi că asemenea mâncăruri nu există pe acolo, reacţia de in-

dignare şi de mirare este vehementă. 

Nicolae Manolescu, vorbind despre timpul şi spaţiul mitic de la Hanu-Ancu-

ţei observa „caracterul deschis al hanului sadovenian, răscruce de drumuri, de 

evenimente, dar şi de destine, fiind deopotrivă şi un loc închis”.6 Revelată de de-

scrierea din primele pagini, această caracterizare „indică dubla natură (reală şi 

mitică) a hanului, ale cărui porţi se dau în lături ziua, spre drumurile şi spre exis-

tenţa oamenilor, iar noaptea, se trag şi se închid, definind un spaţiu întors asupra 

lui însuşi, ca un pur tărâm al imaginaţiei”7. 

Spaţiul mitic al povestirii „e un spaţiu care nu poate exista însă decât prin in-

termediul relatării de ordin narativ, iar personajele ce îl populează nu pot exista 

decât prin şi în lumea pe care o istorisesc”.8 De exemplu, orbul din povestirea a 

opta (Orb sărac) se întoarce la locurile sale de baştină, căutând Hanul ca element 

statornic şi durabil în propriile reprezentări, precum călugărul Gherman din a 

doua povestire (Haralambie), chemat de sunetele Hanului în drumul pe care îl 

are de străbătut. 

Hanu-Ancuţei este o carte realizată în spiritul a ceea ce Mihai Ralea spunea, 

şi anume că „toate religiile au omorât timpul ca să suprime moartea. Societăţile 

evaluate au creat instituţii, legi, edificii care au crezut că sfidează moartea…”9 La 

                                                           
5 Nicolae Manolescu, Imaginarul sadovenian, p. 332. 
6 Nicolae Manolescu, Sadoveanu sau utopia cărţii, p. 109. 
7 Ibidem. 
8 Constantin Dram, Mihail Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste, Iaşi, Editura Universitas XXI, 
2002, p. 6. 
9 Mihai Ralea, Scrieri, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, vol. I, p. 213. 
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fel au procedat şi naratorii istorisirilor din Hanu-Ancuţei, care au oprit trecerea 

timpului prin povestire, rezultând de aici senzaţia de atemporalitate. Cum re-

marca şi Constantin Trandafir, „în Hanu-Ancuţei există cel puţin trei timpuri 

temporale: al imaginarului (timpul mitic), al povestitorilor (oscilând între trecut 

şi prezentul povestitorilor) şi al scriitorului (ca autor, şi, bineînţeles, ca autor de 

facto)”.10 Printr-o excelentă regie, Sadoveanu îmbină planurile temporale, 

dându-le o aură de legendă. Ideea de oprire în timp, dar şi de continuitate a lui 

este dată de faptul că mai toţi povestitorii au trecut pe la han şi în timpul când 

trăia cealaltă Ancuţă, dar şi acum, când la han este Ancuţa cea tânără. „Hanul în-

chide în el un trecut care nu-i doar al istoriei, ci şi netimp al mitului. E o axis 

narrationis ca mănăstirea Decameronului.”11 

Ceea ce se petrece la han este şi ceea ce se petrece cu literatura scriitorului: 

ea iese din veşmintele temei şi îşi construieşte un univers propriu, o mitologie cu 

toate personajele. Realitatea hanului ca eres şi vatră inepuizabilă a realismului li-

ric e şi un timp al literaturii care încetează pur şi simplu să mai fie literatură 

atunci când porţile lui se închid. „Hanul e un spectacol al vorbei şi mai puţin o ha-

lima în sine. Teritoriul e al povestitorului de teme care îşi justifică prin ele o voca-

ţie şi un mod de expresie; poetul va inventa în Hanu-Ancuţei un ceremonial dirijat 

de imaginaţie. […] În Hanu-Ancuţei, povestitorii au conştiinţa că sunt creatori, că 

fac literatură, că numai prin ei hanul îşi prelungeşte existenţa, poveştile.”12 

Chiar din prima povestire, Iapa lui Vodă, aparent o snoavă, se recunosc sin-

tagmele unui prolog menit să sugereze şi să aureoleze spaţiul istorisirilor (hanul 

unde celebrează o Ancuţă, ce se metamorfozează miraculos, prin succesiunea 

vârstelor unei eterne frumuseţi feminine), precum şi timpul privilegiat al rostirii. 

Există un timp preferat, toamna, anotimp al roadelor, al contemplării elegiac a 

vârstelor şi amintirilor. Timpul este comunicat printr-un sistem de metonimii, 

metafore şi simboluri ale unei durate care nu exclude însă referirile la evenimen-

tele propriu-zise. „Procedeul cel mai întâlnit în marile epopee ale lumii, durata 

narativă fiind consemnată prin extinderea şi amplificarea timpului, prin proiec-

tarea în spaţiul evenimentelor a repercusiunilor pentru individ şi pentru colecti-

vitate, prin rememorarea trecerii.”13 

                                                           
10 Constantin Trandafir, Dinamica valorilor literare, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, p. 111. 
11 Ibidem. 
12 Zaharia Sângeorzan, op. cit., p. 18. 
13 Ion Vlad, Cărţile lui Mihail Sadoveanu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, p. 155. 
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Există un enunţ al naratorului, care stabileşte cel mai important calificativ 

pentru timpul real al povestirii: „… ş-atuncea a fost la Hanul Ancuţei vremea pe-

trecerilor şi a poveştilor.” Această vreme este a celebrării („petrecerilor”) povesti-

rilor („poveştilor”). Hanul şi toposul legat de han reprezintă dominante necesare 

pentru aureola de basm, de fantastic şi, în cele din urmă, de sistem mitologic de-

finitoriu pentru proporţiile epopeii: „Taberele de cară nu se mai istoveau. Lăuta-

rii cântau fără oprire. Când cădeau unii doborâţi de trudă şi de vin, se ridicau alţii 

de prin cotloanele hanului. Ş-atâtea oale au farmat băutorii, de s-au crucit doi ani 

muierile care se duceau la târg la Roman.”14 E aici un scenariu, deocamdată abia 

schiţat, care nu admite crisparea, pretinzând, dimpotrivă, zâmbetul. „Erau pe 

atunci” istorisiri şi timpul este al relatării, în momentul în care se vorbeşte de-

spre frumoasele zile de la han – „... în acele zile grase şi vesele...”. Se adaugă în 

„prologul” primei povestiri o menţiune şi mai precisă, cel puţin pentru un alt 

timp şi anume timpul evenimentului ce se pregăteşte. Acesta este timpul naratoru-

lui implicat prin mărturie şi prin glosele sale: „E vremea de care vorbesc...” Astfel, 

Hanul este locul istorisirilor, al unei desfăşurări care admite fabulosul, miticul, 

convenţia, jocul imprevizibilului şi al unui inextricabil farmec al celor care cele-

brează în acest topos. 
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Dificultatea interpretării operei lui Kafka vine din complexitatea creaţiei 

sale, pe care a închis-o bine în straturi succesive de semnificaţii şi din neputinţa 

încadrării într-o anume mişcare cultural-literară, dat fiind faptul că poate fi re-

vendicat deopotrivă de modernism, de suprarealism, de existenţialism şi chiar 

de postmodernism, aşa cum afirmă Iulian Băicuş: „Criticii care au studiat opera 

kafkiană au afiliat-o modernismului european, spaţiului cultural al Boemiei sau 

Austro-Ungariei, respectiv al Europei Centrale sau Cehiei (cu argumente pro 

sau contra fiecărei zone), realismului magic şi, mai recent, chiar postmoder-

nismului. Prin lipsa oricărei idei de speranţă şi creator al universului acesta în-

chis, aproape concentraţionar, Kafka a fost considerat un precursor al existen-

ţialismului. Alţi interpreţi au văzut o influenţă marxistă în tentativele de a sati-

riza birocraţia în operele din seria Coloniei penitenciare, Procesului, Castelului. 

Alţi interpreţi s-au concentrat asupra rădăcinilor anarhiste ale acestor teorii.“1 

Poate că astfel înţelegem mai bine de ce Harold Bloom2 l-a considerat pe Kafka 

un pilon al canonului european. Nu este vorba doar de o dificultate de interpre-

tare a operei, ci şi de originalitatea creaţiei sale. El a devenit un deschizător de 

drumuri, un model pentru scriitori ca Federico Fellini, Gabriel García Márquez 

sau Salman Rushdie. 

Prin opera sa, Kafka a dorit să se arate şi să se ascundă în acelaşi timp, să 

exprime propriile sale drame, pe care însă nu a ezitat să le cripteze. În consecin-

ţă, Kafka trebuie descoperit în spatele metaforelor şi al simbolurilor. 

                                                           
1 Iulian, Băicuş, Opera lui Franz Kafka. Monografie critică, Editura Virtual, 2011, p. 6. 
2 Harold, Bloom, Kafka:Răbdare canonică şi „indestructibilitate“, în Canonul occidental, Bucureşti, 
Editura Univers, 1998, pp.350-361. 
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Metamorfoza se află la limita dintre raţional şi iraţional, realitate şi fantas-

tic. Eroul rătăceşte într-o lume labirintică, într-un univers închis, luptând cu si-

nele, dar şi cu ceilalţi. O întâmplare neaşteptată îl smulge pe erou din cotidian şi 

îl aruncă într-un coşmar din care nu mai poate scăpa, un coşmar pe care singur 

şi l-a pregătit în mod (in)conştient. Ieşirea din timpul comun se face brusc şi 

protagonistul se trezeşte într-o altă realitate/irealitate. 

Gregor Samsa, protagonistul nuvelei Metamorfoza, se transformă într-un 

gândac, împrumutând toate manifestările acestuia, păstrând însă raţiunea, sin-

gura legătură cu latura sa umană. Transformarea se produce la adăpostul nopţii, 

atunci când conştiinţa doarme şi când vigilenţa este diminuată. Excepţionalul 

coboară în firesc şi se instalează cu legile sale, scoţând personajul din circuitul 

obişnuit al lumii, pe coordonatele temporale şi spaţiale. Samsa este aruncat 

într-o lume în care legile obişnuite care validează realitatea nu mai sunt valabile. 

Este o transcendere temporală şi spaţială, fatală pentru erou, care provoacă 

drept primă reacţie uimirea în faţa inexplicabilului: „Într-o bună dimineaţă, 

când Gregor Samsa se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, se 

pomeni metamorfozat într-o gânganie înspăimântătoare.“3 Astfel, Gregor Samsa 

este captiv între două lumi, neaparţinând în totalitate nici uneia. După această 

constatare, dezumanizarea eroului urmează un traseu descendent, pornind de 

la aspectul fizic, continuând cu preferinţele culinare, până la plăcerile specifice 

lumii gândacilor, cum ar fi căţăratul pe pereţi: „Oare dorea cu adevărat ca odaia 

lui caldă şi confortabil mobilată, cu piese de familie, să fie transformată într-o 

cavernă, unde să se poată târî nestingherit în toate direcţiile, deşi preţul acestei 

libertăţi ar fi însemnat uitarea rapidă şi totală a trecutului său omenesc?“4 Şi to-

tuşi conştiinţa îi spune că nu a încetat să fie om, deşi aparenţele îl contrazic. De 

aceea, se agaţă de păstrarea mobilelor în cameră ca de nişte ultime elemente ca-

re-i amintesc că este, în esență, om. 

Nu întâmplătoare este alegerea transformării în gândac pentru că acest 

simbol ne furnizează o multitudine de semnificaţii: întuneric, singurătate, izola-

re, dezgust, scârbă, lipsa verticalităţii, vulnerabilitate etc. Omul Gregor a involu-

at prin alienare şi s-a închis în carapacea sa. Eroul şi-a neglijat obligaţiile şi ra-

porturile umane pentru o mai bună situaţie profesională, devenind un simplu 

                                                           
3 Franz Kafka, Metamorfoza şi alte povestiri, Iaşi, Editura Polirom, 2012, p. 5. 
4 Ibidem, p. 47. 
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robot. Divergenţele între viaţa intimă şi exigenţele profesionale sunt majore. S-a 

preocupat doar de rezolvarea sarcinilor profesionale pentru a-şi întreţine fami-

lia. Este un comis-voiajor care face zilnic acelaşi lucru şi care nu mai are timp de 

sine şi pentru sine. Realitatea îi striveşte personalitatea, reducându-l la o fiinţă 

inferioară, de care ceilalţi fug sau de care încearcă să se descotorosească. 

