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TEORIE ŞI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ

LECTURĂ ŞI INFORMARE. PRINCIPII ALE LECTURII

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

Limba este concepută – cum se ştie – ca un cod comun care fundamentează şi
face posibil schimbul de mesaje. Concepţiile mai noi pun în prim plan caracterul
esenţial al comunicării, definită ca o relaţie inter-subiectivă care „instaurează subiecţi capabili să vorbească şi să acţioneze atunci când se înţeleg între ei asupra
unui lucru” (K.O. Apel). Când orice act de comunicare comportă în mod necesar un
fundament raţional, atunci este posibilă întemeierea pe aceste considerente a unei
etici, pentru că recunoaşterea valorii fiinţei este condiţia oricărei comunicări autentice, altfel spus, orice fiinţă capabilă de comunicare lingvistică trebuie recunoscută ca o persoană. Amintim aceste lucruri pentru a înţelege logica trecerii de la
limbă, de la cuvânt, la arta mânuirii lor de către cel care este implicat în actul de
creaţie – scriitorul. Dar opera scriitorului se desăvârşeşte prin lectură. Cel puţin
aşa cum o percepem în zilele noastre, literatura se caracterizează printr-un mod
de comunicare particulară care este cartea, în orice caz, este calea cea mai operativă, productivă şi cumpănită de care dispune spiritul uman. Jean Paul Sartre susţine că „obiectul literar este o stranie sfârlează care nu există decât în mişcare.
Pentru a o face să ţâşnească, este necesar actul concret care se cheamă lectură, şi
ea nu durează decât atât cât poate dura lectura. Dincolo de aceasta, nu mai rămân
decât nişte biete semne negre pe hârtie.” Comunicarea cuvântului scris, într-o perioadă relativ scurtă, a trecut de la nivelul iniţiatic la nivelul elitar. Robert Escarpit
dă exemplul următor: „Clerul iniţiat în decodarea documentului scris fiind înlocuit
de către învăţat, de către umanist, de către spiritul conştient de afectele sale, toţi
reprezentând demos-ul intelectual şi constituind o elită care se numeşte, cu un
termen precis, literatură”. Dar acest lucru desemna condiţia privilegiată a celui care era în posesia cărţilor şi care exersa curent lectura. În timp, însăşi dezvoltarea
societăţii a impus o răspândire pe scară largă a lecturii, încât aceasta s-a transformat într-un sistem în interiorul căruia se citeşte, se comentează, se critică, se emit
judecăţi de valoare, se compară, se revine, se gândeşte. Avansează şi evoluează
consecinţele culturale în direcţiile prioritare ale societăţii.
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Lectură, informare, comunicare, iată o relaţie interdisciplinară fără de care viaţa contemporană nu poate fi concepută. Desigur, „grila” de lectură, azi, este supusă
inconfortului vecinătăţii agresive, neloiale a mass-media, dar încrederea în timpul
lecturii nu dispare. În ciuda faptului că lecturile devin din ce în ce mai fragile, de
aici superficialitatea unora în utilizarea celui mai constant şi important bun cultural care este cartea, arta dialogului şi cultura textului scris vor rămâne repere de
neînlocuit. Comunicarea literară presupune o mitologie reciprocă atâta timp cât
scriitorul îşi face o imagine despre cititor, iar cititorul la rândul lui îşi creează o
imagine despre scriitor în mod congruent şi compatibil. Această mitologie este
sprijinită, sau trebuie să fie, în mod necesar de comentariile criticii sau de informaţiile generale. Cititorul este sedus de carte tocmai prin faptul că îl supune prin
imaginea pe care ea o voieşte să i-o prezinte. Modelul ideal de lectură este determinat de modelul ideal al textului, adică de concretizarea scrierii ca mijloc de exprimare şi comunicare între cei doi parteneri: autor şi cititor.
O schiţă cu unele principii ale lecturii ne prilejuieşte înţelegerea mai bună a ceea ce înseamnă orice pagină citită, fie şi cu efortul intelectual minim, funcţie de
consistenţa şi cuprinsul acelei pagini. Nevoia spiritului de a urca până la principii
este naturală, pentru că orice adevăr pare relativ atâta timp cât nu este raportat la
un principiu care să-l întemeieze. Etimologic, principium este începutul, punctul
de plecare, derivat de la princeps. În sensul larg, înseamnă ceea ce este prim în ordinea existenţei, a cunoaşterii, a acţiunii. Într-o conotaţie filosofică, îi găsim sensul
în „Metafizica” lui Aristotel, unde se dă definiţia înţelepciunii ca fiind „ştiinţă a cauzelor şi principiilor prime” sau în „Republica” lui Platon, unde existenţa Binelui e
un principiu prim şi neipotetic. Dar ce este principium în ordinea lecturii? Bibliologia a descoperit că acesta reprezintă sinonimul cu premisa, cauza şi regula. Cunoscându-se regula, premisa şi cauza după care se derulează în general lectura, se
află şi sinonimele principiilor ei, deduse prin urmare pe cale logică. Vom extrage
din literatura de specialitate, fie şi parţial, principiile lecturii, importante nu numai
din unghiul teoriei literare, care îşi extinde analiza şi asupra termenilor aflaţi în
corelaţie precum axiomă, deducţie, ipoteză sau postulat, ci importante şi din punctul de vedere al cititorului, de la cel obişnuit la cel iniţiat şi familiarizat cu substanţa unei cărţi. Să precizăm însă că, după opinia lui N. Georgescu-Tistu, esenţa unui
text se desprinde cu ajutorul a trei feluri de lecturi:
1. analitică, în care cititorul porneşte de la opera întreagă şi ajunge la părţile ei
componente;
2. sintetică, în care drumul este parcurs în sensul invers lecturii analitice;
3. critică, în care cel care citeşte este mai mult sau mai puţin motivat, este sau
nu de acord cu autorul textului, exprimându-şi chiar opinia critică.
Într-o altă ordine de idei, să spunem că pătrunderea în esenţa cărţii este o funcţiune a gândirii cititorului. Amatorul de lectură trebuie mai întâi să-şi cunoască
8
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modalitatea în care reacţionează la diversitatea de cărţi pentru a şti să-şi aleagă
pe cele mai potrivite lui. Cartea cu cel mai mare efect e tocmai aceea faţă de care
apare o atitudine personală activă. Este şi opinia lui Émile Faguet: una este să te
abandonezi unor lecturi de emoţii şi sentimente, altceva înseamnă să intri în polemica cărţilor de idei. De la justificarea unui coeficient subiectiv şi variabil până la
ignorarea unor principii şi norme impuse de-a lungul timpului este drumul care
schimbă perspectivele de valoare şi de cunoaştere. O dată precizate aceste câteva
elemente trecem la enumerarea unor principii ale lecturii:
1. Principiul descoperirii
Reprezintă interesul pentru lectură încă de la vârsta copilăriei, atunci când se
descoperă taina cititului, când apar acele pagini captivante de povestiri, poveşti,
basme şi fabule care le dezvoltă spiritul de aventură, fantezia şi imaginaţia. Acum,
cei mai mici îi află pe Creangă, Andersen, Fraţii Grimm, Alexandrescu, La Fontaine,
Donici, Perrault, Krâlov, Amicis, Esop, Lewis, Collodi, Daudet, Ispirescu, Pann, Renard, Wilde şi încă atâţia alţii.
2. Principiul plăcerii
Plăcerea de a citi intră într-un fel sub dominaţia activităţilor psihice, atracţia
aceasta este ca o pulsiune, ca un reflex care se consolidează prin repetiţie, dar ca
orice satisfacţie facilă, acesta este întâlnit mai ales la lectura cărţilor uşoare, de suprafaţă, necesare şi ele pentru odihnă, amuzament şi reculegere. Este mai curând
o formă incipientă a plăcerii lecturii propriu zise, devenită cu timpul dătătoare de
cunoştinţe necesare omului.
3. Principiul aventurii
Înrudit cu cel al plăcerii, el condamnă la o stare vecină cu simplul şi uşorul,
pentru că a te mărgini doar la cititul cărţilor de factură poliţistă înseamnă renunţarea la perspectiva de a ajunge la lucrări consistente, îmbrăţişând din comoditate
superficialul în gândire şi idei. Sunt şi excepţii în zona textelor de acest gen, fă‐
când trimitere aici la Conan Doyle, Agatha Christie, George Simenon ş.a., maeştri ai
dramelor poliţiste abil construite, cu intrigi de mare ingeniozitate şi figuri de detectivi devenite celebre, întruchipări ale spiritului de justiţie şi demnitate (Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Comisarul Maigret).
4. Principiul bunului gust
Deprinderea gustului pentru lectura temeinică este deja o treaptă cucerită în
evoluţia intelectuală, înseamnă o depăşire a subiectelor uşor-sentimentale şi uşor
romantice, înseamnă a ieşi din cercul îngust şi sumar al facilului. Căpătarea bunului gust în lectură nu mai presupune oscilaţia capricioasă, echivalentă de cele mai
multe ori cu renunţarea făţişă la o activitate productivă, inteligentă, logică sau
sensibilă.
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5. Principiul memoriei
Se spune că memoria este un „câmp de ruine” atâta timp cât te poate trăda tocmai când nu te aştepţi. Ca replică apare expresia lui Schopenhauer „Cărţile sunt
memoria pe hârtie a umanităţii”. Odată cu documentele scrise, ne folosim de o memorie fixată care nu se schimbă şi nu trădează, aici intrându-se în domeniul bibliografiei care asigură lectura potrivită scopului urmărit. Sigur că şi memoria personală este consolidată prin multe lecturi. Să nu se uite că intelectualii Antichităţii
şi cei ai Renaşterii îşi sintetizau cunoştinţele în memorie, ca apoi să le folosească
în operele lor.
6. Principiul armoniei şi moralei
Nu poate fi aflat un cod precis al cititului pentru că fiecare îşi are preferinţele
lui. Sunt mulţi cititori care caută o corespondenţă între comportamentul moral al
autorului şi conţinutul etic al textului pe care-l scrie. În cazul existenţei unei echivalenţe, în acest sens, discursul literar capătă putere de model, este un fel de izvor
al binelui şi dreptăţii, al armoniei care ar trebui să fie întâlnită şi în realitate. Cititul unor asemenea texte întregeşte experienţa de viaţă, de multe ori o şi precumpăneşte.
7. Principiul culturii generale
Sunt cărţi numai bune pentru obţinerea culturii generale, mai greu este să faci
alegerea acestora. Englezul John Lübbock în „Fericirea de a trăi” a menţionat o listă de 100 cărţi demne de a fi citite pentru a-ţi asigura o aleasă cultură şi o temeinică înzestrare a minţii. La noi, Ion Heliade Rădulescu a avut pronunţate preocupări
pentru răspândirea culturii, el însuşi întocmind liste bibliografice de recomandare. Astăzi, este greu de recomandat sinteze de istorie culturală a umanităţii, încercări care, oricât de ambiţioase ar fi, tot nu pot înlocui lectura temeinică din sute şi
chiar mii de cărţi. Apar enciclopedii şi ghiduri, cronologice şi tematice, cu diviziuni
asupra artei, literaturii, filosofiei, ştiinţelor etc., dar care nu asigură posibilitatea
cititorului să integreze cultura în reflecţia personală, pentru a evita capcanele enciclopedismului şi ale teoriilor gata emise.
8. Principiul ideilor şi al valorii
Ideea este acel ceva prin care gândirea se raportează la real. Cum se ştie, ideile
fac lumea „inteligibilă”. Doar cărţile de idei împărtăşesc frumuseţea şi adevărul celor dispuşi să le cunoască. Lectura lor este dificilă, relectura devine obligatorie
pentru a înţelege exact ideile autorului, pentru a le compara şi verifica unele prin
altele, pentru a sesiza contradicţiile dintre ele şi a reţine ceea ce este semnificativ.
De pildă, Aldous Huxley cu ale sale cărţi „Punct. Contrapunct” şi „Orb în Gaza” te
obligă, o dată citite, să le reciteşti şi încă o dată să revii, dar ce satisfacţie să-ţi poţi
explica până la urmă drama intelectualilor dintre cele două războaie mondiale. La
fel se întâmplă cu cărţile care cultivă tot ceea ce ţine de valoare. Problema valorilor
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se află chiar în centrul interogaţiilor asupra fundamentelor moralei şi ale ştiinţei,
aici ne ducem neapărat cu lecturile la Platon, Descartes şi Nietzsche, vom înţelege
mult mai bine problemele legate de axiologie, judecată, etică, normă, regulă, respect, demnitate etc.
9. Principiul realităţii
Nu neapărat sensul filosofic al termenului îl avem în vedere aici. Sensul comun
este acela de ansamblu de lucruri care există obiectiv şi constatabil, într-o clară
opoziţie cu aparenţa. Un grup mare de cititori se îndreaptă spre textele care oglindesc realităţi ale vieţii şi experienţei umane şi în care se regăsesc în mare măsură.
Cărţile care se înscriu în curentul literar al realismului sunt în opoziţie cu cele ale
idealizării şi fanteziei, sunt cele ce au în vedere reprezentarea veridică a realităţii,
autorii îşi concentrează observaţiile asupra tipurilor umane caracteristice pentru
societatea epocii respective. Lectura devine şi mai interesantă când elementele
realiste se îmbină cu cele romantice, cum este cazul operelor lui Balzac, Dickens,
Gogol, Stendhal sau Tolstoi, iar de la noi scrierile lui Slavici, Caragiale, Rebreanu,
Marin Preda ş.a. Cititorul gustă şi apreciază interesul pentru social, economic şi
politic, pentru personajele tipice vremii. În ultimele decenii sunt căutate romanele
latino-americane, etichetate adesea cu sintagma „realism magic”. Sunt deja celebre numele scriitorilor G.G. Marquez, M.V. Llosa, E. Sabato, A. Carpentier, J. Amado,
P. Coelho ş.a. care au scris despre problematica omului contemporan, despre ambiguitatea condiţiei umane într-o societate nedrept gândită şi organizată.
10. Principiul profesiunii
Literatura de specialitate s-a dezvoltat din cerinţele vieţii practice, ale profesionalizării oamenilor într-o multitudine a domeniilor de activitate. Lectura din acest
areal este necesară în măsura în care se urmăreşte stricta specializare, competenţă şi performanţă. Ştiinţele exacte, tehnice, medicale, juridice, ecologice etc. solicită o bază de studiu, informare şi documentare fără precedent.
11. Principiul bibliopsihologiei
Conţinutul cărţii nu e decât o proiecţie a cititorului. Studiind reacţiile faţă de
carte, bibliopsihologia analizează şi caracterizează eul cititorului în vederea dezvoltării lui armonioase. Forţa şi influenţa ce pornesc din carte nu rezidă în ele însele, ci în „raportul ei determinat cu un cititor de un anume tip. De aceea, cărţi cu
anume idei provoacă în unii cititori idei cu totul contrarii” (N. Georgescu Tistu).
Fiecare dintre cei aplecaţi asupra paginilor de carte conferă un conţinut particular, cauzat de elementele sale proprii dar şi de elemente ale mnemei sale – ereditate, formaţia individuală, mediul social, mediul de familie. Într-un cuvânt, această
conexiune între biblos şi psihic explică reacţiile produse de textele citite asupra cititorului. Prin această modalitate se determină genurile de carte, autorii şi cititorii,
precum şi relaţiile stabilite în mod reciproc.
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12. Principiul sensibilităţii
Un individ este sensibil în măsura în care e capabil de afecţiune şi emoţie. Dar
afectivitatea manifestă o acţiune intelectuală. Sensibilitatea dă semnul unui raport
uman cu lumea, dă semn când intră în contact şi cu cartea. Tipurile de cărţi care se
pretează la lumea sensibilului sunt în primul rând cele lirice şi de artă. Preferinţele de lectură ale unora se îndreaptă spre poezie şi arte plastice (monografii, albume, cataloage) pentru că sensibilitatea lor ţine de sfere ale infinitului, deschise
spre lumi impregnate de ideal, frumos, armonie şi cugetare.
13. Principiul esteticii
Estetica desemnează teoria sensibilităţii la frumos şi mai ales la frumosul artistic, dar şi la reflecţia asupra artei. Baumgarten, în lucrarea sa Aesthetica, se ocupă
de formarea gustului şi de aprecierea operei de artă. Hegel pune în evidenţă faptul
că estetica trebuie să tindă către o ştiinţă a frumosului. Aplicarea esteticii la domeniul literaturii intră în sfera teoriei literaturii. Principiul estetic, în armonie cu cel
etic, este unul de căpătâi atunci când se fac aprecieri asupra lucrărilor de artă cât
şi asupra celor literare. În studiul raportului dintre cultură şi simţul frumosului se
implică atât sentimentul receptivităţii valorii estetice cât şi realizarea obiectivă a
frumosului în viaţa umană. Dintre cei mai importanţi gânditori ai esteticii îi amintim pe Vico, Lessing, Croce, Diderot, Hartmann, iar de la noi G. Călinescu, T. Vianu,
L. Rusu, P. Comarnescu, Al. Husar, Dan Hăulică.
14. Principiul metafizicii
Dintotdeauna oamenii vor să afle ce este dincolo de realitate, doresc de fapt să
cunoască realităţile „imateriale” şi să şi le explice. Această cunoaştere se realizează prin raţiune şi nu printr-o anume revelaţie. Se pune adesea întrebarea dacă metafizica este ştiinţa supremă sau suprema iluzie. De pildă, Kant susţine că iluzia
metafizică, numită şi „iluzia transcendentală”, constă într-o dialectică ce transformă ideile raţiunii în obiecte ale cunoaşterii. Până la urmă, metafizica se va defini
ca ştiinţa completă a condiţiilor cunoaşterii umane. Desigur, cărţile de filosofie se
adresează unei elite a cititorilor, cercul privilegiaţilor este restrâns, iar înţelegerea
deplină a unor asemenea cărţi rămâne o satisfacţie intelectuală pentru cei ce se
străduiesc să pătrundă în miezul gândirii şi cunoaşterii filosofice.
15. Principiul informaţiei
Începând cu scrierile lui Paul Otlet, părintele bibliografiei, şi până la ritmul grăbit al vieţii moderne de azi s-a parcurs un drum lung al sistemului de documentare şi informare, o cale de satisfacere a nevoilor stringente de informaţie în toate
domeniile de activitate. Progresele ştiinţifice şi tehnologice devin instrumente necesare omului sub aspectul obţinerii rapide a informaţiei. În lume, informaţiile se
dublează la circa şapte ani, de aici dificultatea de a le afla şi selecta în timpul şi
scopul urmărit. O comunitate care nu ştie să-şi organizeze sistemul informaţional
12
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este condamnată la rămânerea în urmă sub toate aspectele. Adaptarea la cerinţele
de consum informaţional intră în zona cererii de lectură cu oferta de carte, de presă, de calculator şi de alte tipuri de servicii informaţionale. Trebuie de reţinut că
doar informaţiile prelucrate prin cercetare ştiinţifică (selectare, evaluare şi reflectare) devin cunoştinţe. Nu orice informaţie este egală cu noţiunea de cunoştinţe.
Unele dintre aceste principii pornesc de fapt de la ceea ce se ascunde în spatele
lor ca problematică concretă a lecturii: preferinţe, motivaţii, evoluţie, structurare,
convingeri, idealuri, perspective. Sunt norme care ghidează într-un fel spre dezlegarea unor taine ale actului cultural care stabileşte legături adânci între domenii
aparent îndepărtate. Supuse aceluiaşi ritual, aceste domenii se apropie până la
punctul matematic al înţelegerii, este ca în demonstraţia Teoremei lui Fermat, devenită simbol al misterului, care abia după sute de ani, în sfârşit, este înţeles. Lectura – povestea minunată a căutării de sine într-o deplină armonie cu preocuparea dezinteresată pentru binele altora, cu sentimentul liniştii interioare şi al emoţiei pozitive – este tocmai efectul luminos asupra propriei noastre stări mentale şi
psihice.
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bibliotecar la Biblioteca Publică
Cotnari