Conflictul dintre Gregor Samsa şi societate este dublat de cel dintre erou şi 

familie. El este cel care se sacrifică pentru confortul familiei şi pentru păstrarea 

aparenţelor faţă de ceilalţi. Astfel, Gregor Samsa uită să trăiască, devenind doar 

un mijloc prin care se poate obţine bunăstare, iar în momentul în care nu mai 

este capabil să asigure confortul financiar, familia îl condamnă şi îl elimină. A 

fost de ajuns să fie conştient de propria sa fiinţă pentru o clipă – „Ce s-a întâm-

plat cu mine?”5 – ca să se simtă străin de el însuşi. Din acel moment, se destramă 

în jurul său toate raporturile umane când a îndrăznit să se smulgă lumii lui a 

avea în care a trăit, în detrimentul lui a fi, de care n-a fost capabil niciodată: „În 

gândurile lui îşi făceau iar apariţia – după o lungă absenţă – directorul şi procu-

ristul, funcţionarii comerciali şi practicanţii, servitorul cel greoi la minte, cei doi, 

trei prieteni de la alte firme, o cameristă de la un hotel din provincie – amintire 

fugară, dar dragă –, o casieriţă dintr-un magazin de pălării, căreia îi făcuse curte 

serios, dar prea şovăitor; toţi reveneau ca prin ceaţă, amestecându-se cu chipuri 

necunoscute sau uitate de mult; dar, în loc să-i ajute lui şi familiei, rămâneau in-

accesibili, iar Gregor era bucuros când toate fantasmele acestea dispăreau din 

nou în beznă.“6 Orice legătură cu ceilalţi se rupe prin pierderea capacităţii de a 

vorbi. Nu se mai poate exprima şi nu-l mai înţelege nimeni: „Simplul fapt de a fi 

devenit conştient de minciuna fundamentală a existenţei sale, care nu înfăţişa 

decât aparenţele iluzorii ale unei existenţe omeneşti, aduce după sine nu numai 

desfiinţarea oricăror relaţii sociale, dar îl transformă literalmente într-o fiinţă 

respingătoare, de nesuferit. El aparţine deja unei alte lumi.“7 

Responsabil de tot ceea ce i se întâmplă este chiar el, Gregor, care nu a făcut 

nimic pentru a se elibera de carapace, de a părăsi irealitatea şi de a reveni în 

realitatea pe care putea să o controleze şi al cărei mers îl ştia, mai ales că dezu-

                                                           
5 Ibidem, p. 68. 
6 Franz Kafka, Metamorfoza şi alte povestiri, Iaşi, Editura Polirom, 2012, p. 60. 
7 Roger Garaudy, Despre un realism neţărmurit, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 
1968, p. 168. 
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manizarea sa nu se produsese total. El are, la un moment dat, o licărire de uma-

nitate care nu-i este însă de ajuns pentru a se salva. Melodia viorii îl face să vi-

breze estetic: „Gregor mai înaintă puţin, cu capul cât mai aproape de podea, în-

cercând să-i întâlnească privirea. Oare era doar un simplu animal, când muzica îl 

emoţiona atât de profund?”8 Salvarea nu trebuie să vină din exterior, de la cei-

lalţi, ci din interior, numai să fie posibilă.  

Tema condiţiei umane – omul, o rotiţă din marele mecanism al societăţii ca-

pitaliste, şi motivul dublului sunt prezente şi în Metamorfoza. Gregor este scin-

dat în Gregor – omul şi Gregor – gândacul. Interesant este că el îşi doreşte inte-

grarea, acceptarea de către ceilalţi, când realizează că este gândac şi când reve-

nirea nu mai este posibilă. Pentru moment, Samsa este un resemnat care îşi ac-

ceptă destinul. Nici fereastra, simbol al deschiderii spre lume, nu e o poartă de 

salvare, ci, mai degrabă, o posibilitate ca exteriorul să-i tulbure izolarea şi singu-

rătatea. Acomodarea cu noua ipostază este relativ rapidă, mai ales că îi oferă o 

pauză în existenţa sa robotizată. De această pauză avea nevoie pentru a medita 

puţin şi asupra propriei existenţe, asupra sinelui. Numai că această pauză vine 

prea târziu pentru el, în sensul că a trecut mult timp de când el a devenit un 

gândac. Gregor de-abia acum devine conştient de propria condiţie. El era gândac 

de multă vreme. Ceilalţi l-au acceptat aşa, pentru că le era comod, neîncercând 

să-l schimbe în vreun fel. Cealaltă realitate/irealitate a pătruns în ordinea fi-

rească (sic!) a lucrurilor şi i-a oferit protagonistului o existenţă paralelă, aceea a 

unui gândac care are conştiinţă. Noua sa lume se intersectează cu cea veche, 

permanentă. Când a iubit Gregor Samsa viaţa mai mult? Desigur că atunci când 

şi-a recăpătat conştiinţa de sine. Acest lucru nu este nici pe placul societăţii şi 

nici măcar pe placul familiei. Rătăcit în labirintul propriei existenţe, Samsa nu 

mai găseşte firul Ariadnei: „Lipsa unui fir conducător înseamnă că omul nici nu-l 

mai vrea, de unde sentimentul culpabilităţii, anxietatea şi absurditatea epicii 

kafkiene.“9 Se pare că Gregor este supus unui destin implacabil de care nu poate 

fugi şi căruia nu i se poate sustrage. Lumea în care şi-a dus existenţa până în 

momentul transformării este imposibil de controlat sau modificat. De aceea, 

eroul kafkian se îndreaptă fără putinţă de întoarcere spre acelaşi sfârşit absurd 

– moartea – pe care şi-l asumă, pentru o vină pe care nu o înţelege şi de care nici 

                                                           
8 Franz Kafka, Metamorfoza şi alte povestiri, Iaşi, Editura Polirom, 2012, p. 68. 
9Radu Enescu, Franz Kafka, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968, p. 75. 
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măcar nu este conştient. Prin gestul de a se sinucide prin înfometare, Gre-

gor-omul arată că alegerea este a sa, că poate să nu-şi accepte soarta şi dacă nu i 

se oferă o altă soluţie are posibilitatea măcar să refuze o existenţă larvară. 

„Într-adevăr, corpul lui Gregor era supt de tot şi uscat; abia acum, când trupul 

nu se mai sprijinea pe picioruşe şi când privirile nu mai erau abătute de altceva, 

se vedea cu adevărat cât era de slab.“10 

Pentru Kafka, literatura nu este un refugiu, ci o formă de comunicare cu lu-

mea. Există o legătură strânsă între viaţa autorului şi opera sa, realitate sublinia-

tă şi de criticii – Max Brod, Gustav Janouch – care s-au ocupat de relevarea aces-

tor conexiuni. Kafka în Convorbirile cu Janouch afirmă că „Metamorfoza nu e o 

mărturisire personală, deşi, într-un anumit sens, e o indiscreţie”, nefiind discret 

să vorbeşti despre «ploşniţele din propria familie»11. Interpretând în acest sens, 

la nivelul ficţiunii, transpare legătura distantă dintre Kafka şi familie şi nu putem 

face abstracţie de relaţia cu tatăl său, care nu a fost una apropiată şi de relaţia cu 

                                                           
10 Franz Kafka, Metamorfoza şi alte povestiri, Iaşi, Editura Polirom, 2012, p. 76. 
11 Prefaţa în Franz, Kafka, Castelul, traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Mariana Şora, Bucu-
reşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. XIII. 
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sora sa, a cărei iubire o pierde. Cu siguranţă, viaţa de familie i-a influenţat creaţia, 

dar nu până la identificare: „Gregor se opri pe loc; era inutil să alerge mai depar-

te, de vreme ce tatăl lui se hotărâse să-l bombardeze. […] Un măr, aruncat fără 

multă forţă, atinse spinarea lui Gregor, dar lunecă pe ea fără să-i facă vreun rău; 

următorul însă, care veni numaidecât, se înfipse pur şi simplu în spinarea lui. […] 

se întinse cât era de lung, pierzându-şi cunoştinţa cu totul.“12  

De ce a ales Kafka să fie el gândacul şi nu s-a răzbunat prin intermediul fic-

ţiunii pe cei care nu l-au înţeles, ca o formă de compensare a vieţii? Poate pentru 

că el s-a simţit diferit de ceilalţi, poate pentru că a simţit că nu aparţine timpului 

şi locului în care a trăit? Transformarea aceasta în gândac este o continuă pro-

vocare pe care ne-a lăsat-o din dorinţa de a fi iubit doar de cei care sunt capabili 

să treacă peste lectura superficială şi să-l găsească pe adevăratul Kafka. Se poate 

spune că el este unul dintre scriitorii care şi-au selectat cititorii şi nu invers.  

Metamorfoza rămâne un text încifrat, deschis interpretărilor, care la o pri-

mă lectură pare fără sens, dar care ascunde probleme profunde şi grave ale 

condiţiei umane într-o societate mecanicistă, insensibilă la nevoile spirituale ale 

indivizilor. 
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IMPERSONAL: DESPRE INDIFERENȚĂ, IGNORANȚĂ, URĂ... 

Manuela Teodora 

BALAȘCA-MIHOCI 

bibliograf la Biblioteca Județeană  

„Gh. Asachi din Iaşi; doctor în Filosofie 

 
Motto: „Nu-ţi fie teamă de duşmani, în cel mai rău caz, ei te pot 

ucide; nu-ţi fie teamă de prieteni, în cel mai rău caz, ei te pot tră-

da; fie-ţi teamă de cei indiferenţi – ei nici nu ucid, nici nu trădea-

ză, dar cu acordul lor tacit se comit omoruri şi trădări.” (Anonim) 

 

 

Indiferența și ignoranța se pare că merg alături de valorile reale și universa-

le ale umanității, iar uneori se dovedesc mai puternice ca orice argument: socie-

tatea modernă ne-o dovedește zilnic, prin alegerile actorilor săi, prin deciziile po-

litice ale națiunilor, prin starea de fapt a istoriei la timpul prezent. Istoria noastră 

personală, a familiilor noastre, a comunităților, abundă de aceste stări: vizibile 

sau mai puțin vizibile, mascate cu eleganță și îmbrăcate meschin în surâsuri și sa-

luturi de politețe, măști impersonale menite să falsifice ființa umană. Cum afirma 

Balzac: „Există fapte mici în aparenţă, dar care în viaţa sufletească sunt eveni-

mente mari. Într-adevăr, uneori, un gest conţine o întreagă dramă, accentul unui 

cuvânt destramă o întreagă viaţă, indiferenţa unei priviri ucide cea mai fericită 

iubire.”  

O incursiune în trecutul nu foarte îndepărtat al omenirii scoate la iveală pre-

zența acestor stări la nivel religios, cultural, politic, iar explicațiile interogărilor 

„de ce?” și „cum?” nu aduc mai multă lumină. Orice schimbare a unui regim, a 

unei stări, a unui curent cultural, a unei religii se face printr-un proces de expan-

siune și într-o dinamică aureolată de ignoranța celor mulți, interesele celor pu-

țini, de indiferența celor needucați și de interesele meschine ale grupurilor mino-

re cantitativ. În tot orizontul de posibilități, privind istoric spre trecut, se distinge 
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o fragmentare, o serie de breșe culturale bine speculate de cei ce impun schim-

bări; doar că aceste schimbări se fac de la nivel micro și afectează pe termen lung 

mari comunități de oameni, viețile unor națiuni, prosperitatea lor, dezvoltarea 

culturală și economică.  

În era globalizării „forțate”, ne oprim pentru o clipă, întrebând sub ce auspi-

cii mergem mai departe și ce ne dorim de fapt noi, europenii secolului al XXI-lea. 

Geografia, genetica, economia par să suporte bine fenomenul globalizării; spiri-

tualul, religiosul, culturalul însă au de suferit profund și iremediabil; ele stau sub 

intensitatea urii tacite ce poate avea efectul unui analgezic atribuit fără voie, la 

pachet cu dorința unificării, iar prețul rămâne să fie plătit de generațiile ce ne vor 

urma și al căror acord nu îl avem. 

Sub concepte elegante ascundem neputinți de adaptare; părem deschiși prin 

cultură și credință, dar nu suficient pentru a asimila pe cel care este altfel, pe cel 

de nicăieri, care ne cucerește și se impune treptat, fără voia și acordul nostru. Ne 

rămâne amăgirea că suntem mai buni și mai primitori, că avem oaspeți și suntem 

gazde, până ne vom da seama că alții fac legile pentru noi, legi „după chipul și 

asemănarea lor”, după credința și obiceiurile lor. Iubirea creștină nu se trăiește 

așa; ne amăgim cu bunătatea noastră și negăm valorile moștenite tocmai de dra-

gul noutății intrate în casa noastră comună.  

Politic, pentru a impune ceva azi, observăm că nu mai au prioritate cuvântul, 

legea scrisă și clară, ci forța străzii. De ce ne cerem drepturile în stradă, prin mi-

tinguri și proteste într-o așa-zisă modernitate deschisă pentru dialog? Unde ne 

este retorica argumentativă, forța cuvântului, morala și franchețea declarațiilor, 

educația, eleganța vorbirii, liderii, curajul civic, logosul stilat, calități atât de nece-

sare azi în viața politică a societăților? 

Câștigăm tehnologic prin știință, inteligență artificială și ne distrugem eco-

logic însuși mediul în care suntem chemați să creăm; suntem în plin paradox și 

rătăciți axiologic, într-o dezvoltare risipitoare de valori, fără scopuri unificatoare; 

avem principii capitaliste și acceptăm cutume islamice, cităm din drepturile 

omului, dar le respingem pe cele universale; trăim în sisteme haotice, în ciuda lo-

gicii și algoritmilor bine stabiliți. Pe măsură ce istoria își urmează cursul, alegeri-

le umane nu sunt în beneficiul omului, ci parcă contra lui; este un alt paradox 

greu explicabil, măsurabil, cuantificabil la timpul prezent. Omul este propriul său 

dușman prin alegerile sale libere sau aparent libere, deoarece suntem sub jugul 
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ideilor culturale ce migrează cu rapiditate și conspiră și aspiră spre postmoder-

nism (alt concept slab asimilat de istorie). 

Istoria însumează generațiile trecute, prezente și nu putem afirma încă, dar 

le conturează pe cele viitoare; scriitorul ceh Milan Kundera, în romanul său Igno-

ranța, nu vizează doar situația emigranților din Cehoslovacia anilor de după 

1968, ci atinge fin raportul dintre trecut, prezent și viitor. În viziunea sa,„Toți se 

înșală în privința viitorului. Omul nu poate fi sigur decât de clipa prezentă. Dar e 

într-adevăr sigur? Poate el cu adevărat să cunoască prezentul? E în stare să-l ju-

dece? Firește că nu. Căci cum ar putea cel care nu cunoaște viitorul să înțeleagă 

sensul prezentului? Dacă nu știm spre ce viitor ne duce prezentul, cum am putea 

afirma că acest prezent e bun sau rău, că merită acordul, neîncrederea sau ura 

noastră?” 

Ce putem atunci cunoaște clar? Stările de fapt, în momente-cheie ale istoriei, 

prin alegerile libere sau nu, direcțiile și ideile, ideologiile și modelele prezentului 

într-un spectru larg ce însumează Occident, Orient, revoluții științifice, paradig-

me în proces de schimbare, spontaneități sociale și civice, lupte politice de mo-

ment, strategii de gândire prezente, creștinism și islamism într-o simbioză greu 

de imaginat practic și, peste toate, cursul ireversibil al timpului… 

Suntem sclavii fără lanțuri vizibile ai unui sistem monolit ce dorește să rea-

lizeze empiric alianțe între puteri politice, economie, cercetare și credințe, igno-

rând natura unică a individului social, cât și alianțele regimurilor diferite. E ade-

vărat, nu putem ști totul, dar pare că ignorăm/nu știm esențialul vieții umane, 

scopul la care am fost chemați și pentru care am fost creați; în această ecuație, 

divinitatea nu are niciun loc clar.  

Nu știm că tradiția și evoluția științifică pot coexista și se pot împlini împre-

ună; nu știm că între ignoranță și toleranță sunt mari diferențe și uriașe dezavan-

taje; nu știm că: „Asemănătoare unei injurii care nu mai înseamnă nimic – dacă 

odinioară însemnase totuşi ceva –, toleranţa, prin definiţie, este o insultă adusă 

realităţii, precum şi o depreciere adusă inteligenţei. Departe de a fi o virtute, ea 

nu consfinţeşte decât indiferenţa şi neputinţa.” (Vladimir Ghika) 

Dovezile și alternativele disponibile sunt asamblate de oamenii politici și de 

știință, dar coroborarea lor duce la cunoașterea parțială, astfel și tradiția, și dog-

ma, și noul și vechiul subzistă în incertitudinea procentelor, a statisticilor cu mar-

jă de eroare și a probabilităților mai mult sau mai puțin sigure. Adevărul în acest 

caz este puțin cunoscut, chiar și pentru știință, veritabilul test fiind utilitatea sau 

cum afirma filosoful Francis Bacon, în Novum Organum (1962), puterea. 



IMPERSONAL: DESPRE INDIFERENȚĂ, IGNORANȚĂ, URĂ... 

116 

Progresul și puterea, concepte abstracte bine însușite și râvnite, nu reușesc 

să rezolve azi problema migrației neasimilate a islamului, nici crizele economice 

ale țărilor Africii, nici demografia scăzută a țărilor europene cu populație îmbă-

trânită și obosită, nici criza creștinismului ce pare să piardă teren în fața noilor 

religii și a statelor unite ale Europei, tot mai slabe în credință și cu o puternică cri-

ză de identitate creștină; de la problema individului pierdut/risipit în tehnologii 

și descoperiri științifice, tot mai depresiv și singur, la cea a națiunilor confuze, 

hrănite cu ideologii politice corecte și păcălite că multiculturalismul îmbogățește 

pe toată lumea, e doar un pas. 

Tot mai fragmentați în plan personal, indivizii nu se regăsesc decât cu greu 

în unitatea aparentă a Europei și a politicilor sociale actuale, gândesc aici nu doar 

la diferențele economice dintre state, dar mai presus la ceea ce ține de stabilita-

tea intelectuală, emoțională, spirituală a mediului în care se desfășoară fiecare. 

Aici am ajuns prin ignoranța alegerilor noastre libere, în numele unei liber-

tăți neînțelese și a pierderii valorilor universale ale umanității, moștenite prin 

credință și har; mai săraci decât strămoșii noștri de acum două, trei generații. 

Chiar și conceptul despre moarte este modificat; niciun curent ideologic nu e 

preocupat de viața de apoi, de suflet sau de soarta omului ce părăsește această 

lume. Epoca tehnicii promite o prelungire a vieții, dar planul divin nu are loc în 

acest proiect artificial; nebuloasa acestor vremi nu mai garantează nimic nobil, 

generos, echilibrat în beneficiul omului ca întreg.  

Trăim sub auspiciile unei nevroze colective, ușor haotice, alimentate conti-

nuu de trusturile de presă și de informațiile tipărite fără discernământ profesio-

nal, fapt ce duce la creșterea ignoranței și la oboseala interogării privind adevă-

rul vieților noastre, la hiperbolizarea reală a stresului (boala acestui secol). 

Comunicarea viciată este una dintre traumele timpului prezent și noi, ca fi-

ințe finite, nu putem exista nici hrănindu-ne cu iluzia unui viitor promis, nici cu 

nostalgia adamică a raiului pierdut. Prezentul este casa noastră ca ființe tempo-

rale și, modern, suntem cuantificați în termeni economici de profit, câștig, pro-

ducție; noi, oamenii, mașini vii, alături de roboți, nanotehnologie și tehnici avan-

sate. Capitalul uman este tot mai puțin privit ca resursă vie în umanitatea sa și tot 

mai mult analizat ca bun de consum, de utilizat.  

De aici, apare un alt rău modern, ura; nu este ca ura dintre Cain și Abel reda-

tă de textul creștin revelat, ci e stilizată și estetizată în termeni capitaliști, chiar și 

obiectul ei nu mai are valoare economică, ci cunoaște gradul superior al urii inte-
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lectuale și de poziție socială, al inteligenței corect însușite în opoziție cu prostia, 

analfabetismul funcțional și furturile intelectuale/plagiatul la toate nivelurile. 

Reacțiile semenilor sunt pe măsură; nu banii și pământul ne lipsesc, nu pentru 

ele luptăm și speculăm oportunități, ci funcțiile, recunoașterea gradelor, a diplo-

melor, a prestigiului și poziției scaunului cât mai înalt. Pentru acestea ucidem sau 

complotăm, mai nou…  

La timpuri noi, interese noi; să regândim unde suntem, ce ne dorim și cum 

vrem să fim percepuți și tratați, noi, ca persoane, ca familii, „oameni cu rădăcini 

în cer” (cum afirma un monah ortodox), dar cu numeroase probleme pământești. 

Ce ne face fericiți? A studiat cineva fericirea? 
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ASPECTE ALE AUTENTICITĂŢII ÎN OPERELE 

CÂTORVA DINTRE SCRIITORII INTERBELICI: 

MIRCEA ELIADE, CAMIL PETRESCU ȘI MIHAIL SEBASTIAN  

Adrian BĂDĂRĂU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

 

Ca teoretician al literaturii, Mircea Eliade pledează, alături de Camil Petres-

cu, pentru autenticitate. În locul originalităţii cu orice preţ, care de cele mai mul-

te ori este artificială, neconvingătoare, Eliade propune „să fii tu însuţi, să sur-

prinzi perfect şi total viziunea ta lăuntrică, să exprimi desăvârşit experienţa ta, 

trăirea ta”. 

G. Călinescu remarcă gidismul romanelor de tinereţe ale lui Mircea Eliade, 

constatând totodată caracterul exotic al acestora, în special al romanului 

Maitreyi, lucru observat, de altfel, şi de criticul Pompiliu Constantinescu. Căli-

nescu afirma despre romanele lui André Gide că: „Literatura lui e o prelungire a 

cultului eului şi n-are decât un singur erou, pe autorul însuşi, care îşi notează cu 

răceală experimentele în caiete. O consecinţă a experimentalismului egotist în 

artă este să fie autentic (documentar în sensul semnificaţiei interioare) şi atunci 

stilul e un fel de a te prefera pe tine adevărului şi o primejdie de alterare a mo-

mentului trăit. Scriitorul, în loc să creeze, transcrie din caiete automatismele, cu 

toate erorile gramaticale şi mai ales simulează autenticitatea textului.” (G. Căli-

nescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1986, p. 950.)  

Într-unul dintre eseurile sale publicate prin revistele vremii, Mircea Eliade 

afirmă că: „O experienţă autentică, adică nealterată şi neliteraturizată, poate re-

prezenta întreaga conştiinţă umană a acelui ceas. În timp ce o carte făcută, cât 

de vaste i-ar fi bazele şi de universale tendinţele, nu izbuteşte să surprindă 

această conştiinţă, după cum un muzeu nu surprinde viaţa, oricâte animale ar 
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surprinde împăiate.” (Mircea Eliade, Originalitate şi actualitate, în volumul Ocea-

nografie, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, pp. 138-139.) 

Mircea Eliade a încercat să exemplifice prin romanele sale teoriile sale lega-

te de literatură şi roman. Maitreyi este una dintre capodoperele genului de ro-

man scris la persoana întâi, în care povestea de dragoste dintre Alan şi Maitreyi, 

o adolescentă indiană, este impregnată, pe lângă un sentiment de fatalitate nefe-

ricită a destinului, şi de un acut sentiment de autenticitate. Alan inserează în 

rememorarea poveştii de dragoste câteva frânturi de jurnal ale acestuia din pe-

rioada când se înfiripa relaţia cu Maitreyi.  

Mircea Handoca, un specialist avizat în Mircea Eliade, afirmă despre 

Maitreyi că: „Şi legământul ei de dragoste e impregnat de mitologie şi autentici-

tate. Maitreyi, adresându-se pământului, îi jură că va aparţine pentru eternitate 

iubitului ei.” (Mircea Eliade comentat de Mircea Handoca, Editura RECIF, Bucu-

reşti, 1993, p. 62)  

Scris la persoana I, romanul Maitreyi reproduce masiv pasaje netrucate din 

Jurnal. Adesea ele sunt întreţesute cu paranteze (texte redactate ulterior, unde 

naratorul-erou îşi cenzurează excesele, analizând cu luciditate faptele). Indubi-

tabil, avem de-a face cu un roman autobiografic, Allan fiind un alter-ego al lui 

Mircea Eliade.  

În special, capitolele al VI-lea şi al VII-lea reproduc masiv din propriul jur-

nal, cu ghilimelele necesare. Din când în când apare o notă, uneori un cuvânt: 

„Inexact!”, „Exageram!” Alteori e mai volubil. Fraza: „Ştiu că ea e tulburată” e 

„amendată” cu următoarea adăugire: „Nu e adevărat! Maitreyi nu a simţit nicio-

dată patima în timpul acela”. Mărturia transcrisă din Jurnal: „Am avut o sufocare 

penibilă de gelozie de care mi-e ruşine” e comentată astfel în paranteză: „De fapt 

nu prea eram îndrăgostit atunci. Totuşi eram gelos pe oricine o făcea să râdă pe 

Maitreyi.” (Mircea Eliade comentat de Mircea Handoca, Editura RECIF, Bucureşti, 

1993, pp. 64) 

De altfel, în arhiva din ţară a scriitorului se mai păstrează câteva documen-

te revelatoare. Mircea Handoca afirmă că scrisoarea lui Narendra Sen, de la sfâr-

şitul capitolului al XII-lea, este, cuvânt cu cuvânt, traducerea în româneşte a ori-

ginalului englez adresat de S.N. Dasgupta lui Eliade la 18 septembrie 1930. Până 

şi post-scriptumul e identic (ca şi data când a avut loc despărţirea).  