Ne aflăm în anul 2255, la terminalul BPC 1, orele 23.59. În mijlocul unui parc artificial, în fața unui scanner portabil sunt aliniați trei roboți specializați în identificarea,
stocarea și redistribuția informațiilor privind MG-urile (multicultural games), pentru
copiii între 1,2 și 1,9 ani. Peste fix 60 de secunde, ușa translucidă a turboliftului se va
evapora, iar cele trei siluete aflate în stand-by vor coborî trei sute de metri în incinta
subterană a centrului informațional din zona Nord-Est a Noului Continent pentru a-și
updata serverele cu noi aplicații și noi funcții apărute pe piață în ultimele 24 de ore.
Odată intrați în cabină, cei trei roboți (Byblos 1, Byblos 2 și Byblos 3) s-au conectat instant la priza wireless din turbolift, pentru a-și încărca bateriile 100% în cele 15 secunde când durează coborârea. De această dată au de îndeplinit însă o misiune specială, în
cele 56 de minute pune la dispoziție de CCRM (Computerul Central de Repartiție a Muncii). Vor avea de scotocit prin imensa baza de date a Centrului, pentru a identifica și reactiva ceea ce printre pasionații de jocuri culturale constituie o legendă până acum
niciodată verificată – Conquistador, numele unui joc de cultură generală despre care își
mai amintesc bunicii și străbunicii noștri umanoizi și pe care îl jucau la răposatele centre numite biblioteci după terminarea programului de instructaj educativ obligatoriu.