Unii scriitori şi-au exersat maniera de scriere ori şi-au permis anumite li-

bertăţi neîngăduite de roman sau de eseu: poţi fi personal, fragmentar, aluziv. 
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Notaţia spontană e făcută pe hârtiuţe disparate. Mircea Eliade, când găseşte ră-

gazul, transcrie chiar și hârtiuţele, chiar dacă uneori grafia e indescifrabilă. El 

oferă, de altfel, o splendidă caracterizare a jurnalului drept îngheţare a timpului 

concret. În ceea ce priveşte sinceritatea, desigur că memorialistul nu va expune 

chiar toate „păcatele”, confesându-se cititorului ca unui duhovnic. Şi totuşi, 

aflăm atâtea amănunte din viaţa, gândurile şi sentimentele eroului-narator. 

Mircea Eliade este vădit influenţat de poetica epică a lui André Gide, care 

tinde să păstreze caracterul unei confesiuni fruste, lipsite de orice preocupare 

de construcţie şi de stil: „Literatura lui Gide pretinde a se alimenta în exclusivi-

tate din resursele nesfârşite ale spontaneităţii, ale unei subiectivităţi nepăsătoa-

re la canoanele frumosului”. (Liviu Petrescu, Poetică şi teorie literară, Editura 

Paralela 45, 2003, pp. 72-73). Dimpotrivă, maniera de a scrie a lui Marcel Proust 

este diferită de cea a lui André Gide, pentru că, la primul, arta de a scrie, ca o 

construcţie epică, a rămas la fel de importantă ca pentru orice scriitor realist, 

deşi vorbeşte la persoana I. Romanul lui Marcel Proust este îmbibat de subiecti-

vitate, însă nu trebuie să uităm cât de mult insista Proust în corespondenţa sa că 

opera sa este bine gândită şi, deşi simulează spontaneitatea, este, în realitate, 

bine articulată. Întocmai ca pictorii impresionişti, care creau senzaţia de spon-

tan şi efemer în pictura lor, deşi nimic nu era lăsat la întâmplare, Proust atrage 

atenţia asupra efortului constructiv ce a fost cheltuit. Acesta îi scria lui Paul 

Souday referitor la À la recherche du temps perdu: „Este cu atâta meticulozitate 

compusă (...), încât ultimul capitol al celui din urmă volum a fost redactat imedi-

at după primul capitol al celui dintâi volum.”  

În volumul de eseuri Fragmentarium, Eliade dă şi nişte definiţii mai mult 

sau mai puţin izbutite, mai mult sau mai puţin artistice, conceptului de autenti-

citate pe care l-a susţinut cu atâta fervoare în tinereţea anilor ’30: „Autenticita-

tea tinde totdeauna să exprime concretul; este deci o tehnică a realului, o reacţie 

împotriva automatismelor psihologice. Autenticitatea este un moment în marea 

mişcare către concret, care caracterizează viaţa culturală a ultimului sfert de 

veac (...). Departe de a trăda o atitudine antimetafizică, autenticitatea exprimă 

sete ontologică de cunoaştere a realului”. (Mircea Eliade, Fragmentarium, Editu-

ra Humanitas, Bucureşti, 2004, pp. 160-161.)  

Mihail Sebastian, coleg de generaţie cu Mircea Eliade, a scris şi el romane 

influenţate de conceptul de autenticitate. Romanul său De două mii de ani este o 
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scriere subiectivă, însă gloria literară a scriitorului va fi atinsă postum, prin pu-

blicarea Jurnalului păstrat de fratele său, refugiat în Israel după război. Nicolae 

Manolescu consideră cartea demnă de o capodoperă a literaturii române, pe 

când romanele sale sau piesele de teatru sunt mai puţin valoroase. Jurnalul este 

emoţionant prin sinceritatea declaraţiilor sale: „Valoarea excepţională a Jurnalu-

lui vine tocmai din această onestitate faţă de sine a autorului, care transcrie ob-

servaţii care-l dezavantajează: (Eşti prea infect – pentru ca să nu sfârşesc prin a 

te iubi, mi-a spus alaltăseară Cella) ori face mărturisiri dezagreabile (Mi-e ruşine 

şi mi-a fost atunci ruşine. Mai am eu oare dreptul să judec calitatea morală a unui 

om, eu, care n-am avut tăria de a rezista la această comedie? Ce aş face atunci în 

faţa unor mai grave presiuni?).” (Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii 

române, Editura Paralela ’45, Piteşti, 2008, p. 874.)  

Tot Manolescu observă influenţa stilului lui Jules Renard în maniera de 

scriitură a jurnalului lui Sebastian: „Jurnalul lui Sebastian datorează mult celui al 

lui Jules Renard. N-are precizia verbului de la francez, dar are uneori o plastici-

tate a expresiei morale care se ţine minte. Inefabil, Camil!, exclamă într-un loc 

Sebastian. E delicios băiatul ăsta, care pare o fată bătrână, scrie într-altul despre 

Anton Holban. Am arta de a-mi complica la maximum viaţa asta nefericită», măr-

turiseşte despre sine. De la Renard a învăţat să noteze sugestiv peisajul: «Seară 

rece, dar de o puritate perfectă. Luna, drept în faţa balconului meu, într-un brad. 

Şi pe toată valea, un albastru de piatră transparent.” (Nicolae Manolescu, Istoria 

critică a literaturii române, Editura Paralela ’45, Piteşti, 2008, p. 875.) 

Unul dintre cei mai ardenţi susţinători ai autenticităţii în literatură este 

Camil Petrescu. El susţine că Marcel Proust realizează o revoluţie în roman, lite-

raturii obiective, balzaciene, demiurgice a secolului al XIX-lea, opunându-i lite-

ratura subiectivă, care nu are pretenţii de omniscienţă naratologică. „Momentul 

Camil Petrescu înseamnă, printre altele, şi apologia persoanei întâi. Autorul Ul-

timei nopţi... vede în folosirea persoanei întâi nu numai un câştig de autenticita-

te, ci şi un mijloc de a submina supremaţia perspectivei omnisciente”. (Al. Căli-

nescu, Perspective critice, Editura Junimea, Iaşi, 1978, p. 66.) 

Camil Petrescu nu a înţeles însă în profunzime adevărata revoluţie spiritua-

lă a lui Marcel Proust, şi anume perspectiva livrescă, culturală de a privi viaţa 

personajelor sale (manieră pe care o va adopta de fapt Anton Holban, singurul 

romancier proustian al nostru, cum susţine Nicolae Manolescu în Arca lui Noe). 

La Camil Petrescu, se vorbeşte de un stendhalianism al operei sale, mai ales în 
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Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. În eseul dedicat lui Marcel 

Proust, Camil Petrescu susţine: „Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ce-

ea ce înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc eu... Aceasta este singura rea-

litate pe care o pot povesti... Dar aceasta-i realitatea conştiinţei mele, conţinutul 

meu psihologic... Din mine însumi, eu nu pot ieşi... Orice aş face eu nu pot descrie 

decât propriile mele senzaţii, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest decât 

la persoana întâi...” (Camil Petrescu, Teze şi antiteze, Editura Minerva, Bucureşti, 

1971, p. 27.) 

G. Călinescu consideră că romanele lui Camil Petrescu au mai degrabă un 

caracter stendhalian, decât proustian. Stendhal nu era interesat de stil, la fel ca 

şi Camil Petrescu, şi-l interesa mai degrabă notarea cât se poate de fidelă a expe-

rienţelor trăite. „Eroul stendhalian are capacitatea de a se vedea trăind, şi în 

această dedublare el pune voluptate.” (G. Călinescu, Istoria literaturii române de 

la origini până în prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p. 743.) Călinescu 

consideră că nu putem descoperi elemente foarte concludente în a demonstra 

teoria imitaţiei servile a lui Camil Petrescu faţă de opera lui Marcel Proust: „Da-

că încercăm să descoperim metoda proustiană în Patul lui Procust, cu toate teo-

riile autorului, suntem nevoiţi să constatăm că e foarte slab ilustrată. Camil Pe-

trescu îşi propune în Teze şi antiteze să consulte memoria involuntară, bineînţe-

les în marginile semnificaţiei psihologice.” (G. Călinescu, Istoria literaturii româ-

ne de la origini până în prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p. 746.) 

O teorie asemănătoare se dezvoltă şi în romanul Patul lui Procust, cel mai 

experimental al său. În discuţia descrisă la notele de subsol dintre doamna T. şi 

personajul-autor al cărţii, acesta din urmă o sfătuieşte să scrie: „luând tocul în 

mână, în faţa unui caiet, şi fiind sinceră cu dumneata însăţi până la confesiune!” 

(Camil Petrescu, Patul lui Procust, Editura Eminescu, Bucureşti, 1978, p. 9.) De 

asemenea, acesta dă o definiţie paradoxală a scriitorului: „Un scriitor e un om 

care exprimă în scris cu o liminară sinceritate ceea ce a simţit, ceea ce a gândit, 

ceea ce i s-a întâmplat în viaţă, lui şi celor pe care i-a cunoscut, sau chiar obiecte-

lor neînsufleţite. Fără ortografie, fără compoziţie, fără stil şi chiar fără caligra-

fie.” (Camil Petrescu, Patul lui Procust, Editura Eminescu, Bucureşti, 1978, p. 10.) 

Şi Nicolae Manolescu pune accentul pe conceptul de autenticitate în opera 

lui Camil Petrescu ca un concept-cheie, însă deosebeşte două accepţii diferite ale 

acestui concept: „Putem descoperi cel puţin două accepţii diferite ale noţiunii de 
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autenticitate cu care operează Camil Petrescu: autenticitatea e fie un anumit 

mod de a trăi realitatea, fie un anumit mod de a o cunoaşte. Sigur, cele două ac-

cepţii nu sunt nicăieri separate, însă e destul de clar că, de exemplu, studiul de-

spre Proust din Teze şi antiteze ne trimite mai ales la întâia dintre ele (teoretiza-

rea centralizării eului, a fluxului de conştiinţă, a memoriei involuntare, a duratei 

concrete etc. înseamnă, pe urmele lui Bergson, o înţelegere a autenticităţii ca 

trăire pură), în vreme ce alte articole conţin precizări şi formulări din care cea 

de-a doua accepţie se desprinde cu mai multă energie. Despre această poetică 

implicită şi explicită a lui Camil Petrescu s-a spus că este anticalofilă şi declarat 

stendhaliană. (Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Editura Pa-

ralela 45, Piteşti, 2008, pp. 666-667.) 

Un alt coleg de generaţie cu Mircea Eliade este şi Octav Şuluţiu. Acesta face 

şi el, la rândul lui, apologia autenticităţii care s-ar opune estetismului şi ar fi 

chiar revolta vieţii contra artei. Romanele sale nu sunt foarte reuşite din punct 

de vedere estetic şi, mai târziu, îşi va tempera elanul susţinerii autenticităţii în 

dauna esteticului. 

Anton Holban a fost şi el încadrat în rândul scriitorilor proustieni, iar G. Că-

linescu l-a inclus în rândul scriitorilor trăirişti, susţinători ai lui Gide. „Anton 

Holban este singurul proustian până la capăt dintre romancierii noştri. Taxân-

du-l drept gidean, G. Călinescu l-a anexat literaturii autenticităţii din anii ’30. În-

să, în afara meta-romanului, puţine sunt elementele comune lui Holban şi Gide. 

Formula e însă mai potrivită pentru M. Eliade din romanele aceleiaşi epoci. La 

Holban experienţa e de asemenea redusă. Situarea lui printre scriitorii autentici-

tăţii şi experienţei e superficială, chiar dacă rezistă timpului şi-o regăsim la Ov. 

S. Crohmălniceanu.” (Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Edi-

tura Paralela ’45, Piteşti, 2008, p. 747.)  

Teoriile generaţiei trăiriste interbelice vor fi reluate la un alt nivel al simu-

lării autenticităţii, mult mai complex, şi anume la nivelul postmodernist, de scrii-

tori precum Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Mircea Cărtărescu etc., adică 

generaţia optzecistă. 
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Numeroase miniaturi medievale surprind imagini ale unor călugări aplecați 

asupra unor manuscrise fie pentru a le copia, fie pentru a le citi și reciti pentru a 

le memora, fie pentru a le citi, pentru a le pătrunde slova, pentru a le pune 

într-un nevăzut dialog cu alte scrieri. Într-un tablou al lui Caravaggio, sfântul Ie-

ronim este reprezentat aplecat asupra unei mese încărcate de manuscrise, 

într-un colț fiind un craniu, simbol al trecerii ireparabile a timpului, îndemn la a 

nu irosi nicio clipă. Bărbați și femei citind au devenit un subiect tot mai răspândit 

în pictura modernă, și amintim aici doar câțiva pictori care au transpus artistic 

imaginea cititorului: Emmanuel Benner, Torsen Vasastgema, Fabio Hurtado En-

sueno, Jean-Honore Fragonard, Berthe Morisot, Sylvere Seguin, Suzanne Vala-

don, Carl Vilhelm Holsoe, iar în pictura românească, Theodor Pallady, Gh. Petraș-

cu sau Nicolae Vermont. În toate creațiile lor plastice în care au redat nobila înde-

letnicire a cititului, pictorii au surprins cititorii și lectura făcută cu sârg, cu plăce-

re, într-o atmosferă dominată de o blândă tăcere. 

Cunoscutul scriitor argentinian Alberto Manguel și-a dorit toată viața să tră-

iască printre cărți. La patru ani, a învățat să citească, de scris abia la șapte ani; nu 

e nimic surprinzător, Manguel susține că ar fi putut trăi fără să scrie, nu și fără să 

citească: „Citim ca să înțelegem ori ca să începem să înțelegem. Nu avem cum să 

nu citim. Cititul, aproape în aceeași măsură ca respirația, este o funcție vitală.” 

Pentru Alberto Manguel, fiecare carte era o lume în sine, o lume în care își găsea 

refugiul. Un „refugiu” care a început în 1964, când avea 16 ani, și s-a angajat la li-

brăria Pygmalion din Buenos Aires. Povestește cum citea cu pasiune cărțile veni-

te în librărie, cum se atașa de o anume ediție, cum de multe ori nu mai aducea 



BOGDAN MIHAI MANDACHE 

125 

cartea în librărie, proprietara îngăduind ca în anumite limite angajații să nu adu-

că înapoi cărțile luate spre lectură. Manguel povestește despre întâlnirea cu Jorge 

Luis Borges care orbise și căruia tânărul elev și librar îi citea în timpul liber: „Sub 

o gravură de Piranesi, înfățișând ruine romane circulare, am citit Kipling, Steven-

son, Henry James, câteva articole din enciclopedia germană Brockhaus, versuri 

de Marino, de Enrique Banchs, de Heine (dar pe acestea din urmă le știa pe de 

rost, așa că abia începeam să citesc când vocea lui ezitantă prelua și recita din 

memorie; ezita doar la cadență, nu și la cuvintele în sine, pe care și le amintea fă-

ră greș). Nu-i citisem, până atunci, pe mulți dintre acești autori, așa că ritualul era 

unul ciudat. Eu descopeream textul în timp ce-l citeam cu voce tare, în timp ce 

Borges își folosea urechile așa cum alți cititori își folosesc ochii, ca să exploreze 

pagina în căutarea unui cuvânt, a unei propoziții, a unui paragraf care să-i con-

firme o amintire.” În acele lecturi, în alegerile făcute de Jorge Luis Borges se sim-

țea „duhul libertății”, despre care vorbea scriitoarea Virginia Woolf asemuindu-l 

cu suflarea vie a sanctuarelor pe care le reprezintă bibliotecile. Un sanctuar în ca-

re nu trebuie să lăsăm pe nimeni să ne spună cum să citim, ce să citim.  

Fiecare cititor are propria istorie a lecturii, fiecare poate povesti experiența 

sa de cititor. Alberto Manguel vorbea despre istoria lecturii nu ca despre o crono-

logie care privește șirul aparițiilor cărților, fie ele în forma manuscriselor sau a 

cărților tipărite; există o istorie a lecturii văzută ca act de a citi, iar acest act nu 

este doar unul făcut în tăcere. Este grăitoare evocarea pe care i-o face Augustin 

lui Ambrozie, un teolog cunoscut pentru plăcerea de a se retrage în solitudinea 

chiliei, pentru a citi. „Când citea”, scria Augustin, „ochii îi erau conduși pe pagini 

și inima îi brăzda mintea, iar glasul și limba îi erau în liniște. Adesea, când eram 

de față – căci nu era oprit ca cineva să intre, sau când cineva venea, să fie anunțat 

– l-am văzut așa, citind în tăcere și niciodată altfel și, păstrând o tăcere îndelun-

gată (căci cine ar fi îndrăznit să fie o povară pentru un om atât de atent?), ne re-

trăgeam și ne închipuiam că, în acel scurt timp, pe care-l dobândea pentru întări-

rea forțelor spirituale, lăsat în pace de zarva afacerilor altora, nu voia să fie che-

mat la altceva și că, poate, se ferește ca nu cumva, fiind de față un ascultător atent 

și atras de cele ce auzea, dacă autorul pe care-l citea ar fi pus vreo problemă mai 

încurcată, să fie nevoie să facă vreo expunere sau să discute despre anumite pro-

bleme mai grele și, cheltuind, pentru această discuție, timp, să citească mai puți-

ne volume decât ar fi voit, deși motivul mai drept pentru care citea în tăcere ar fi 

putut să fie nevoia de a-și ocroti glasul, care i se strica foarte ușor.” Consemnarea 
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lui Augustin trebuie așezată în cutumele vremii, când cititul în tăcere, parcurge-

rea silențioasă a unei pagini era ceva neobișnuit, la acea vreme, de cele mai multe 

ori, lectura făcându-se cu voce tare. Descrierea făcută de Augustin poate fi văzută 

ca o primă mărturie clară înregistrată de literatura occidentală. În 1927, Josef Ba-

logh a încercat să demonstreze că lectura în gând era necunoscută în lumea anti-

că, afirmație contrazisă de Bernard Knox care susținea că în antichitate cărțile se 

citeau în mod normal cu voce tare, deși nu este nicăieri consemnat că lectura în 

gând ar fi fost ceva neobișnuit, dar exemplele pe care le oferea nu susțineau de-

loc convingător afirmația sa. Antichitatea a cunoscut mai multe moduri ale lectu-

rii, dar cel mai răspândit era cititul cu glas tare, atât din cauza puținătății manu-

scriselor, cât și din slaba răspândire a științei scrisului și cititului, rezervată unei 

elite. Se citea cu glas tare și din bucuria de a se desfăta cu sunetul cuvintelor, lite-

rele fiind inventate, după spusa lui Aristotel, pentru a putea conversa cu cel ab-

sent. Pe urmele lui Henri Jean Martin, Alberto Manguel afirmă că „în fața unui 

text scris, cititorul avea datoria să dea glas literelor tăcute, scripta, dându-le pri-

lejul să devină, după cum se observă cu finețe în Biblie, verba, cuvânt rostit – spi-

rit. Limbile primordiale ale Bibliei – aramaica și ebraica – nu fac deosebire între 

actul citirii și actul vorbirii; le numesc pe amândouă cu același cuvânt.”  

 



BOGDAN MIHAI MANDACHE 

127 

În scriptorium, cititul și scrisul se făceau în tăcere, comunicarea între scribi 

făcându-se prin semne. Pentru Ambrozie, cititul era un act solitar, lectura era un 

act spiritual, dar unii dogmatici s-au grăbit să combată această tendință, moti-

vând că cititul în tăcere face loc reveriei, primejdiei acediei, „molima care bântu-

ie întru amiază”, demonul amiezii. Sigur, o carte citită în intimitate excludea ori-

ce formă de cenzură, de condamnare a unor pasaje care ar fi putut stârni nedu-

meriri sau interpretări neconforme cu dreapta credință. Era o comunicare fără 

martori între carte și cititor, lectura în tăcere devenea normă, așa încât se poate 

spune că, observându-l pe Sfântul Ambrozie citind în acea după-amiază din anul 

384, Augustin vedea născându-se o lume.  

Cititul în tăcere care l-a uimit pe Augustin a adus în discuție și capacitatea 

de memorare, imprimarea textului „pe tăblițele de ceară ale memoriei”; discuția 

era mult mai veche, din vremea lui Platon și Socrate. Dialogul Phaidros este unul 

în care, discutându-se despre frumos, se ajunge la tema platoniciană a inferiori-

tății limbajului scris, a superiorității oralității. Încă înainte de Platon, scrierea a 

căpătat la Atena drept de cetate; Eschil vorbea despre inventarea „grupărilor de 

caractere scrise” care constituie „memoria tuturor lucrurilor”. De acum, scrierea 

era cea care deține funcția tezaurizării mnemice. Deși dialogul platonician este 

unul despre natura dragostei, spre sfârșit, accentul cade pe meșteșugul literelor. 

Zeul Theuth se înfățișează într-o zi regelui Thamus, al Egiptului, vorbindu-i de-

spre invențiile sale, numerele, socotitul, geometria, astronomia, jocul de table, 

zarurile și scrierea, toate urmând să-i facă pe egipteni mai înțelepți. Ascultând 

toate acestea, regele îi spuse meșterului Theuth: „Tu, acum, ca părinte al litere-

lor, și de dragul lor, le-ai pus în seamă tocmai contrariul a ceea ce pot face ele. -

Leacul pe care tu l-ai găsit nu e făcut să învârtoșeze ținerea de minte, ci doar re-

aducerea aminte. Cât despre înțelepciune, învățăceilor tăi tu nu le dai decât una 

părelnică, și nicidecum pe cea adevărată. După ce cu ajutorul tău vor fi aflat o 

grămadă de prin cărți, dar fără să fi primit adevărata învățătură, ei vor socoti că 

sunt înțelepți nevoie mare, când de fapt cei mai mulți n-au nici măcar un gând 

care să fie al lor.” Întâmplarea a fost un bun prilej pentru Socrate de a-i aminti 

lui Phaidros, care voia să-l încânte cu un discurs al lui Lysias, învățat pe de rost, 

că pentru cei din vechime important era ce spunea un stejar sau o piatră, nicide-

cum ceea ce era turnat în cuvinte scrise. Socrate compară scrierea cu pictura, 

continuând să reproșeze scrierii neputința de a furniza răspunsuri, învăluin-

du-se într-o „foarte solemnă tăcere”. Gândul scris, dacă va fi întrebat, va răspun-
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de numai un singur lucru, mereu același, „și de îndată ce a fost scrisă, odată pen-

tru totdeauna, fiece cuvântare colindă pretutindeni, păstrând aceeași înfățișare 

și pentru cei ce o pricep, și pentru cei cărora nu le spune nimic”. Era vremea ora-

lității, a dialogului, manieră în care este redată gândirea lui Platon, teren de în-

fruntare filosofică, din vechime până în zilele noastre. Socrate avea dreptate că 

gândul scris rămâne la fel indiferent ce ochi l-ar citi, dar nu lua seamă că același 

gând scris putea stârni înțelesuri diferite. Plină de tâlc rămâne o întâmplare, po-

vestită de Andronikos și de Aulus Gellius, în Nopțile attice, avându-i protagoniști 

pe Aristotel și pe Alexandru cel Mare. Aristotel preda dimineața în Lyceu disci-

plinele acroatice, esoterice, destinate celor cu însușiri intelectuale, dragoste de 

studiu și putere de muncă, în vreme ce seara preda discipline exoterice tuturor 

tinerilor. Când Alexandru a aflat că Aristotel a publicat cărțile acroatice, i-a tri-

mis o scrisoare filosofului cu reproșul că n-a făcut bine publicând cărțile cu dis-

ciplinele acroatice, „Căci prin ce altceva voi putea fi mai presus de ceilalți, dacă 

cele ce am învățat de la tine vor fi comune tuturor. Eu aș vrea să mă disting prin 

învățătură mai mult decât prin puterea armelor și prin bogăție.” Aristotel i-a 

răspuns astfel: „Cărțile acroatice de care te plângi că au fost publicate și de aceea 

nu mai sunt ca niște taine ascunse, să știi că n-au fost publicate, nici nepublicate, 

fiind că ele sunt inteligibile numai pentru aceia care m-au ascultat.”  