Acesta ar putea fi începutul unui roman SF despre viitorul bibliotecilor noastre
pe care mulți dintre noi le consideră a doua casă, un spațiu privilegiat al educației
și petrecerii timpului liber. Dar până când lumea noastră va fi populată de roboți-cititori și roboți-scriitori, ba chiar și de către roboți-critici literari, iar biblioteca va dispărea de pe fața pământului în forma pe care o știm, voi încerca o privire din exterior asupra acestui spațiu pe care îl dorim un centru viu, care construiește comunități și inspiră visele noastre.
Înainte de a creiona o astfel de perspectivă externă, voi preciza și ideea acestui
articol, teza mea și anume aceea că biblioteca este, în esență, un minimarket, care
funcționează ca un minimarket, aduce profit sau lucrează în pierdere, tot asemenea
unui minimarket. Iar pentru a-mi susține ideea, voi alege de pe rafturile acestui
Acum 100 de ani BPC era acronimul pentru Biblioteca Publica Cotnari, locație cu specific cultural, folosită de umanoizi în special pentru împrumutul unor obiecte denumite cărți, care conțineau pachete
de date specifice, în funcție de domeniul ales și interesele creatorului. Pentru scurt timp, bibliotecile
au constituit și un spațiu de recreere și loisir. Apoi, au dispărut fără urmă. Ultimul bibliotecar a murit
în 25.12.2200, orele 5.00 PM, în Las Vegas.
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magazin universal produsul cel mai longeviv și, încă, cel mai solicitat de majoritatea „clienților” noștri: împrumutul de carte. Până la urmă, în mentalul nostru colectiv, bibliotecă înseamnă carte, iar a adăuga carte + șah sau carte + astronomie
sau carte + tatuaje ține pentru unii de o excentricitate al cărui rost nu îl pot pricepe. Ba chiar carte + socializare poate constitui chiar și pentru persoane bine educate și bine intenționate un scandal și o deviere bizară.
Să ne imaginăm așadar că spre acest minimarket se îndreaptă un băiețel de 10
ani, care a fost pedepsit de părinți prin interzicerea accesului la Internet și la orice
device electronic, așadar pedepsit în modul cel mai sadic și inuman cu putință.
Întrebarea este: cum îl putem ajuta? Care sunt acei factori care îi vor facilita accesul la lectură sau măcar îl vor orienta către acest lucru? Mă întreb în acest fel
destul de banal pentru că împrumutul de carte înseamnă mult mai mult decât alegerea unui volum, în funcție de bibliografia școlară sau interesul de moment al
utilizatorului (ce limbaj de lemn presupune și acest termen – „utilizator”!). Înseamnă, acolo unde există, o deprindere de lectură, care depinde de o prejudecată
comună (în sensul bun al termenului) asupra a ceea ce credem noi, românii, că este o bibliotecă, înseamnă până la urmă un Weltanschauung, o viziune asupra vieții
și edificării prin cultură, nu doar prin civilizație. Astfel că până la a deschide ușa
unei biblioteci sunt necesari o serie de pași care ne orientează sau nu, ca nație, că‐
tre această deschidere.
Dar să presupunem că eroul nostru de 10 ani, care tocmai a ajuns la ușă, nu are
o pasiune pentru citit, iar părinții săi, cufundați în iureșul zilnic al problemelor
stringente și în lectura constantă a Facebook-ului, cu toate că bine intenționați în
privința educației lui, nu l-au plimbat prea des pe la biblioteca publică. În fond, se
prea poate ca experiența lor din copilărie sau tinerețe cu „doamna bibliotecară” să
nu fi fost una de tip paradisiatic; desigur, nu uit niciodată excepțiile…
Seducția unui „cumpărător” al produselor de bibliotecă, care nu este, din păcate pentru noi și din fericire pentru el, un „șoarece” de bibliotecă începe din momentul în care deschide ușa; mai mult, din momentul în care vede primele indicatoare de bibliotecă, afișe și desigur clădirea în sine. Cum arată însă spațiul ideal
pentru un copil de 10 ani, care l-ar putea transforma într-un bibliofil? Extrapolând, care este spațiul ideal de bibliotecă pentru un student? Sau muncitor? Sau
tehnician/maistru (mai există așa ceva?)?
Nu voi oferi niște răspunsuri, pentru că într-un fel cu toții știm acestea, cum ar
trebui să. E suficient că, pentru puțin timp, am reușit să văd prin ochii copilului și
nu ai bibliotecarului, cocoțat pe ultima treaptă a scării, pentru a verifica cu rigla
preferată alinierea volumelor, precum poziția răcanilor la inspecția de dimineață,
așa cum ne spunea Moș Teacă a lui Anton Bacalbașa; a vedea prin ochii celuilalt e
un exercițiu tot mai util, odată cu înaintea în vârstă. Iar pentru mine, care mă
apropii de venerabila vârsta de 40 de ani, it`s a must!
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Îmi voi imagina însă un spațiu care „îmbrățișează” pur și simplu pe cel care îl
deschide, așa cum se întâmplă în cazinourile din Las Vegas: o dată ce ai intrat acolo, ești pierdut! Prin urmare, înainte de toate, ușa trebuie să fie deschisă conform
programului afișat și deschisă așa, la minut, să știm că, la o adică, dacă mai sunt 10
minute până la închiderea programului, eu, care stau la 5 minute de bibliotecă, am
timp să mă reped până acolo și să nu sparg ușa precum Tarzan zidurile verzi ale
junglei urbane…
Exagerez, desigur, și supralicitez o realitate mioritică care poate nu corespunde
mult-trâmbițatei precizii germane, realitate care își are farmecul ei inegalabil cu
siguranță. Aproape că îmi veni să scriu că biblioteca ar trebui deschisă mai mult
noaptea și nu ziua! Sau, oricum, mai pe înserat, când ies părinții cu cei mici la
plimbare sau perechile de îndrăgostiți înspre parcuri!...
Iar dacă spațiul acesta utopic, pus în calea plimbăreților de după-amiază, precum cârciuma la drumul mare, ar mai fi unul curat în permanență, cu câteva flori,
dar care să nu sufoce portretele marilor noștri scriitori (sic!), cu o muzică mai…
veselă, nu chiar Bach sau Vivaldi… cu ultimele cărți apărute din seria „Soy Luna”
sau „Prima mea enciclopedie” sau „Urzeala Tronurilor” sau cele din seria „Twilight”… Știm cât de mult le plac tinerilor noștri cărțile horror sau cele pline cu
„Fluturi”!
Iată că într-un astfel de spațiu se află acum eroul nostru. Și ceea ce vede pentru
prima dată, lângă colecția „Soy Luna” care i se par chestii neinteresante, de fete!,
este o carte despre Clash Royale (sper că știți ce este Clash Royale!, acest câmp virtual de bătaie pentru cavalerii noștri în devenire). Și ceea ce aude este ultimul hit
al lui Smiley („Ce mă fac cu tine de azi?)”, o impietate culturală la care nu ne-am fi
așteptat în acest turn al culturii care este biblioteca…
Iar lângă carte, o tablă de șah, un telescop, un spinner și o kendama.
Toate acestea l-au sedus pe jumătate. E chiar mai bine decât acasă, unde este
pedepsit iar părinții sunt prea ocupați pentru a juca împreună Monopoly, deși tot
i-a rugat. În această poziție, cu mâna îndreptată spre carte, observă într-un colț pe
canapeaua dintre rafturi, un om cu o carte deschisă în mână. L-a văzut sau nu? E
prea ocupat pentru a ridica ochii? Oare ce fel de om este? Îl va certa pentru că nu a
zis „Bună ziua” când a intrat? Îl va pedepsi pentru că din buzunar telefonul lui începe să urle deodată, în liniștea mormântală, „Cu-cu-ri-gu”!?!
Dar despre cealaltă jumătate a seducției și implicit răspunsurile la întrebările
copilului nostru, în episodul următor…
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Non sperate di liberarvi dei libri!
(Umberto Eco)

Preambul. În zorii Renașterii, într-o scrisoare către Giovanni Anchiseo, Francesco Petrarca mărturisea cu o intensitate impresionantă: Non riesco a saziarmi di
libri (Nu reușesc să mă satur de cărți), pentru ca mai apoi să descrie starea afectivă
ce însoțește lectura: I libri danno un diletto che va in profondità… ci consigliano e si
legano a noi con una sorta di familiarità attiva e penetrante– Cărțile ne creează o
plăcere care merge în profunzime… ne sfătuiesc și se leagă de noi cu un soi de familiaritate activă și pătrunzătoare (Le familiari, III, 18, Le Lettere, Firenze, 2008, vol. I,
p. 139 – trad. noastră, I. Gănguț). După câteva secole, într-o operă plină de miez al
cărei titlu l-am ales ca motto al lucrării noastre, Umberto Eco – semiotician, filozof,
romancier – poartă o discuție spumoasă cu alt intelectual de marcă, cineastul
francez Jean Claude Carrière pe tema destinului cărții clasice în era informaticii.
Temperând spiritele înfierbântate ale celor care prevestesc dispariția cărții, Umberto Eco mărturisea că se va întoarce mereu la cartea veche, ferfenițită, de care îl
leagă o profundă afecțiune și observă cu naturalețea omului inteligent și cultivat:
Il libro è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici. Una volta che li hai inventati non puoi fare di meglio. – Cartea este ca lingura, ciocanul, roata, foarfecele.
Odată inventate, nu poți face mai mult. (Non sperate di liberarvi dei libri, Milano,
Bompiani, 2009, p. 16)
1. De ce subiectul manuscriselor iluminate este atât de puțin cunoscut de
către iubitorul mediu de cultură? Răspunsul este simplu. Aceste monumente de
artă antică, medievală și renascentistă au un regim de păstrare, de împrumut că‐
tre public, foarte diferit de cărțile obișnuite. Publicul larg nu are acces la ele, cu excepția unui număr infim de oameni. Chiar în timpul unor expoziții, destul de rare
și costisitoare, pe această temă, manuscrisele sunt transportate, securizate, expuse în condiții riguroase, la o temperatură de 18 grade Celsius, umiditate de maxim
60%, într-o vitrină sub un fascicul de lumină rece de maximum 50 de lucși. Manuscrisele bibliotecilor de stat sau particulare sunt asigurate pe sume de milioane de
euro.
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2. Dedicăm aceste rânduri modeste copiștilor fără nume care au lăsat omenirii
acest tezaur de cunoaștere și artă prea puțin cercetat și prea puțin cunoscut de
omul modern, în acele scriptoria monahale aflate sub semnul dictonului benedictin Ora et labora! (Roagă-te și muncește!) Manuscrisul iluminat, numit și ornat, reprezintă traducerea din italiană a formei manoscritto miniato, din franceză – manuscrit enluminé, din engleză – illuminated manuscript (în această accepțiune vom
folosi termenul pe tot parcursul lucrării). El reprezintă o lucrare de mână care, în
afara textului, conține litere ornate, chenare, borduri, scene pictate, adevărate tablouri pe toată pagina sau mai mici, personaje, simboluri heraldice. Ansamblul
grafic care împodobea textul manuscrisului se numește enluminure în franceză
sau miniatura în italiană, fără să aibă conotația mărimii pe care a căpătat-o mai
târziu. Etimologic, primul termen provine din lat. lumen care înseamnă lumină, cu
trimitere directă la aura sfinților din icoanele medievale și la literele aurite, iar al
doilea din lat. Minium, care înseamnă oxid roșu de plumb, cu care se orna textul de
culoare neagră printr-un ansamblu de linii, chenare, borduri, prima literă la început de capitol (fr. lettrine, it. capolettera) sau scene pictate. În cei peste 1000 de
ani ai Evului Mediu, manuscrisul iluminat a cunoscut o evoluție impresionantă în
diversificarea și îmbogățirea formelor și a conținutului. Cei care numesc această
perioadă întunecată, cu o viziune radicalistă, uită de manuscrisele iluminate și de
alte realizări înfăptuite sub semnul evoluției naturale a omenirii. Discuția noastră
are legătură cu istoria scrisului, cu pictura, cu estetica, paleografia, biblioteconomia, codicologia și cu alte numeroase discipline de graniță. De la primele scrieri pe
stâncă, plăci de argilă, pânză de in sau mătase, papirus, pergament, hârtie, trecând
în era Guttenberg și ajungând în era digitizării, omenirea a parcurs etape importante și necesare pentru ca astăzi, din fotoliu, să putem admira manuscrisele împodobite cu miniaturi fără să ajungem la Biblioteca Vaticanului, Bodleiană sau British Museum, cu un singur click. Excluzând manuscrisele de limbi orientale, cele
mai mari depozite de manuscrise, multe dintre ele iluminate, se află în ordine descrescătoare în următoarele sedii: Biblioteca Națională din Paris (circa 125.000
manuscrise); British Museum din Londra (peste 55.000); Biblioteca Bodleiană din
Oxford (40.000); Biblioteca Vaticana din Roma (peste 50.000); de stat din Bruxelles, Madrid, Viena, Copenhaga (31.000); Marciana din Veneția (circa 14.000); Ambrosiana din Milano, Laurenziana din Firenze (circa 10.000); Estense din Modena
(circa 9000).
Istoria cărții evoluează de la volumen care înseamnă rulou, sul la codex, strămoșul cărții de astăzi care înseamnă scoarță de copac, prin care se înțelegea cartea
scrisă pe pergament, cu pagini față și verso, cusute și legate (vezi și Albert Flocon,
Universul cărţilor. Studiu istoric de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
traducere de Radu Berceanu, cu o postfaţă de Barbu Theodorescu, Bucureşti, Edit.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976). Trecerea de la rulou la codex s-a făcut în mod
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treptat, natural, codicele cu pagini din pergament impunându-se ferm de prin sec.
V d.C., el prezentând multiple avantaje: rezista sute de ani, se putea scrie pe față și
verso, încăpea mai mult text, 5 codici cuprinzând conținutul a 40 de rulouri.
Între sec. V-XII, manuscrisele erau produse în și pentru mănăstiri, abații, biserici și catedrale. Foarte puțini oameni știau să scrie și să citească. În această perioadă manuscrisele aveau în mod covârșitor subiecte religioase. Începând cu sec.
XII-XIII, odată cu apariția și dezvoltarea așezărilor urbane, apar școlile și universitățile, cele mai cunoscute fiind cele din Bologna, Sorbona din Paris, Oxford și Cambridge din Anglia. Cererea de carte a crescut vertiginos spre sfârșitul Evului Mediu
din partea studenților, a profesorilor, a regilor și a principilor, a seniorilor care comandau cărți cu prețuri din ce în ce mai mari. Manuscrisele erau scrise în ateliere
mănăstirești numite scriptoria, după care apar și atelierele laice. Copierea și iluminarea manuscriselor devine o adevărată meserie, iar meșteșugul cărții cunoaște o
adevărată diviziune a muncii. Apar copistul, pictorul decorator ce execută ansamblul ornamental, legătorul de carte care finalizează lucrarea legând paginile și
aplicând copertele. După ce copistul scria textul în rubricile convenite, pe 1, 2 sau
3 coloane în pagina liniată, urma pictorul decorator (it. miniatore, fr. enlumineur)
care executa întregul ansamblu figurative cuprinzând literele inițiale la început de
paragraf, chenare, borduri, scene cu diverse subiecte potrivite cu textul. Copistul
folosea culoarea neagră, dar pictorul utiliza și alte culori, cel mai adesea roșul, albastrul, galbenul, verdele. Pentru fabricarea culorilor se utilizau pigmenți vegetali,
minerali sau organici, astfel încât culorile erau vii, aveau luciu și rezistau sute de
ani. În final, legătorul de carte o încheia, punea copertele din piele cu modele imprimate, încrustate cu pietre prețioase și fildeș, blazoane, steme. Pe lângă rolul de
a proteja paginile cărții, copertele aveau și rol decorativ, sporind valoarea manuscrisului, mai ales dacă era unul luxos, comandat și plătit ca atare. De la scrierea
pe papirus, s-a trecut la pergament, adică piei de animale, mai ales vaci, oi și capre. Cea mai bună piele era cea aparținând animalelor moarte la naștere, numită
vellum, subțire,deschisă la culoare, maleabilă și fină (de aici s-a născut sintagma
foaie velină. Denumirea de pergament vine de la orașul Pergam, localitate din Asia
Mică, astăzi în Turcia. Cartea copiată cel mai mult în Evul Mediu este, fără îndoială
Biblia, dar existau și manuscrise cu subiecte laice, profane, din domeniul artelor liberale: retorica, gramatica, dialectica, aritmetica, geometria, muzica și astronomia.
Se dezvoltă literatura cu subiecte practice din domeniul militar, juridic, contabil,
cărți despre vânătoare, despre grădini, poezii și romane cavalerești. Sunt celebre
Roman de la Rose, Roman de Rénarte, Cavalerii Mesei Rotunde, Romanul lui Alexandru cel Mare etc.
3. Costul manuscriselor illuminate. La sfârșitul Evului Mediu, cartea își asumă rolul de obiect de mare preț, de prestigiu și putere, de reprezentare. Seniorii
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comandă manuscrise foarte scumpe, cronici istorice care glorifică faptele lor de arme, își preamăresc blazonul. Cartea exaltă puterea și gloria seniorului, este obiect
de preț oferit cadou în împrejurări oficiale, dar de nuntă, moștenire urmașilor. Lorenzo Magnificul, unul dintre marii Mecena ai Renașterii, oferă ca dar de nuntă fiicelor sale, Lucrezia, Luisa și Maddalena câte o carte de rugăciuni (libro d’ore). Cele
trei cărți sunt mai degrabă bijuterii de admirat decât cărți de răsfoit, decorate cu
foiță de aur și argint, ferecate în legături somptuoase, cu coperte bogat ornamentate, cu pietre dure și smalțuri policrome.
Costul codicelor a fost dintotdeauna ridicat. Ceauşescu a luat un împrumut de
10 miliarde dolari pentru realizarea unor mari investiţii în România. Împrumutul
a fost garantat de către Statul Român cu Codex Aureus de la Lorsch, aflat în proprietatea Bibliotecii Batthyaneum din Alba-Iulia. Manuscrisele bibliotecilor de stat
sau particulare sunt asigurate pe sume de milioane de euro sau dolari. O carte de
uz precum De medicina a lui Avicenna costa la Bologna pe la începutul sec. al
XIV-lea cât salariul anual al unui muncitor în construcții, iar o Biblie cu miniaturi
de zece ori mai mult. Biblia comisionată de Borso d’Este, ducele de Ferrara, a costat 2000 de florini de aur. Pentru frescele din Capella Tornabuoni a Catedralei
Santa Maria Novella din Florența, vestitului Domenico Ghirlandaio i s-au plătit
1000 de florini de aur, adică jumătate. Federico da Montefeltro a plătit pentru Biblia pe care o comandase 30 de mii de ducați de aur, adică prețul unei catedrale,
după cum afirmă Ambrogio Piazzone, vice-prefectul Bibliotecii Vaticane (Corriere
della Sera, 21 martie 2004, p. 29).
4. De la manuscrisul iluminat la biblioteca virtuală. Deoarece manuscrisul
iluminat este unic și irepetabil 100% în forma sa originară, accesul publicului larg
la vizualizarea sau răsfoirea lui este aproape imposibilă. Tezaur al culturii umane,
acesta este conservat în condiții de maximă securitate, pentru a nu suferi daune
din partea agenților externi. Rezolvarea problemei a venit din dezvoltarea tehnicilor IT. Digitizarea reprezintă un șir de procese prin care transformăm un manuscris pe suport fizic pergament în manuscris virtual, identic cu primul, cu posibilitatea de a-l stoca și de a-l oferi unui deținător de computer sau tabletă. Puțină lume știe că primul proiect de tip „biblioteca digitală” s-a născut de fapt in 1971, la
ideea studentului american Michael Hart,de la Universitatea Illinois, sub numele
de Proiectul Gutenberg. Numărul cărților electronice din biblioteca Gutenberg a
crescut de la 1.000 (în 1997) la 2.000 (în 1999) și apoi la 10.000 in 2003. În acel
moment, Hart avea o echipă de 1.000 de voluntari în toata lumea, care digitizau
350 de cărți lunar. Hart și-a propus să aibă 1 milion de cărți disponibile în 2015,
însă, din păcate, s-a ajuns doar la 500 de mii. În ultimele 2 decenii, evoluția tehnicilor IT a fost spectaculoasă, astfel încât zeci de mii de documente au fost digitizate. A apărut European Digital Library – EDL (28 de țări – 30 de limbi), legislația
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comună europeană în domeniu și a început digitizarea tezaurului mondial. Prima
Bibliotecă digitală a apărut în Finlanda, dar rezultate remarcabile au obținut Franța, Marea Britanie, S.U.A., Elveția, Spania etc. Prin proiectul Gallica, B.N. a Franței a
digitizat peste 3 milioane de documente. Biblioteca Vaticana a semnat la 12 ianuarie 2012 cu firma japoneză NTT Data un contract prin care aceasta se obligă să
virtualizeze 82 de mii de documente pe care puțini pământeni ar fi avut ocazia să
le vadă (vezi amănunte în Bolletino della Santa Sede, 20 martie, 2014, p. 4). Tot
sub regimul spectaculosului se află proiectul italian Rerum Novarum, început la 3
martie 2011, când s-a făcut o demonstrație publică, s-a prezentat platforma revoluționară multi-touche, anume s-a făcut o imersiune virtuală în Biblia lui Borso
d′Este. Prin atingere, privitorul răsfoiește biblia pe care altfel n-ar fi văzut-o niciodată. În același scop, de a spori accesibilitatea la marile comori ale Renașterii italiene, Casa Editrice Franco Cosimo Panini Editore a lansat în 1994 colecția La Biblioteca Imposibile care cuprinde edițiile în facsimil ale celor mai importante codice cu
miniaturi (numără 12 titluri printre care și cele la care ne-am referit noi), eveniment despre care Umberto Eco spunea: Per la prima volta ricercatori e studenti potranno studiare, sfogliare e toccare opere solitamente sepolte nelle casseforti delle
biblioteche pubbliche – Pentru prima oară, cercetătorii și studenții vor putea studia,
răsfoi și atinge opere singulare înmormântate în seifurile bibliotecilor publice (trad.
noastră, I.G.). Din păcate, sunt cărți de colecție pentru bibliofili. Pe saitul specializat în vânzare de carte abebooks.it, în data de 15 noiembrie 2015, ora 11,00 a.m.,
un exemplar din Biblia lui Borso d’Este, ediția în facsimil, costa 14.750 euro, Biblia
lui Montefeltro – 18.900, iar Très Riches d′Heures a ducelui de Berry se putea achiziționa la numai 34.976 de euro, toate second hand. Cultura, în general, și pasiunea
de bibliofil, în special, costă. Vor dispărea cărțile în forma lor clasică? Umberto Eco
îi invită pe adepții e-book-urilor (op.cit.) să citească Război și pace de Lev Tolstoi la
calculator sau pe tabletă, eventual după o pană de curent electric.
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Dumitru ȘERBAN
bibliograf la Biblioteca Judeţeană
„Gh. Asachi” Iaşi