În plin Ev Mediu, la mijlocul secolului al XIII-lea, Richard de Fournival, can-

celar al catedralei din Amiens, teolog de mare deschidere intelectuală, un erudit 

recunoscut, polemiza în Bestiarul iubirii cu Socrate, era în dezacord cu afirmații-

le filosofului grec despre scris, arătând că prin scris oamenii ajungeau să-și îm-

bogățească tezaurul cunoașterii. Dar de Fournival preia ideea lui Socrate privi-

toare la imagine și cuvânt, porțile prin care la memorie ajung văzul și auzul, 

imaginea slujind ochiului și cuvântul, urechii: „Și se ajunge la același efect prin 

imagine și prin cuvânt. Căci văzând imaginea pictată a unei istorii, cea a Troiei 

sau o alta, vedem faptele bărbaților viteji care au trăit în trecut, ca și cum ar fi 

fost de față. [...] Și în acest scop vă trimit prin această scriere și imaginea și cu-

vântul pentru ca, nefiind de față, această scriere să mă aducă în memoria voas-

tră prin imaginile și prin cuvintele sale, ca și cum aș fi de față.” Cartea, scrisul 

păstrează și transmit amintirile. Socrate a trăit într-o vreme în care textul scris 

nu era la îndemâna oricui, deși existau cărți scrise, iar comerțul cu cărți începu-

se să se dezvolte.  
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A fost o vreme când un text scris, un manuscris, era citit de mai multe ori 

până era memorat, cititorul devenind el însuși o carte sau mai multe cărți. În 

mănăstirile apusene, unde se păstrau vechi texte, izbucneau de la lumânări uita-

te incendii care mistuiau comori scrise; erau călugări care aveau putere de me-

morare, devenind astfel ei înșiși biblioteci. Pe vremea când studia la călugării 

cistercieni, Jean Racine a fost surprins citind romanele grecești Iubirile lui Theo-

genis și Haricleea, iar cartea a fost aruncată în foc; a găsit un al doilea exemplar, 

s-a ascuns ca să-l citească, a fost din nou prins și cartea condamnată focului. Du-

pă ce a citit-o și a treia oară, a învățat textul pe de rost, apoi a mers la paraclise-

rul vigilent și i-a spus că poate arde cartea, o memorase. În dialogul Secretum 

meum, Petrarca imaginează un dialog cu Augustin care îl îndrumă să facă notițe 

pe marginea cărților citite: „De câte ori citești o carte și dai peste unele fraze mi-

nunate care simți că-ți mișcă ori îți încântă sufletul, nu te încrede în puterea 

propriei inteligențe, ci forțează-te să le înveți pe de rost și fă-ți-le familiare me-

ditând asupra lor.” Unul dintre profesorii lui Alberto Manguel îi povestea elevu-

lui său despre tatăl său, care, în anii petrecuți în lagărul de concentrare, era bi-

blioteca din care au citit tovarășii lui detenție; peste ani, Manguel văzând în tatăl 

profesorului său unul dintre cei în memoria căruia fusese salvată o carte ca în 

distopia Fahrenheit 451, a lui Ray Bradbury. 

Lectura lui Platon oferă o plăcere intelectuală unică, dialogurile sale filoso-

fice aducând bucurie, bogăție intelectuală, prospețime cu fiecare nouă lectură, 

autenticitate, forță simbolică, sentimentul că sub ochii cititorului renaște atmo-

sfera ateniană. Socrate nega scrisului posibilitatea de a reproduce gândirea în 

manieră integrală, dialogurile platoniciene trimițând la o altă sferă, la un al doi-

lea plan specific tradiției antice aferente filosofiei orale cultivate de Platon. Nu 

avea Socrate de unde să știe că după mai bine de două mii de ani, un filosof, N.A. 

Whitehead, avea să scrie că întreaga filosofie occidentală nu este decât o notă în 

subsolul unei pagini din Platon...  



130 

BALADĂ DESPRE SCULPTORUL DUMITRU CĂILEANU 

Liviu SUHAR 

profesor universitar doctor 

la Facultatea de Arte Plastice, 

Decorative şi Design Iaşi  

 

Dintre artiștii ieșeni pe care destinul i-a binecuvântat să învingă timpul 

propriei vieți depășind cu destui ani opt decenii, păstrând luciditatea și opti-

mismul, face parte, acum, când scriu aceste rânduri, sculptorul Dumitru Căilea-

nu. Cu discreția caracteristică, la vremea împlinirii prin lege a limitelor în activi-

tatea didactică, cu vreo zece ani în urmă, s-a retras lăsând în urma sa amintiri și 

prilejuri de evocare în momentele când foștii discipoli, cu râvnă, energie și în-

credere duc mai departe misiunile nobile ale dăscăliei, păstrându-i numele ca o 

emblemă. Totodată, el s-a retras din tumultul manifestărilor artistice locale, 

doar aparent într-o izolare, pentru că prin foștii săi discipoli el rămâne o prezen-

ță deseori evocată ca model al meșteșugului sculpturii transmis acestora. În ate-

lierul său, rafturile așezate de-a lungul pereților sunt pline cu schițe, în lut, plas-

tilină, lemn sau altfel de materiale, expuse vederii într-o spectaculoasă înșiruire 

ca variante ale ideilor și proiectelor aflate într-o stare de așteptare pentru mo-

mentele potrivite ca să ocupe spațiul, să polarizeze interesul celor aflați într-o 

mișcare continuă. 

A fost profesorul multor generații de studenți care, descoperind tainele 

meșteșugului împărtășite cu generozitate, în timp, au identificat propria perso-

nalitate ca artiști, dezvoltând-o fiecare după propriile puteri, pentru că aveau 

deja o bază solidă de pregătire primordială. 

Originar din Stupca emblematicului compozitor și muzician Ciprian Po-

rumbescu, patriot bucovinean și iubitor de țară românească, sculptorul-profe-

sor Dumitru Căileanu a purtat cu mândrie în suflet pecetea apartenenței acelu-

iași spațiu geografic, istoric și de tradiție. Alăturat tainicei experiențe de viață 
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sedimentată în matricea spațiului bucovinean din localitatea natală care a rodit 

modelând caracterul, temperamentul, sensibilitatea și mai ales imaginația crea-

toare pentru viitorul artist sculptor, emblema ilustrului înaintaș muzician cu ră-

dăcini pornite din aceeași matrice a însemnat reperul moral, modelul cu valoare 

istorică și patriotică care a conturat opțiunile tematice ale operelor sale. Pe par-

cursul vieții, variatele subiecte și idei statuare au gravitat fie în enunțurile vizio-

nare din multitudinea de schițe aflate pe polițele atelierului său, dar mai ales 

prin candidele și poeticele reprezentări sculpturale de „siluete” cu titluri de ele-

gii optimiste, al căror suport material preferat a fost, mai ales, lemnul, Căldura și 

vitalitatea estompată a esențelor de tei, nuc, prun, fag sau stejar, realizate prin 

rafinate pătimiri, sunt aspectele ce predomină operele lui Dumitru Căileanu și se 

pot desluși din preferința constantă pentru aceste materii prime menite a fi me-

tamorfozate în acele poetice reprezentări sculpturale. 

Pentru cei care l-au acompaniat din semiumbrele timpului, preocupați de 

descifrarea înțelesurilor artei lui Dumitru Căileanu și de freamătul tatonărilor 

sale pentru decantarea viziunii și stilului, concluzia incontestabilă ce se des-

prinde este că opera sa poate fi considerată a fi un perpetuu recul către un cen-

tru vital care a existat dintotdeauna pentru el metamorfozat în emblema lui Ci-

prian Porumbescu. 

Visul persistent al lui Dumitru Căileanu a fost ca în localitatea sa natală să 

așeze durabil un monument reprezentativ pentru generațiile următoare ce se 

vor rândui de-a lungul anilor, care să-l reprezinte pe Ciprian Porumbescu. Pen-

tru aceasta, a pregătit cu perseverență studii și variante, documentare fotografi-

ce, schițe și machete, portrete ale compozitorului și alte aspecte care în mod fi-

resc însumează suportul conceptual pentru a construi, în cele din urmă, efigia 

muzicianului la care a visat. În atelierul său din strada Armeană din Iași, mulți 

ani și-a așternut sorocul silueta supradimensionată ce-l reprezenta pe Ciprian 

Porumbescu cu vioara într-o mână lipită la piept, cu chipul privind semeț către 

spațiul fără limite al unui viitor așa cum patrioții Bucovinei și ai României îl vi-

sau în vremurile secolului al XIX-lea. Statuia modelată în gips, turnată apoi în 

bronz a ajuns la locul destinat. Faptul s-a împlinit în cele din urmă în anul 1978, 

când monumentul a fost amplasat în fața muzeului „Ciprian Porumbescu”. 

Am spus că, simbolic, emblema muzicianului reprezintă centrul de gravita-

ție pentru creația lui Dumitru Căileanu din punct de vedere al cumulului de idei 

creatoare, pentru că, prin configurația complexă a personalității autorului „Ba-
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ladei”, viziunea sculptorului pare a se fi „muzicalizat” sub forma variatelor înfă-

țișări și transfigurări prin reprezentările unor monumente și pagini din istoria 

poporului român, din nefericire rămase la stadiul proiectelor și machetelor, cum 

sunt „Ștefan cel Mare”, „Legenda Moldovei”, „Dragoș și Zimbrul”, „Ștefan cel Ma-

re la Podul Înalt” ș.a. În egală măsură, iubirea sa nealterată pentru istoria și per-

sonalitățile ce au marcat evoluția civilizatoare a românilor a însemnat un temei 

autentic care l-a atras pentru a făuri busturi monumentale, ca de exemplu: „Mi-

hai Viteazul”, aflat în colecția Muzeului de artă; inginerul „Virgil Săhleanu”, eroul 

bătăliei pentru dreptate și apărarea drepturilor muncitorilor ieșeni; „Matei Mil-

lo”, „Alecu Russo”, „Al. Myller”, „Ion Neagoe”. Ca o încununare a sensibilității in-

terpretative par a-și ocupa pozițiile în constelația operei lui Dumitru Căileanu 

lucrările realizate în lemn, ale căror titluri, în sine, reflectă dominantele specifice 

de stil și viziune: „Avânt”, „Belșug”, „Toamna”, „Evoluție”, „La oglindă”, „Ocroti-

re”, „Nud”, „Germinație”, „Victorie”, „Vlăstare”, „Vis”, „Gânduri”, „Dans” și multe 

altele. Sculpturile sale îi seamănă. Ele reflectă blândețea și căldura sufletească a 

autorului prin modul stilistic al interpretării volumelor, formelor, patinele colo-

ristice aplicate lemnului, pentru a pune în valoare expresivă structura naturală a 

fibrelor. Formele sunt domolite prin anularea robusteții geometrizante, uneori 

pasibilă de ostentative sublinieri plastice. Dumitru Căileanu armonizează datele 

naturale ale materialelor, fie stejar, tei, nuc, salcâm, prin intervențiile sale cu nu-

anțări de patinări potrivite mesajelor expresivității plastice încorporate în for-

mele și volumele sculpturale, de la cele miniaturizate, la cele monumentalizate. 

Ele sunt supuse stilizărilor, apropiindu-le de o factură decorativă, dar cu o rigu-

roasă supraveghere a raporturilor cu spațiul și ideea de monumentalitate. 

În clipe de răgaz, contemplând sculpturile lui Dumitru Căileanu, privitorul 

va avea un vag sentiment că din eter, odată cu ele, rezonanțele acordurilor cele-

brei „Balade” de Ciprian Porumbescu îl împresoară, cătându-și locul în adâncu-

rile memoriei sale emotive.  
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Într-un roman distopic recent (Silozul, Hugh Howey), care a iscat ceva elec-

trizări în apele vânzărilor de carte, populația rămasă în urma unei apocalipse își 

desfășoară existența cotidiană în interiorul unei construcții speciale, care are rol 

atât de a o proteja, cât și de a o ține sechestrată. Exteriorul e malefic, el poate 

ucide. Iar dacă nu reușește s-o facă pe cale naturală, este ajutat de cei din interi-

or, care își trimit afară elementele nocive costumate într-un fel ineficient, ba 

chiar atrăgând pericolele. 

Iată o imagine elocventă a modului cum se prezintă exteriorul: „Își făcu loc 

printre morții tot atât de deși ca sfărâmăturile de piatră, printre forme care de-

veneau de nedeosebit unele de altele. Pe alocuri, erau stivuite în mormane înalte 

și trebuia să-și aleagă traseul cu mare grijă. Când se apropie de rampa care co-

bora către acel alt siloz, se văzu nevoită să calce peste un cadavru sau două ca să 

poată trece. Se părea că încercaseră să iasă și alergaseră unii peste alții, creân-

du-și propriile dealuri mărunte într-o încercare nebunească de a urca pe adevă-

ratele dealuri. Pe urmă, când ajunse chiar lângă rampa care cobora, văzu trupu-

rile lângă ușa de oțel a sasului și înțelese că încercaseră să se întoarcă înăun-

tru.”1 

Deci nu prea e bine să stai afară și singura opțiune a celor salvați de urgia 

abătută asupra lumii e să trăiască în acea lume delimitată de marginile construc-

ției protectoare. Desigur, aici e un simbolism evident: pântecele care protejează 

și asigură cele necesare traiului. Dacă cineva îl părăsește, voit sau nu, se expune 

primejdiilor exterioare până ajunge la următorul pântece, în roman, siloz. Iar 

                                                           
1 Hugh Howey, Silozul, București, Nemira, 2018, p. 263. 
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dacă acesta nu e natural, el poate fi construit artificial, împreună cu un set de re-

guli care să-i asigure conservarea, regulile binelui comun. 

În plus, lichidul amniotic devine un labirint de restricții, încât celui care în-

drăznește să se aventureze prin interiorul silozului îi vine destul de greu să se 

descurce: „Deasupra capetelor atârnau, expuse vederii, țevi și sârme paralele 

sau răsucite. Jahns se simțea îndemnată să se aplece. În ciuda celor cincispreze-

ce centimetri de spațiu liber. Și chiar observă că, dintre lucrătorii mai înalți, 

mulți mergeau aplecați. Luminile din plafon erau slabe și plasate la distanțe des-

tul de mari una de alta, astfel încât senzația că te afunzi tot mai mult într-un tu-

nel din adâncul pământului era copleșitoare.”2 Desigur, totul este împărțit con-

form nevoilor societății, mecanicii își au sectorul lor, la fel cei din departamentul 

IT, iar această împărțire logică, ideală, utopică naște confuzii și nepotriviri. 

Această imagine este, de fapt, o reducere la esență a spațiului distopic, o 

metaforă a lumii devine lumea însăși și prin aceasta, lumea se îngustează și mai 

mult. Variațiile sunt numeroase în unele produse literare derivând din distopie: 

labirinturi, facțiuni bazate pe virtuți, districte, corpuri, cărți, insule, calculatoare 

etc. Deși într-un fel simplist, acest imaginar reductor înspăimântă prin ciocnirea 

de limite vizibile și palpabile. Știi că aici se termină confortul tău, când te lovești 

de zidurile construite în jurul tău și al cunoscuților tăi. 

Dar aceasta înseamnă și existența unui eveniment (de obicei apocaliptic) 

care să fi nimicit aproape tot universul, în afara unei părticele care se constituie 

într-o comunitate, cu o construcție protectoare și reguli pe măsură. Adică evolu-

ția nu se înscrie în ordinea firescului, iar construcțiile protectoare depind de dis-

trugerea lumii obișnuite. 

Când nu are loc o apocalipsă, oricum cineva dorește să protejeze societatea 

sub cupola unei ideatici utopice. Cum e mai greu să înalți ziduri și să sprijini un 

acoperiș peste ele, lumea distopică are întinderea conglomeratului de țări cu co-

respondent în realitatea cititorului. Cu toate că se presupune că, nefiind nesfâr-

șită, lumea ar trebui să aibă granițe pe undeva, aceasta e percepută ca nelimita-

tă, întinzându-se cât cuprinde universul cunoscut. 

Într-o variantă religioasă a distopiei orwelliene, unde tehnologia e înlocuită 

de Dumnezeu și credință, iată o perspectivă asupra limitelor sau a absenței lor: 

„Ca toți ceilalți, cu excepția pelerinilor și a responsabililor caravanei, care știau 

                                                           
2 Idem, p. 99. 
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un pic mai multe, Ati nu avea nicio idee despre cum era țara lor. Și-o închipuia 

imensă, dar ce înseamnă imensă dacă nu o vezi cu ochii tăi și nu o atingi cu mâi-

nile tale? Dar care-i sunt marginile, dacă nu ai ajuns niciodată până la ele? Însuși 

cuvântul „margini” dădea de gândit: căci ce e dincolo de ele? Numai Onorabilii, 

marii maeștri ai Dreptei Frății și șefii Aparatului știau lucrurile acestea și toate 

celelalte, le defineau și le controlau. Pentru ei, lumea era mică, o țineau în palme 

[…]. Ceva mai târziu, Ati a aflat că de la un capăt la celălalt al Abistanului, în dia-

gonală, era fabuloasa distanță de cincizeci de mii de șabiri. Îl cuprinse amețeala. 

Câte vieți ți-ar trebui ca să străbați o asemenea distanță?”3 

Spațiul e la fel de limitativ ca cel dintr-o construcție artificială, cu granițe 

ușor palpabile. Aceste limite continuă însă la nesfârșit, pe un teritoriu aproape 

imposibil de cartografiat. Restricțiile sunt prezente și la nivelul categoriilor so-

ciale, care nu au voie să se amestece între ele, cele mai multe fiind ținute în mi-

zerie și lipsă de cultură, iar indivizii care le testează elasticitatea sunt chiar su-

puși la torturi și reeducări. Din acest motiv, cele mai multe distopii, nu numai 

Fahrenheit 451, privesc lectura de cărți drept activitate contestatoare a regimu-

lui totalitar.  

De aici și senzația de coșmar pe care o dau distopiile derivate din cele or-

welliene (punem aici la socoteală și cele câteva anterioare, care cad pe aceeași 

paradigmă și semnate de A. Huxley, J. Verne etc.). Spațiul devine înghesuit, iar 

individul trăiește prost, deși societatea prosperă. 

Totuși, acestea sunt cazuri extreme. Calchiate după o realitate care urma să 

se întâmple, chiar în consecințele sale cele mai drastice, distopiile pun în eviden-

ță o valoare care nu e a tuturor: libertatea. S-a spus că libertatea ar fi fost înlocu-

ită în imaginarul colectiv de nevoia de confort personal. Însă e posibil ca nici 

acest lucru să nu mai fie chiar valabil în evoluția actuală a lucrurilor. Poate indi-

vidul (sau cei mai mulți dintre indivizi) are nevoie de cineva care să-i spună cum 

să trăiască, să-i ordoneze existența (altfel haotică, fără sens), în dauna libertății 

și confortului personal, care până la urmă sunt niște idei abstracte, cu un conți-

nut variabil în funcție de diverși factori. În acest sens, Sărbătoarea țapului de 

Mario Vargas Llosa arată cum populația care tocmai și-a dobândit libertatea față 

de un regim totalitar, ajunge să-l regrete, deși integritatea fizică, morală, cea a 

decenței fuseseră mereu fisurate de acesta. 

                                                           
3 Boualem Sansal, 2084: Sfârșitul lumii, București, Humanitas Fiction, 2016, pp. 59-60. 



SPAŢIUL DISTOPIC 

136 

În Supunere, Michel Houllebecq propune un antierou distopic provenit din 

chiar păturile intelectualității, mai mult decât atât, profesor de literatură france-

ză la universitate. El reprezintă deci un tip de gândire de care s-ar teme un re-

gim totalitar și pe care societatea imaginată de R. Bradbury l-ar condamna la ar-

dere pe rug fără să clipească. Nu se naște într-o lume distopică, ci se confruntă 

cu însăși instaurarea ei la el acasă, prilej de a discerne mai bine lucrurile față de 

cineva născut cu anumite condiționări mentale și emoționale care să-l facă mai 

greu de desprins de imaginarul colectiv. Un regim islamic, similar ca formă și in-

tenții celor distopice, se instaurează într-un spațiu familiar, cel al Franței, câști-

gând votul unei majorități a populației. Profesorul Franҫois bănuiește unele 

perspective sumbre aduse de schimbările de ordin politic, totuși preferă să-și 

continue netulburat existența care gravitează în jurul găsirii a noi surse de sex și 

a noi subiecte de conversație. Întorcând perspectiva, ajunge să râdă de un regim 

care i-ar conferi o oarecare importanță: 

„Am citit scrisoarea de trei ori la rând, pentru că nu-mi venea să cred. Exact 

atât aș fi primit dacă mă pensionam la șaizeci și cinci de ani, după o carieră inte-

grală. Își asumau, într-adevăr, sacrificii financiare serioase doar ca să nu agite 

apele. Aveau o ideea complet greșită despre influența nocivă a cadrelor univer-

sitare, despre capacitatea lor de a întreține o campanie de protest. Cursese mul-

tă apă pe Sena de când un titlu didactic universitar mai putea înlesni accesul la 

rubricile „opinii” și „puncte de vedere” din presa importantă, de când aceasta 

devenise un spațiu ermetic, endogam. Un protest, fie el și unanim, al cadrelor 

universitare ar fi trecut aproape nebăgat în seamă; dar, după cât se vede, în 

Arabia Saudită n-aveau cum afla asta. De fapt, încă mai credeau în puterea elitei 

intelectuale, lucru aproape emoționant.”4 

Concluzie improbabilă: mutarea spațiului distopic în proximitatea noastră 

s-ar putea să nu aibă efecte chiar atât de tragice, ca în coșmarurile orwelliene, 

pentru majoritatea populației. 

                                                           
4 Michel Houllebecq, Supunere, București, Humanitas Fiction, 2017, pp. 176-177. 
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Motto: „Tratează pe cineva așa cum este și acesta va rămâne 

așa cum este. Tratează pe cineva așa cum are potențialul să 

devină și îl faci mai bun decât este.” (Goethe) 

 

 

Lucrarea este o mărturie vie a implementă-

rii unui vis, cel de a descoperi în propria ființă ca-

pacitatea de autoeducare, schimbare și progres 

individual; capacitatea de a dezvolta calități de 

lider, încă de la o vârstă fragedă, în mediul școlar. 

Deschiderea și interesul lui Stephen R. Covey a 

întâlnit bunăvoința prietenului său Boyd Craig și 

a consultanților de la Franklin Covey Education. 

Acești educatori și plăsmuitori de ființe noi, 

mai puternice și încrezătoare în capacitățile lor, 

sunt pilonii și structura de bază ai dezvoltării vii-

torilor copii; experiența lor crește odată cu cea 

împărtășită, sunt asemeni unui ferment bun, în-

tr-o continuă plăsmuire. 



THE LEADER IN ME 

140 

Procesul The Leader in Me a fost aplicat cu maximă seriozitate și a receptat 

roade pe măsura efortului, în școlile americane, cât și în alte locuri ale lumii, încă 

din anul 2008. A început inițial la o școală ce trebuia regândită conceptual și 

funcțional, Școala Generală A.B. Combs. Membrii acestei școli, profesori și elevi, 

au aplicat o metodă pedagogică învățând împreună să se redescopere ca oameni 

cu valori unice, aplicând Cele 7 Deprinderi conforme cu principii de leadership 

din marile corporații. În acel loc, elevii primeau roluri de lider și majoritatea de-

ciziilor erau luate de elevi și nu de profesori; copiii aveau obiective academice și 

personale, urmăreau progresele făcute și le treceau în caiete personalizate; fieca-

re avea de atins un țel. Școlile prezentate în această lucrare reunesc în esență trei 

perspective clare: Sistemul de învățământ, Cultura școlii, Aptitudinile de viață, 

toate armonizate la realitatea și cerințele unui nou mod de abordare, și anume 

schimbarea continuă. Gândirea inițială a plecat de la un citat al lui Einstein: „Nu 

putem rezolva problemele cu același mod de gândire care a generat acele pro-

bleme.” (p. 6). Nevoia de soluții practice a dus la schimbarea paradigmei. 

Psihologul Seligman a identificat că domeniul educației s-a redus la „reme-

dierea deficiențelor” găsite în sistem în loc să se axeze pe îmbunătățirea rezulta-

telor elevilor. The Leader in Me privește școala ca întreg, sunt implicați toți mem-

brii școlii: elevi, profesori, supraveghetori, bucătărese, personal auxiliar, cu sus-

ținerea părinților și a comunității din care fac parte toți. Școlile deveniseră ase-

meni unor „fabrici de nivelare”, ori The Lider in Me reușește să dezvolte omul ca 

întreg: minte, trup, inimă și spirit; nu este un program, ci este un proces; nu este 

un set de reguli prestabilite, ci implică dinamism și imaginație. 

Cartea este structurată în zece capitole; capitolul doi prezintă începutul pro-

cesului The Lider in Me și cauza; capitolele trei-cinci arată procesul în sine, „nu ca 

pe un lucru pe care îl avem de făcut, ci ca pe un mod mai bun de a face ceea ce fă-

ceam deja” (p. 11). Capitolele șase și șapte arată cum școlile îi implică pe părinți și 

pe membrii comunității în consolidarea, prelungirea și lărgirea impactului proce-

sului The Lider in Me. Capitolul opt descrie aplicarea posibilă la ciclul gimnazial, de 

liceu, a ceea ce era gândit inițial pentru ciclul primar. Modurile de punere în prac-

tică sunt discutate la capitolul nouă, iar zece este rezervat unui amplu rezumat al 

importanței acestui mod educativ de creștere cât și invitației la reflexie, întrebări 

aplicate propriei vieți, la „Consolidarea măreției care se află în voi”. 
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UNESCO a fixat patru piloni de urmărit de către educatori în secolul al 

XXI-lea: a învăța să știe; a învăța să facă; a învăța să trăiască împreună; a învăța să 

existe ca om. Daniel Goleman, prin cercetările sale privind Inteligența Emoționa-

lă (EQ), va schimba paradigma succesului academic susținut prin IQ și a reușitei 

în viață. În 2009, Edexcel (firmă internațională din Marea Britanie specializată în 

educație), chestiona 2000 de angajatori din 24 de țări și remarca similitudinea 

răspunsurilor din diferitele țări. Calitățile cele mai râvnite erau: abilități de solu-

ționare a problemelor, gândirea pozitivă, creativitate/invocație, multitasking, ini-

țiativă, sensibilitatea culturală, acceptarea responsabilității, lucrul în echipă, em-

patia, comunicarea, manierele profesionale. 