La Iaşi, în perioada 6 iulie – 17 iulie 2017, Asociația Națională a Bibliotecarilor
și Bibliotecilor Publice din România şi Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi
au organizat Cursul de calificare/perfecţionare bibliotecar studii superioare. Cursul
s-a desfăşurat sub forma a două module, primul adresat introducerii în catalogare,
iar cel de-al doilea iniţierii în comunicare. Şi cum, un astfel de eveniment nu putea
trece neobservat, în calitate de bibliograf la Biblioteca Judeţeană şi realizator de
emisiuni la Radio România Iaşi, am realizat un interviu, cu un om care a adunat
de-a lungul timpului, în zestrea de valori, informaţii care trebuiau împărtăşite publicului larg, dar şi colegilor din breaslă.
Interlocutorul nostru, formator Constanţa Dumitrăşconiu, a răspuns apelului
nostru şi ne-a lăsat să pătrundem în universul dumneaei, pentru a ne iniţia, a afla
detalii despre lumea pe care o conduce, unde este stăpână, mentor, profesionist,
acestea bazate pe experienţa acumulată de o viaţă, cum însăşi ne mărturiseşte în
interviul pe care l-am realizat.
Nu degeaba se spune că esenţele puternice stau în sticluţe mici; fără să exagerăm, putem aplica această maximă, metaforic şi în conturarea portretului doamnei
mentor, în care se regăseşte, întrucât, deşi a ajuns la stadiul de profesionist, este
un om modest, frumos spiritual, încadrată de un calm aparte, o comunicare perfectă cu receptorul, făcându-se nu doar plăcută, ci şi bine înţeleasă.
Interviul nu a avut intenţia de a reda tematica din cele două module, ci şi-a propus să pătrundă în tainele unui om al bibliotecii, pentru a ne împărtăşi din experienţă, din practica acumulată de-a lungul timpului, dar şi din cercetarea, atât din
faţa, cât şi din spatele cărţilor, pentru că singurele bucurii care te detaşează de o
viaţă stresată, monotonă, le găseşti, le trăieşti alături de personaje, unde eşti martor, participant, putând călători, în timp şi spaţiu, într-o perioadă relativ scurtă,
alături de cartea preferată.
În continuare redăm interviul care constituie o mărturie a faptului că doar citind şi pătrunzând în lumea operelor, poţi reuşi în viaţă, pentru că lectura te înalţă, te face să fii mai bun, să fii om.
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– Care este bucuria unui formator? Ce așteptări are el de la „învățăceii” săi?
– Cea mai mare satisfacţie a unui formator este atunci când îşi dă seama că participanţii la cursurile sale sunt interesaţi, în mod real, de ceea ce încearcă să le
transmită. Aşteptările unui formator sunt legate de înţelegerea conceptelor, noţiunilor pe care le transferă celor care, de bună voie, au dorit să adauge noi cunoştinţe referitoare la profesia în care s-au pregătit ori pe care au adoptat-o. Finalul întâlnirilor ar trebui să demonstreze că formatorul a avut vocaţia pentru a oferi ceea ce şi-a propus, că a fost destul de persuasiv încât participanţii/cursanţii doresc
să continue perfecţionarea, iar testul final arată că interesul faţă de problemele
puse în discuţie a fost major.
– Cum ați privit și cum priviți lumea cărților din spatele acestora? Este frumoasă
această lume?
– Nu ştiu dacă noi, bibliotecarii, ne aflăm în spatele cărţilor. Eu cred că, din contră, bibliotecarii sunt oamenii fericiţi care au la îndemână într-adevăr o „lume a
cărţilor” (acum şi a altor suporturi), dar, din păcate, această lume nu poate fi explorată niciodată în totalitate. Discutând cu mai multe persoane care doreau să se
angajeze într-o bibliotecă, cel mai mare avantaj îl vedeau în faptul că vor putea citi
foarte mult. Când le contraziceam spunându-le că nu vor avea timp de lectură, dacă îşi vor vedea de meseria de bibliotecar, nu mă credeau. Însă, ceea ce este, cu siguranţă, un avantaj, mai ales dacă lucrezi într-un serviciu de Catalogare, este faptul că poţi fi mereu la curent cu ceea ce apare şi-ţi poţi alege titlurile, notându-le
pentru o lectură viitoare (câte liste de asemenea titluri le am, încă, necitite sau nestudiate!).
– Care este cartea sau cărțile, cu siguranță sunt mai multe, care în spatele lor fiind, v-au făcut cu ochiul, implorându-vă să pătrundeți în universul ei/lor. Ați avut
experiențe de acest fel?
– Nu pot spune că am avut chiar nişte experienţe de genul acesta. Am citit multe cărţi despre artă şi mi-ar fi plăcut să ştiu mai mult.
După informatizarea bibliotecilor am fost mereu tentată să mă apuc serios să
aflu şi eu ce e cu informatica aplicată într-un domeniu al culturii. Desigur că
mi-am dat seama că nu am cunoştinţele şi abilităţile necesare, la vârsta la care mă
apucase dorinţa de a fi independentă în activitatea de catalogare. Mereu trebuia şi
trebuie să mă sfătuiesc cu specialiştii domeniului, fără de care nimic nu se mai
poate face. Câteodată primesc ajutor, altădată primesc multe întrebări.
Într-o viaţă nu le poţi cuprinde pe toate.
– V-a dezamăgit, vreodată, vreo carte, în sensul că dorința lecturii a fost atât de
mare, iar în momentul incursiunii ați descoperit că nu răspunde așteptărilor?
– Probabil că vă referiţi la beletristică. Sigur mi s-a întâmplat şi aşa ceva. Dar,
acum, eu sunt dezamăgită mai ales de unele cărţi, articole din specialitatea mea,
unde am o expertiză.
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– Care este cartea sufletului dumneavoastră?
– Pentru multele decenii pe care le-am traversat poate că ar fi fost să am mai
multe cărţi de suflet. Cred că acum vreo 30 de ani aş fi spus că am mai multe asemenea cărţi. Acum, făcând o analiză, rămân la Pe aripile vântului scrisă de Margaret Mitchell (şi filmul realizat după ea). Din literatura de actualitate îmi plac cărţile Ioanei Pârvulescu. Am citit, la un moment dat, cartea lui Petru Dumitriu Non
credo, oro/ Nu cred, mă rog şi mă gândesc s-o recitesc.
De la începutul anului citesc/studiez o carte foarte interesantă: Antrenează-ţi
creierul de Joe Dispenza. Poate voi mai câştiga ceva!
Şi cum se întâmplă cu cei care ajung la o anumită vârstă, îmi plac jurnalele, memoriile. Interpretez faptele cu altă psihologie.
– Cum arată biblioteca de ieri, dar cea de astăzi? Sistemul informațional vine în
ajutorul slujitorilor cărții sau era mai clasic și simplu înainte?
– Pe scurt, biblioteca de ieri era un loc de lectură, mai ales pentru cei studioşi,
de reflecţie adâncă, uneori, pentru că biblioteca avea titluri care nu se puteau
cumpăra de toţi cei interesaţi. Cititorii (studenţii, cercetătorii, profesorii) alegeau
biblioteca unde să citească, în funcţie de colecţiile bibliotecii, de sălile de lectură,
dar şi de felul în care bibliotecarii, unii personalităţi cunoscute mai târziu sau
chiar în acele vremuri, se comportau cu cititorii.
Bibliotecile de astăzi s-au deschis foarte mult către orice fel de public. Aproape
că nu mai există biblioteci care să nu înscrie utilizatori de toate tipurile. Bibliotecile de învăţământ s-au deschis şi către publicul larg, iar bibliotecile publice pot prelua şi utilizatori specifici bibliotecilor din învăţământ. Există o grijă deosebită pentru a mulţumi utilizatorul, dar, din păcate, se îndreaptă mai mult spre donaţii pentru a-şi îmbogăţi colecţiile.
Sistemele informatizate din biblioteci ajută mult bibliotecarii şi utilizatorii, dacă cei care le folosesc cunosc meseria pe care o practică, precum şi cum funcţionează sistemul pe care îl utilizează. Desigur că interesul bibliotecarului trebuie să
fie interesul utilizatorului. De asemenea, sistemele informatizate avansează dacă
bibliotecarii, informaticienii din biblioteci fac observaţii pertinente şi la timp.
N-aş putea să spun că era mai simplu înainte (de ce?). Fiecare etapă se bazează
pe etapa anterioară, care a avut greutăţile ei. Şi atunci, sau mai ales atunci, trebuia
să ştii biblioteconomie, să ştii documentele de referinţă la care să apelezi. Să nu
uităm că regulile de catalogare stabilite la Conferinţa de la Paris, octombrie 1961,
stau la baza regulilor actuale, adăugând, desigur, noi reguli pentru noi tipuri de resurse. În perioada în care ne aflăm tehnologia ajută foarte mult, numai că trebuie
să ştim să alegem informaţia.
– Pentru că tot am vorbit de lumea de ieri și de azi, astăzi, ați găsit omul căruia
să-i lăsați moștenire zestrea dumneavoastră de valori? (omul formator care să fie
măcar la fel de valoros ca dumneavoastră).
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– Eu nu mă consider atât de valoroasă pe cât insinuaţi dumneavoastră. Poate,
doar, prin anii adunaţi. Cu siguranţă că sunt bibliotecari mult mai valoroşi decât
mine în bibliotecile româneşti, dar nu se arată. Ceea ce ştiu eu spun tuturor celor
cu care mă întâlnesc. Nu ţin nimic secret. Dar trebuie să precizez că nu deţin toate
cunoştinţele domeniului, mai ales că acesta s-a diversificat foarte mult, iar dinamica ultimilor ani este alertă. Aştept ca tinerii/maturii catalogatori să aibă curaj.
Prin ţară sunt deja catalogatori care predau catalogare. Deci, nu am de ce să fiu îngrijorată.
– Care este experiența dumneavoastră în urma cursurilor de formare? Ați creat
legături, prietenii profesionale care dăinuie și după terminarea cursurilor?
– Cursurile de formare mi-au adus, în primul rând, beneficii profesionale. De la
fiecare curs plec îmbogăţită cu ceea ce aflu de la colegii participanţi. Adesea am
cules exemple pentru diferite reguli de catalogare.
Sigur că în urma acestor cursuri am rămas cu legături importante cu unii bibliotecari, uneori, chiar legături de suflet.
– Ce sfaturi oferiți tinerilor care vor să îmbrățișeze această meserie?
– Sfaturi – să fie serioşi profesional, să nu înceteze să înveţe, să fie toleranţi cu
utilizatorii, să fie mereu la datorie, să încerce să se specializeze într-un domeniu
biblioteconomic, pe care să-l aprofundeze, să respecte personalităţile domeniului.
Cei tineri să încerce să se specializeze şi în informatică pentru a înţelege corect ce
pot face sistemele informatizate din biblioteci, încât să nu mai alegem orice program pe care ni-l oferă un furnizor.
– Ce ar trebui să facem cu toții, pentru ca sălile de lectură să fie animate? Noi introducem... mii de cărți... Cine le va citi? dacă lectorii sunt din ce în ce mai puțini?
– „Cu toţii”, cadre didactice, bibliotecari, ar trebui să fim mai exigenţi cu noi şi
să-i îndrumăm pe utilizatori spre literatura bună (pentru asta trebuie s-o cunoaş‐
tem, mai întâi, noi), să cunoaştem bibliografia şcolară, să fie o relaţie strânsă între
profesor şi bibliotecar, să participăm la cluburile elevilor etc. Cineva care este specialist în comunicarea colecţiilor, în relaţiile cu utilizatorii v-ar indica mult mai
multe căi.
– La Radio România Iași realizez emisiunea Tradiții, trebuie să vă mărturisesc că
m-ați impresionat, zilele trecute, când ați îmbrăcat ia, vestimentația tradițională a
femeilor care păstrează cu sfințenie spiritualitatea neamului. Ia, pentru dumneavoastră, reprezintă un obiect vestimentar sau o încărcătură spirituală?
– Atunci când îmbrac ia mă simt mai româncă. Dacă ar fi după mine aş introduce o zi pe săptămână în care toată lumea să poarte ie sau port popular, dacă pot să
cumpere ori să-şi facă. Aceeaşi problemă este şi cu steagul românesc. Cred că fiecare gospodărie ar trebui să-l aibă arborat. De ce alte ţări ţin atât de mult la steagul şi la tradiţiile lor?
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PALATUL UNIVERSITAR DE PE COPOU,
O POVESTE IEŞEANĂ VECHE DE 120 DE ANI