Revenind la școala A.B. Combs ce căuta soluții și schimbări aplicând Cele 7 

Deprinderi, observăm că cei trei piloni, Cultura Școlii, Sistemul de învățare și 

Leadership (Cele 7 Deprinderi), erau în simbioză și se dezvoltau împreună. Pro-

cesul The Leader in Me a încurajat personalul și elevii să contribuie individual, să 

contribuie cu talentul, pasiunea și imaginația lor, dar să-și asume și ceea ce reali-

zează. S-a dovedit că transformarea unei școli este rezultatul transformărilor in-

dividuale. Deși termenul de Leadership poate fi definit în multe feluri (este de-

scris în detaliu la capitolul patru al lucrării), definiția ce se impune în The Leader 

in Me este cea preferată de dr. Covey: „Leadershipul înseamnă a-ți comunica atât 

de clar valoarea și potențialul altor persoane, încât aceste persoane să fie inspira-

te să vadă calitățile respective și în ele însele.” 

Ipoteza fundamentală a procesului The Leader in Me este că fiecare copil es-

te important și are un talent care trebuie descoperit. Responsabilitatea este prin-

cipalul atu în dezvoltarea armonioasă a ceea ce va fi un lider; de la lucrurile mici, 

precum organizarea cărților, anunțarea meniului de prânz, strângerea temelor 

pentru acasă, împărțirea rechizitelor, întâmpinarea oaspeților, trimiterea notelor 

la cancelarie, și până la conducerea de proiecte sau mentoratul pentru cei mai 

mici, totul decurge firesc, odată cu evoluția în vârstă și fiecare etapă cunoaște 

provocările ei. 

Școlile care au reușit cu adevărat în procesul The Lider in Me sunt cele care 

au implicat familiile și comunitățile din care fac parte, înțelegându-și fiecare ros-

tul, locul și importanța realizărilor. Obiectivele comune s-au dovedit mai ușor de 

atins prin această unitate comunitară. Dintre proiectele reușite, amintim acele zi-

le speciale „Tați și gogoși”, „Mămici și brioșe”, „Ziua Bunicilor”, „Ședințe cu părin-

ții conduse de elevi”, „Ziua Leadershipului”, „Ore pentru părinți”, mici târguri de-
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spre cariere în care părinții vorbesc copiilor despre meseriile lor etc. Modul de 

aplicare a procesului The Leader in Me, acasă, la școală, la locul de muncă, a dus la 

rezolvarea a numeroase probleme privind adaptarea la mediu, depășirea unor 

traume familiare, neputințe de integrare, iar predarea Celor 7 Deprinderi s-a fă-

cut prin lecții directe, puterea exemplului, instruirea integrală. 

Practica a dovedit că interacțiunea elevilor cu liderii din comunitatea lor, 

oameni de afaceri, experți în diverse domenii, le deschid acestora noi perspective 

și vise, oportunități de a pune întrebări și de a căuta soluții la diverse probleme; 

îmbogățirea experiențială fiind reciprocă. S-a dovedit că acest proiect are un suc-

ces mai profund pe măsură ce factorii implicați sunt diversificați; alegerile obiec-

tivelor, ritmul și calea aparțin factorului uman, dar, adesea, ideile bune se pierd 

fără a fi puse în practică, din cauza conflictelor cu modele deja implementate.  

O nouă paradigmă cere și un nou mod de gândire și acțiune; fiecare dintre 

Cele 7 Deprinderi reprezintă paradigme necesare și sprijină procesul Leader in 

Me. Ceea ce nu poate fi ignorat sunt principiile universale/atemporale și care 

sunt temelia/baza oricărui construct cultural ce își dorește schimbarea din inte-

rior spre exterior, înțelegând că The Leader in Me nu este un lucru în plus (ca o 

povară de îndeplinit), ci ca „un mod mai bun de a face ceea ce facem deja”. 
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La Editura Polirom, în prestigioasa colecție 

„Biblioteca medievală”, a apărut, la începutul 

acestui an (chiar dacă, pe pagina de titlu figu-

rează ca an al publicării 2018), o foarte utilă 

cercetare dedicată Manuscriselor medievale oc-

cidentale din România, volum coordonat de pro-

fesorul clujean Adrian Papahagi, avându-i cola-

boratori pe Adinel-Ciprian Dincă și Andreea 

Mârza1. Proiect ambițios, a cărui realizare a ne-

cesitat mult timp și efort, acest instrument de 

lucru oferă o radiografie completă – exhaustivă 

chiar – a tuturor manuscriselor medievale în 

grafie latină, păstrate în bibliotecile, muzeele și 

depozitele arhivistice din România. 

O asemenea muncă a necesitat minuțiozitate și atenție, de care autorii au 

dat dovadă pe tot parcursul volumului. Totuși, census-ul în cauză oferă o descri-

ere minimală, nefiind un catalog, dar nici o simplă listă. Așa cum se menționează 

la p. 12, „volumul este primul inventar național al acestor manuscrise și aduce la 

lumină codici necunoscuți până în prezent”. 

                                                           
1 Adrian Papahagi (coord.), Adinel-Ciprian Dincă, Andreea Mârza, Manuscrisele medievale occiden-

tale din România: census, Iaşi, Editura Polirom, col. „Biblioteca medievală”, 2019, 240 p., [16] f. pl. 

color. 
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După Cuvântul înainte, urmează un edificator studiu introductiv (pp. 

11-22), din care aflăm locurile de păstrare a manuscriselor occidentale medie-

vale. Majoritatea se află pe teritoriul Transilvaniei (lesne de înțeles, luând în cal-

cul că această provincie a fost integrată Ungariei mult timp și conectată, prin 

centrele mănăstirești, la catolicismul apusean), dar ele se regăsesc și în Banat 

sau Crișana. Localitățile unde întâlnim asemenea piese de tezaur sunt următoa-

rele: Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Sighișoara, Târgu-Mureș, Timișoara, Cisnădie, 

Gheorgheni, Mediaș, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, București. E impor-

tant de precizat că proveniența cărții manuscrise medievale are două surse: 

1. Scrieri păstrate neîntrerupt de instituțiile locale, începând cu Evul Mediu; 

2. Achiziții în modernitate. 

Investigarea acestor bunuri de patrimoniu – dar și a câtorva inventare de 

epocă – a relevat distrugeri aproape în totalitate ale unor fonduri valoroase, da-

torate unor incursiuni străine (spre exemplu, invazia tătaro-mongolă din 1241), 

conflictelor interne (atacul sașilor împotriva sediului Episcopal de la Alba Iulia, 

în 1277) sau focurilor. Toate aceste motive au făcut ca cea mai mare parte a ma-

nuscriselor păstrate până în prezent să fie achiziții ale epocii moderne, datorate 

unor bibliofili și oameni de cultură, printre care s-au remarcat Ignatius Batthy-

ány (1741-1798), Samuel von Brukenthal (1721-1803), Sámuel Teleki (1739-

1822) sau Timotei Cipariu (1805-1887). 

În unele situaţii, pierderile s-au arătat totale şi iremediabile. De exemplu, la 

Brașov, oraș care, la 1473, a dat un rector al Universității din Viena și numeroși 

studenți aceleiași instituții de învățământ superior (un număr de 77 între 1453 

și 1630), au ajuns multe manuscrise pe filieră dominicană, iar reforma luterană 

nu a distrus colecțiile medievale existente. În schimb, incendiul din 1689 a făcut 

să se piardă în întregime biblioteca gimnaziului luteran, care număra, potrivit 

unui inventar din 1575, 172 de volume, dintre care cel puțin 50 erau manu 

scriptum. Un caz similar s-a petrecut la Bistrița, prosperă așezare urbană în Evul 

Mediu, dar unde nu a supraviețuit Reformei niciun manuscris. 

O colecție importantă de carte medievală (sec. XIII-XVI), aflată în directă le-

gătură cu trecutul actualului spațiu românesc, se păstrează astăzi în Biblioteca 

Muzeului Național Brukenthal din Sibiu. Aici sunt depozitate 560 de titluri tipă-

rite anterior anului 1542, 442 de incunabule și 72 de manuscrise. Însă, colecția 

cea mai mare din punct de vedere numeric se află la Biblioteca Batthyaneum din 
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Alba-Iulia: 301 de poziţii din census, dintr-un total de 515! Tot la această filială a 

Bibliotecii Naționale se păstrează și cel mai vechi codice din țara noastră (e vor-

ba de cunoscutul Codex Aureus, datat aprox. 810). Cunoscut episcop catolic, Ig-

natius Batthyány a cumpărat biblioteca contelui italian Migazzi, arhiepiscop al 

Vienei între 1857 și 1803; de asemenea, a achiziționat cel puțin 116 volume de 

la municipalitatea orașului Levoča (azi în Slovacia) sau a primit altele în dar, cu 

ocazia vizitelor pastorale. 

Proveniența manuscriselor medievale occidentale păstrate la Biblioteca 

Academiei Române e, în cele mai multe cazuri, obscură. Ca fapt divers, o copie 

a unei lucrări din 1370 a ajuns în Țara Românească, conform unei însemnări, 

adusă de soldații români care au participat la asediul Vienei, în 1783 (nr. 318, 

p. 121). 

Fiecare descriere oferă informații despre aspectul material al cărților, legă-

tură, identificarea sumară a tipului de scriere, prezența miniaturilor și a inițiale-

lor decorate, tipul și cromatica acestora, proveniența, trimiterea spre literatura 

de specialitate etc. Limita cronologică superioară la care s-au raportat alcătuito-

rii acestui repertoriu e anul 1525, dar au fost incluse și „câteva manuscrise de 

origine sau proveniență transilvăneană copiate ulterior, dar înainte de Reforma 

protestantă, datorită importanței lor pentru istoria cărții în țara noastră” (p. 

13); au fost luate în calcul doar operele care sunt întregi sau care au cotă de 

format individuală, fiind lăsate deoparte adnotările medievale la incunabule, no-

tițele incluse în tipărituri sau fragmente de codici aflate în legăturile altor cărți. 

Autorii precizează că descrierea fragmentelor de manuscrise medievale din țara 

noastră ar putea constitui un proiect distinct, căci numărul pieselor se ridică la 

câteva mii. 

Anexa acestei lucrări cuprinde trimiterea spre zece manuscrise catalogate 

în sec. XIX-XX, dar care sunt, astăzi, nereperabile; printre acestea, și unul păstrat 

cândva la Muzeul Secuiesc al Ciucului din Miercurea Ciuc, „copiat pentru uzul 

franciscanilor din Moldova și, lucru rar pentru un manuscris latin, poate chiar în 

acea provincie” (p. 17). 

Identificarea și descrierea acestor bunuri de patrimoniu a presupus par-

curgerea unei bibliografii impresionante (redată la pp. 183-209), în limbile ro-

mână, engleză, maghiară, germană, franceză, italiană. Totodată, a fost nevoie de 

o bună cunoaștere a latinei medievale, pentru a descifra note și însemnări mar-

ginale, date despre proprietari etc. La sfârșit, se regăsesc mai mulți Indici, orga-
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nizați în funcție de autori și texte, proveniență, copiști, limbi (altele decât latina), 

manuscrise decorate și cu notații muzicale, datarea scrierilor. Cele 16 planșe co-

lor, care încheie census-ul prezentat aici, ne oferă o incursiune în dimensiunea 

estetică a unei lumi fascinante, în care puterea cuvântului așternut pe hârtie era 

o credință împărtășită de majoritatea oamenilor. 

Cartea de față, model de cercetare științifică, va rămâne mult timp de acum 

înainte un punct de reper. Ea are menirea de a readuce în actualitate patrimo-

niul medieval scris și de a suscita investigații amănunțite, căci fiecare titlu de-

scris poate să constituie subiectul unor studii temeinice. De asemenea, volumul 

oferă celor interesați direcții noi și ipoteze de lucru, motiv pentru care autorii 

merită aprecierea noastră, a tuturor. 
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