Mihai CABA
inginer pensionar; membru al
Asociației Literare „Păstorel” Iaşi

La 21 octombrie 2017 s-au împlinit 120 de ani de la inaugurarea noului Palat al
Universităţii ieşene din dealul Copoului. Acesta a fost construit în perioada 18931897, dintr-o necesitate stringentă a satisfacerii afluxului necontenit de tineri studioşi care se îndreptau cu multă vrere pe calea cunoaşterii, deschisă de prima Universitate a României, înfiinţată la Iaşi, la 26 octombrie 1860, din vremea şi vrerea
lui Cuza Vodă. Era cea de a treia clădire impozantă şi monumentală ce s-a ridicat
la Iaşi în scurtul interval al ultimilor trei ani, fiind precedată de cea somptuoasă a
Liceului Internat „C. Negruzzi” (3 oct. 1895) şi de cea a noii clădiri – bijuterie – a
Teatrului Naţional (1 dec. 1896), toate acestea beneficiind de înrâurirea Regelui
Carol I, care dorea să-şi atragă recunoştinţa Cetăţii ieşene, aşa cum aceasta fusese
viu exprimată faţă de Marele Voievod Ştefan, la grandioasa festivitate a inaugură‐
rii statuii ecvestre, de la 5 iunie 1883.
Nu e de mirare că în atari circumstanţe, la 23 mai 1893, „piatra fundamentală”
a viitorului Palat Universitar de pe Copou a fost pusă în prezenţa Principelui Moş‐
tenitor Ferdinand, dându-se frâu liber lucrărilor de construcţii ale noii clădiri, situată pe locul unde funcţionase, între 1846-1888, Teatrul cel Mare de la Copou,
care avea să ardă în întregime în urma izbucnirii incendiului devastator din noaptea de 17/18 februarie 1888, aşa cum se menţionează în presa vremii.
Planurile de ansamblu şi execuţie au fost elaborate de arhitectul elveţian Louis
Pierre Blanc, devenit celebru pentru proiectele sale de mare anvergură de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Acesta avea să ţină seama şi de schiţele şi recomandările
savantului Petru Poni, făcute în urma unei recente documentări la cele mai de seamă universităţi europene, ce priveau organizarea şi funcţionalitatea acestora. De
altfel, arhitectul Le Blanc avea să primească pentru acest grandios proiect ieşean
şi medalia de aur a Expoziţiei Universale de la Paris, din 1896.
Prevăzute a se termina în doar doi ani, lucrările au fost terminate, totuşi, în patru ani, astfel că, la 21 octombrie 1897, în timpul ministeriatului lui Spiru Haret,
s-a putut desfăşura fastuoasa festivitate a inaugurării noului Palat Universitar de
pe Copou, sub înaltul patronaj al Regelui Carol I şi al Reginei Elisabeta, cunoscută şi
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Palatul Universitar de pe strada Carol
(fotografie de epocă)

Palatul Universitar de la Copou
(vedere de ansamblu după extinderea din 1933)

Palatul Universitar de la Copou
(iluminat feeric actual de faţadă)
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sub pseudonimul literar, Carmen Sylva, cu participarea unor
înalte personalităţi, între care
D.A. Sturdza – prim ministru,
N. Culianu – rector, Petru Poni
– savant şi om politic, precum
şi în prezenţa unei numeroase
asistenţe.
Chiar de la inaugurare, noul
Palat al Universităţii de pe Copou s-a impus în viaţa Cetăţii de
pe 7 coline, atât prin arhitectura monumentală realizată în stilul eclectic francez al vremii, ce
îmbina armonios clasicul cu barocul, cât şi prin valoarea sa de
simbol cultural şi spiritual românesc, ce depăşeşte cu mult
funcţiile strict universitare.
Consultând arhivele vremii
se poate desprinde înfăţişarea
noii zidiri ieşene: Noua clădire
avea o faţadă de 130 de m, decorată, de o parte şi de alta a
frontonului şi la extremităţile
cornişei cu sculpturi alegorice
executate de artiştii plastici Valbudea, Georgescu şi Hegel. O aulă de trei sute de locuri a fost
clădită în centrul construcţiei; o
sală mare pentru bibliotecă a
fost prevăzută la primul nivel,
aceasta fiind cea mai frumos
împodobită încăpere din clădire. Friza decorativă, de o excepțională frumuseţe este opera
unor inspiraţi pictori: Mureşanu, Alpar şi Voinescu. (...) Edificiul cel nou era prevăzut cu toate instalaţiile necesare pentru

MIHAI CABA

buna desfăşurare a activităţii în cele circa
260 de încăperi care le cuprindea.
Alte informaţii preţioase ale timpului
despre noul Palat universitar le aflăm din
monografia istoricului N.A. Bogdan, intitulată Oraşul Iaşi, a cărei primă ediţie a
apărut în 1904, din care spicuim: Palatul
ce i s-a zidit de stat la strada Carol, şi în
care s-au strămutat Facultăţile de Drept,
Litere şi Ştiinţi în anul 1897, este foarte
mare şi impunător, numărând peste 260
Palatul Universitar de pe Copou –
Biblioteca Tehnică
de odăi, toate instalate cu lux şi cu cele mai
nouă aparate de iluminare, încălzire, apă, aerisire etc., cum şi biblioteca universitară.
Într-adevăr, noul corp de pe Copou al Universităţii a fost dotat pentru iluminat
şi încălzit cu uzină electrică proprie, iar pentru alimentarea cu apă s-a ridicat un
turn de apă, ceea ce reprezentau la timpul lor soluţii tehnice avansate. Şi pentru
iluminatul electric exterior al clădirii s-a construit un candelabru special.
De la momentul inaugurării până în prezent, Palatul Universităţii din dealul Copoului şi-a scris, zi de zi şi an de an, cronica istoriei de 120 de ani. Parcurgând-o,
vom putea descifra, cu tăria înscrisurilor, momentele faste şi mai puţin faste ale istoriei sale de peste un veac. Mai întâi să ne oprim asupra succesiunii denumirilor
căpătate de Universitatea Iaşi de-a lungul timpului. Astfel, de la 1 noiembrie 1933,
după terminarea scărilor şi frontonului central şi a adăugirii aripii din stânga,
aceasta s-a intitulat Universitatea Mihăileană, amintindu-se cumva de fosta Academie Mihăileană, înfiinţată în 1835, prin stăruinţa lui Gheorghe Asachi pe lângă
domnitorul Mihail Sturdza. Din 1942 primeşte denumirea de Universitatea „CuzaVodă”, iar 10 ani mai târziu, în 1952, capătă o nouă denumire: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, pe care o păstrează şi în prezent.
Alte file ale istoriei sale consemnează:
– 1 noiembrie 1910 – înfiinţarea de către Dragomir Hurmuzescu în cadrul Facultății de Ştiinţe, în premieră naţională, a Şcolii superioare de Electricitate Industrială, transformată un an mai târziu în Institut Electrotehnic.
– 5 mai 1911 – inaugurarea statuii lui Mihail Kogălniceanu (sculptor, Raffaello
Romanelli) în faţa intrării în aripa din dreapta, drept recunoştinţă pentru susținerea înfiinţării în 1860 a primei Universităţi româneşti;
– în perioada 1916-1918 a Primului Război Mondial, când oraşul Iaşi a devenit
Capitala Rezistenţei Româneşti, în clădirea Universităţii au funcţionat Ministerul
de Război şi Ministerul Învăţământului, cu consecinţe directe asupra desfăşurării
normale a procesului de învăţământ universitar;
– iunie 1929 – inaugurarea statuii lui Mihai Eminescu (sculptor, Ion Schmidt
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Faur) în faţa intrării în aripa din stânga, aflată în construcţie. Această statuie avea
să fie reamplasată în 1957 la Fundaţie, în apropierea Bibliotecii Centrale Universitare „M. Eminescu”, iar în locul acesteia a fost mutată statuia lui A.D. Xenopol
(sculptor, Richard Hette), ridicată în stânga clădirii, în 1934, în memoria strălucitului istoric, magistrat, academician, junimist şi profesor al Universităţii ieşene;
– martie 1937 – scoaterea de sub egida Universităţii a învăţământului superior
tehnic şi înfiinţarea Şcolii Politehnicii „Gh. Asachi” Iaşi, care avea să devină din 1948
Institutul Politehnic „Gh. Asachi”, având la bază facultăţile de Electrotehnică şi Chimie industrială, desprinse dintre secţiile fostei Facultăți de Ştiinţe a Universităţii.
Această scindare avea să creeze serioase disensiuni între cele două instituţii universitare privind împărţirea spaţiilor şi a patrimoniului din Palatul Universităţii,
Institutului Politehnic revenindu-i aripa din dreapta Palatului, cu Aula şi Biblioteca
tehnică. Acalmia acestora s-a menţinut până în 1993, când între cele două entităţi,
devenite prin noua reformă a învăţământului superior Universităţi de stat, a reizbucnit conflictul patrimonial încă nerezolvat juridic (!), fapt ce prelungeşte sine die
începerea necesarelor lucrări de reparaţii şi modernizare a Aulei şi a spaţiilor
aparţinătoare Universității Tehnice.
– 10 noiembrie 1940 – puternicul cutremur produs avea să afecteze foarte serios Palatul universitar de pe Copou, necesitând fonduri mari de reparaţii, care nu
puteau fi asigurate momentan.
– 1942-1945 – cel de al doilea Război Mondial avea să aducă serioase distrugeri
clădirii, laboratoarelor şi sălilor de învăţământ, fiind necesară refugierea facultăţilor în restul neafectat al ţării. La revenirea în Iaşi, refacerea Palatului, a laboratoarelor şi spaţiilor afectate a necesitat îndelungi lucrări de reparaţii care s-au tot
amânat din lipsa fondurilor până înspre anii 1953-1954;
– 1968-1978 – la solicitarea dezinteresată a renumitului maestru al picturii murale, Sabin Bălaşa, în această perioadă nişele Sălii paşilor pierduţi, în fapt culoarul
de intrare al aripii din dreapta, au fost decorate cu 19 minunate fresce, însumând
peste 300 m.p., realizate în tehnica a secco, cu o cromatică predominantă a albastrului voroneţian, în care pictorul abordează teme de mare sensibilitate ale istoriei
şi spiritului românești: mituri, legende, universul eminescian, cum şi teme ale contemporaneităţii: menirea şcolii şi a creaţiei, cucerirea spaţiului cosmic, prevenirea pericolului nuclear. Nu
e de mirare că, ulterior, Sala paşilor pierduţi a
fost apreciată de criticii de artă ca fiind Capela
Sixtină a Neamului Românesc.
– 5 decembrie 2002, de această dată la solicitarea
Universităţii, Sabin Bălaşa avea să-şi
Palatul Universitar de pe Copou –
dovedească
încă odată măiestrita sa artă în
Sala paşilor pierduţi
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pictarea uriaşei fresce, de peste 50 m.p., Galaxia iubirii, cea mai mare din ţară, concepută în stilul 3D şi care se constituie într-un strălucit omagiu adus Luceafărului
Poeziei, ce domină uimitor de atunci Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii.
– în 2013, în Aula de Onoare a Universității Tehnice, care mai păstrează patina
vremii trecute prin elementele stilului baroc: îngerii păzitori, stucul aurit, tapetul
decorativ, bufniţa înţelepciunii, fără a se efectua încă lucrări de restaurare, au fost
reamplasate cele două tablouri de mari dimensiuni, care reproduc pe cele originale, reprezentând pe Regele Carol I şi pe Regina Elisabeta, consideraţi ctitorii acestui
Palat Universitar, iar tablourile lui Gheorghe Asachi şi Petru Poni au fost mutate la
intrarea în această Aulă, în care au loc importante manifestări tehnico-ştiinţifice.
– în 2015, după ce Biblioteca Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” şi-a recăpătat
frumuseţea sa neasemuită, concepută de arhitectul Le Blanc în stilul eclectic, ce îmbină fericit barocul cu rococo-ul flamboyant, subliniată de arcade circulare, pilaştri
de marmură roşie, fineţea sculpturii în lemn, pictura pereţilor şi tavanul casetat,
aceasta a fost considerată, în urma unor sondaje internaţionale, între cele mai frumoase 25 de biblioteci ale lumii, ba chiar agenţia BBC o situează a doua în acest
onorant clasament!
La toate aceste vizibile preocupări pentru înfrumuseţarea Palatului se mai pot
adăuga la loc de cinste şi multe altele. Între acestea impresionează amenajarea
sculpturală la intrarea dinspre strada Toma Cozma a Aleii Personalităţilor Academice, „prezidată” de ilustrul profesor şi scriitor Garabet Ibrăileanu, iar la colţ fiind
„străjuită” de bustul academicianului Spiru Haret, ctitorul învăţământului modern
românesc. E suficient să facem o simplă trecere în revistă a celor 12 busturi ale
ilustrelor personalităţi academice, aşezate de-o parte şi de alta a aleii: Grigore Cobălcescu – geolog, Al. Philippide – filolog, Veniamin Costache – teolog, Simion Bărnuţiu – jurist, Traian Bratu – filolog, Mihai Bratu – geograf, Octav Mayer – matematician, Al. Myller – matematician, Radu Cernătescu – chimist, Ştefan Procopiu – fizician, Ion Borcea – biolog şi Gh. I. Brătianu – istoric, pentru a realiza mental înaltul
spirit academic în care erau instruiţi de-a lungul anilor cei care deveneau vremelnic
studenţii acestui lăcaş.
De asemenea, refuncţionalizarea vechiului Turn de apă al Palatului, în care s-a
amenajat în partea sa superioară o mai mică sală de conferinţe, oferă participanţilor şi vizitatorilor o splendidă vedere panoramică asupra oraşului. Şi, nu în ultimul
rând, realizarea unei feerice iluminări nocturne, ce conferă faţadei Palatului o stră‐
lucire de frumuseţe ireală.
La ceasul aniversar „120”, Palatul Universitar de pe Copou se prezintă în faţa vizitatorilor în toată plenitudinea strălucirii sale istorice, ştiinţifice şi cultural-artistice, înscriindu-se cu luminoasă subliniere în rândul prestigioaselor simboluri arhitecturale ieşene, româneşti, europene şi universale.
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elevă, Colegiul Național
„Emil Racoviță” Iași

Cea mai importantă revoluție a secolului XX a fost cea a informației. Memoria
colectivă, care funcționează pe termen scurt prin povestiri ale martorilor oculari,
a durat, timp de milenii, doar două generații, în cel mai bun caz bunicii povestind
nepoților despre realitățile generației lor. Odată cu democratizarea culturii, operele de artă au început să se substituie memoriei colective clasice, iar cei mai importanți creatori au reușit prin profunzimea scrierilor lor să modeleze felul de a fi
și de a gândi al generațiilor viitoare. De la „Nimic nou pe frontul de vest” și până la
„Ghici cine vine la cină”, de la „Domnului profesor, cu dragoste”, până la „Stăpânul
Inelelor”, de la „Gladiatorul”, până la „Lista lui Schindler”, generațiile sfârșitului de
secol XX și-au reprezentat istoria folosindu-se mai degrabă de ficțiune decât de
studiul clasic al lucrărilor științifice. La rândul lor, aceste generații au făcut și fac
în continuare istorie: în Vietnam, în Afghanistan, în Irak, în Siria sau luptând împotriva rețelelor teroriste internaționale.
Scopul acestei lucrări este acela de a sonda modul în care raportarea marelui
scriitor britanic J.R.R. Tolkien la realitățile Primului Război Mondial a schimbat
percepția despre război a generațiilor viitoare, care i-au preluat viziunea și percepțiile, transformându-le în adevăruri care odinioară aveau nevoie de confirmări
istoriografice. Cu alte cuvinte, capacitatea tolkiniană de a sintetiza și de a conceptualiza realitățile acelei perioade au transformat, pentru publicul larg, dar și pentru cel educat, o operă de ficțiune într-una de referință când vine vorba de motivațiile și de acțiunile celor care pornesc războaiele.
Criza eroilor
Dintre toate operele care au modelat gândirea față de război a sfârșitului de secol XX, m-aș fi putut opri, desigur, la „Nimic nou pe frontul de vest”, o relatare caldă
și tristă a destinului unui tânăr abia ieșit din adolescență și pus să lupte în războaiele altora, în conflicte pe care nu le înțelege și care-l dezumanizează. Ar fi fost însă
o abordare facilă, pentru că ficțiunea lui Remarque este una profund realistă, iar
suprastructura ideatică a romanului este doar scheletică. O țintă cu adevărat ambițioasă am considerat că poate fi decelarea felului în care J.R.R. Tolkien propune în
„Stăpânul Inelelor” rescrierea unor mituri și arhetipuri, pe baza experiențelor sale
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nemijlocite în tranșeele Primului Război Mondial. Considerată capodopera literaturii fantasy, „Stăpânul Inelelor” a cunoscut o ecranizare fabuloasă, dar care s-a depărtat de ceea ce propune textul, adică de meditația profundă asupra valorilor unei
societăți, asupra războiului și a morții, asupra individului zdrobit de timpurile în
care trăiește. Lectura romanului impune modele, propune soluții și dă uneori chiar
verdicte asupra lucrurilor profunde care au călit istoria secolului XX în cele mai
distrugătoare războaie ale omenirii.
Primul Război Mondial a fost un conflict militar al unei societăți industriale, care s-a caracterizat prin dezvoltarea armelor de distrugere în masă, prin folosirea
strategică a tranșeelor, a gazelor de luptă și a armelor de infanterie precum mitraliera și aruncătoarele de flăcări. În acest timp au loc primele bombardamente aeriene din istorie, iar submarinul devine o armă de temut în conflictul maritim. Primul Război Mondial a adus cu el noi tehnologii de luptă care au transformat războiul în experiențe cutremurătoare pentru soldați și civili, acestea fiind transpuse
în literatură, pictură și muzică. În timpul Primului Război Mondial s-au folosit
pentru prima dată gazele toxice ca armă de luptă. Armata germană a utilizat în
premieră gazele toxice în a doua bătălie de la Ypres, în anul 1915, când 168 de tone de clor gazos au fost împrăștiate pe câmpul de luptă, omorând 5000 de soldați
din trupele franceze și britanice, care nu dispuneau de măști de protecție. De asemenea, Primul Război Mondial a fost un război al tranșeelor. Milioane de soldați
au fost victime ale condițiilor inumane și neigienice în care trăiau. Tranșeele erau
un focar de infecții, de boli, transmise prin intermediul păduchilor, al șobolanilor,
cei mai mulți soldați suferind de febră recurentă. În afară de pericolul sanitar, viața în tranșee era aproape imposibilă luând în calcul miile de cadavre, trupurile neputincioase ale soldaților răniți în război, mirosul gazelor toxice folosite în ofensivă, noroiul și mizeria acumulate din cauza ploilor și a izvoarelor din pământ1. Apa
din tranșee transmitea și ea boli, infectând picioarele soldaților, ceea ce ducea la
nevoia de amputare a întregului picior2. Experiențe asemănătoare a trăit și Tolkien în anii de război, viața în tranșee fiind sursa de inspirație a multor peisaje și
descrieri din opera sa3.
Fără ca vreun eveniment cu adevărat remarcabil să fi anunțat această schimbare majoră de paradigmă, se poate deci spune despre Primul Război Mondial că a
reprezentat apusul eroului în sensul definit de Grecia antică și rafinat de Renaștere, dar mai ales de romantici. Dintr-odată, succesul în luptă nu mai ținea de pregă‐
tire, de calități fizice sau morale, de capacitatea de a insufla un sentiment de camaraderie sau de puterea de a-ți mobiliza soldații, ci de folosirea tehnologiei. Nu e
Vezi anexa 4.
A se vedea https://owlcation.com/humanities/World_War_1_Trench_Warfare Ultima accesare:
04.06.2017.
3 Vezi și anexele 1, 2 și 3.
1
2
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nevoie să fii cine știe ce erou călit în lupte ca să pui la punct o tehnică prin care
clorul, un gaz mai greu decât aerul, să fie eliberat în tranșee pentru a lăsa soldaților de acolo doar două opțiuni: să rămână ascunși și să se intoxice sau să iasă și să
se expună rafalelor inamice. Nu e nevoie de cine știe ce calități fizice sau morale,
de cine știe ce ascendență monarhică sau chiar ajutorul vreunei divinități pentru a
slobozi salve distrugătoare de la adăpostul submarinului tău sau din înaltul cerului, pe care l-ai cucerit cu un aeroplan.
Dincolo de deruta practică a unui război care s-a desfășurat ca nici un altul pâ‐
nă atunci, rămân și câteva dileme ideatice, unele dintre ele nefiind tranșate nici
măcar în zilele noastre. În ce s-au transformat arhetipurile și în ce fel se mai pliază
miturile esențiale ale omenirii pe o logică a conflictului care a devenit extrem de
democratică, în care vechile reguli și avantaje nu se mai aplică? Este mai moral ca
eroul puternic să învingă grație capacităților sale naturale (forță fizică, îndemânare, iuțeală) decât ca victoria să revină unui om mai neînzestrat, dar care are disciplina utilizării tehnologiei? Cine e arbitrul acestei înfruntări morale, într-o lume în
care Nietzsche strigase demult der Gott ist tot? Dar unde trebuie căutate totuși
acele calități cu caracter de generalitate și de perenitate care să dea un sens moral
contemporaneității?
Mulți au încercat, în felul lor, să răspundă acestor întrebări, dar puțini au reușit
să o facă mai convingător și mai influent decât a făcut-o Tolkien în „Stăpânul Inelelor”. Iar această magistrală carte este despre felul în care eroii clasici, de la maeștrii spadasini la geniile naturii, de la creaturile mitologice la duhurile pădurii și
ale morților se înclină în fața purității a ceea ce autorul numește little people, marii
oameni mici, dacă se poate spune așa. Puterea de seducție a concepției tolkiniene
a fost atât de mare încât ea a devenit fundamentul după care tinerii americani de
pildă, puși să lupte în războaiele altora, și-au croit ideologia flower-power.
O legătură ce transcende limita conștientului
John Ronald Reuel Tolkien a fost un scriitor, poet, profesor universitar englez a
cărui viață a fost fără îndoială influențată de experiența din Primul Război Mondial.4 Cu toate acestea, influența participării active la război de către autor asupra
operei este dezbătută și acum, însuși J.R.R Tolkien afirmând că opera lui nu este o
alegorie la Primul Război Mondial. Așa să fie oare?
Bătălia de la Somme a fost principala ofensivă a armatei britanice în 1916, în care au luptat voluntari, printre care și Tolkien, ai Noii Armate create de Herbert
Kitchener, feldmareșalul britanic devenit faimos după luptele coloniale și principalul comandant britanic în timpul Primul Război Mondial5. Douglas Haig a comandat
4
5

A se vedea https://ro.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien Ultima accesare: 03.06.2017.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Herbert_Kitchener. Ultima accesare: 06.06.2017.
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Forța Expediționară Britanică din anul 1915 până la sfârșitul războiului și a condus
bătălia de la Somme, care avea ca scop despresurarea pozițiilor aliațiilor de la Verdun6, 7.
Tolkien s-a pregătit trei săptămâni la Étaples, iar batalionul de infanterie din care făcea parte acesta, Lancashire Fusiliers, a ajuns pe câmpul de luptă în Franța, în
iunie 1916. Tolkien era ofițer de transmisiuni. Prin intermediul dispozitivelor și metodelor specifice comunicării militare precum telefoanele de pe câmpul de luptă,
lămpile de semnalizare, codul Morse, rachetele și porumbeii voiajori, informațiile
transmise direcționau artileria în retragerea forțele sau înaintarea acestora pe
front.
Batalionul lui Tolkien nu a participat la începutul bătăliei la Somme, care a fost
pentru armata britanică unul sângeros, cu peste 20.000 decese din cei 100.000 de
soldați trimiși pe front. Tolkien a luptat în două mari ofensive împotriva armatei
germane. Prima bătălie a fost la Orvillers, un sat reținut de germani, apoi a urmat
ofensiva de la Schwaben Redoubt la sfârșitul lunii septembrie 19168. În acest
timp, Tolkien a trăit experiențe traumatice în tranșee, rolul său pe front fiind îngreunat atât de condițiile de război, cât și de germanii care ascultau informațiile
transmise prin intermediul telefoanelor. Tolkien nu a fost rănit în război, spre deosebire de prietenii săi din T.C.B.S.9, Geoffrey Smith și Robert Gilson. Moartea
acestora l-a afectat profund, iar testamentul pe care i l-a lăsat Smith lui Tolkien
înainte de moarte l-a determinat pe scriitor să-și continue munca literară10.
Tolkien a contactat o febră recurentă, transmisă de păduchi, iar aceasta a dus
la trimiterea lui acasă. Începutul anului 1917 l-a petrecut într-un spital din Birmingham, până la vindecare, timp în care a început să scrie primele povești și să
creeze legendara mitologie din opera sa, însemnările din această perioadă fiind
cunoscute mai târziu sub numele de „Silmarillion” („The Silmarillion”) 11.
Tolkien a ținut legătura cu prietenii și familia prin intermediul scrisorilor, precum este cea către H. Cotton Minchin12, în care scriitorul vorbește despre publicarea trilogiei „Stăpânul Inelelor”, despre limba elfă, despre dialecte și personaje,
despre hărți și universul creat în operă13.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Douglas_Haig. Ultima accesare: 01.06.2017.
Jan Palmowski, Dicționar de istorie universală contemporan: de la 1900 până azi, volumul II, București, Editura ALL, 2007, p. 394.
8 Vezi anexa 12 pentru planul bătăliei.
9 Din engleză: Tea Club and Barrovian Society.
10 http://greenbooks.theonering.net/guest/files/040102_02.html. Ultima accesare: 03.06.2017.
11 100 de personalități – Oameni care au schimbat destinul lumii, nr. 48, București, Editura De
Agostini, 2007, p. 15.
12 http://tolkiengateway.net/wiki/Letter_187 Ultima accesare: 07.06.2017
13 Vezi anexa 6.
6
7
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Legătura dintre Tolkien și Primul Război Mondial este însă una mult mai complexă, care face referire la fibra esențială a autorului, a trăirilor din timpul luptelor
pe front. Tolkien a demitizat alegoriile făcute după apariția operei sale, precum
cele care afirmau că inelul reprezintă bomba atomică, orcii îi înfățișează pe germani sau că Sauron îl reprezintă pe Stalin, autorul spunând că opera sa este o meditație asupra puterii absolute, râvnite de fiecare ființă, fie ea bună sau rea. Tolkien subliniază aceste idei în prefața primului roman din trilogia „Stăpânul Inelelor”, spunând: „Mie, cu toată sinceritatea, îmi displace alegoria în oricare dintre
manifestările ei. […] Prefer istoria, adevărată sau inventată, pe care gândirea și experiența cititorilor o pot folosi în varii forme. […] Bineînțeles că un autor nu poate
rămâne în totalitate neafectat de experiența sa, dar felurile în care sămânța poveș‐
tii folosește solul experienței sunt extreme de complexe, iar încercările de a defini
acest proces sunt în cel mai bun caz bănuieli bazate pe probe neadecvate și ambigue”.14
De remarcat în citatul de mai sus este că autorul neagă cu hotărâre folosirea
alegoriei ca element intenționat, menit să dea literaturitate textului său. E limpede
că, scriind „Stăpânul Inelelor”, Tolkien nu a dorit să dea vreo pildă, să-și plângă de
milă, sieși sau umanității în ansamblu, nu a vrut să ofere soluții sau direcții de urmat. Mai mult decât atât, să nu uităm ca prima lucrare plasată în Middle Earth (Pământul de Mijloc), romanul „Hobbitul”, care a și fost scris de altfel la scurt timp
după Primul Război Mondial, nu are încrâncenarea și nici dramatismul trilogiei
„Stăpânul Inelelor”. Iar cel mai puternic argument în favoarea lipsei unei influențe
directe în Primul Război Mondial și opera tolkiniană este acela că lumea fantastică
din „Silmarillion” și apoi din „Hobbitul” era menită a dea concretețe și orizont unei
limbi cu totul noi, a cărei invenție era ambiția de lingvist a autorului.
Omenirea va rămâne mereu în admirația sensibilității extraordinare care a reușit să rafineze experiențele unice ale Primului Război Mondial, un moment unic, al
cărui cronicar fără egal a fost autorul britanic. Martor al unor momente în care ră‐
ul a fost redefinit, Tolkien a asociat răul absolut cu puterea de a ucide mii de oameni nevinovați sau străini de cauza războiului. Atunci când mitul ucenicului vră‐
jitor era rescris de mașinile de război germane, Tolkien și-a definit valoarea morală ca fiind simțul datoriei unui om obișnuit, care se ghidează după convingeri simple și înțelege să se sacrifice pentru a distruge răul așa cum îl concepe el. Atunci
când și-a definit prietenia pentru anii deplinei maturități, Tolkien și-a adus aminte
de camarazii de front și poate că nu a dorit să intre într-o zonă personală cu narațiunea, dar dragostea hobbiților unii pentru alții, devotamentul lor și chiar ușoara
lor inconștiență seamănă cu comportamentul a patru băieți care pleacă voluntar
pe front.
14

J.R.R. Tolkien, Frăția Inelului, București, Editura RAO, 1999, p. 9.
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Poate că pentru Tolkien a fost o neșansă, dar pentru noi a fost o șansă imensă
că toate ideile și concepțiile sale s-au definitivat în timpul războiului. Într-un fel,
forjarea acestei personalități sensibile în urgia tranșeelor e similară, metaforic
vorbind, cu turnarea Inelului. Așa cum un Inel cu puteri nelimitate nu poate fi făurit și nici distrus altundeva decât în Muntele Osândei, la fel, o personalitate de
complexitatea lui Tolkien nu poate apărea în circumstanțe oarecare. Și, așa cum
caracterul malefic al focului din pântecele Muntelui Osândei sfârșește prin a da
esența întunecată a Inelului, realitatea Primului Război Mondial a influențat întreg
subconștientul lui Tolkien.
Asemănările dintre opera lui Tolkien și război
Opera lui Tolkien este una amplă din punct de vedere descriptiv, mitologia și
peisajele putând fi comparate cu imaginea frontului, a armelor folosite în luptă și
a distrugerilor cauzate de război.
Imaginea Mordorului este dezolantă, întunecată, asociată cu răul, cu o lume poluată de industrializare. Întreg ținutul este descris distopic, acesta fiind distrus de
activitatea sclavilor lui Sauron.15 Nu există urmă de altă viață în afară de creaturile
care lucrează acolo, pământul este plin de cratere și de gropi, de mizerie, de noroi
și cenușă. Peisajul din Mordor poate fi asociat cu cel din frontul de vest, unde soldații luptau într-un mediu asemănător celui descris de Tolkien în opera sa. Gropile și craterele din Mordor reprezintă tranșeele pline de noroi, de apă, de mizerie.
Pustiul, moartea a tot ce înseamnă natură, reprezintă lumea distrusă de război, de
industrie și de armele moderne. Să notăm aici că, după „Stăpânul Inelelor”, mai
bine de trei sferturi dintre universurile distopice sunt vagi variațiuni pe aceeași
temă, despre care se poate spune desigur că e una cu conotații biblice, dar care reprezintă totuși un element de originalitate16 .
Extrem de interesant este caracterul deopotrivă industrial și teluric al creaturilor Întunericului.
Ajunși în acest punct, ar trebui să marcăm faptul că viziunea originală a lui
Tolkien a fost adeseori răstălmăcită în filmele cu același titlu care, din păcate, au
devenit fulgerător mult mai cunoscute decât textul romanelor. Din cauza costumelor din film, de foarte multe ori, orcii sunt asociați cu soldații germani, deși din
carte nu rezultă așa ceva, iar Tolkien însuși a infirmat orice aluzie făcută între creaturile din Mordor și armata germană. Orcii și goblinii sunt creaturi născute mai
degrabă din unirea contra naturii, a urii și a industrializării, după cum și piticii
plătesc tribut lăcomiei lor care i-a făcut să sape nenatural de adânc în inima munților.
15
16

Vezi anexa 6.
http://greenbooks.theonering.net/guest/files/040102_02.html. Ultima accesare: 03.06.2017.
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Pe câmpul de luptă de la Somme, Tolkien a văzut cu ochii săi putere distructivă
a noilor arme și a simțit impactul covârșitor al zgomotului luptelor asupra soldaților. În „Stăpânul Inelelor”, olifanții, acele movile gri mișcătoare, sunt asemenea
tancurilor. Când lordul Morgoth atacă orașul elfilor, Gondolin, mașinile uriașe sub
forma șerpilor și a dragonilor aduc cu tancurile care apar acum în Bătălia de la
Somme. Țipătul pătrunzător al Nazgulilor aduce cu șuieratul obuzelor în aer, înainte de explozie. Efectul psihologic al sunetului obuzelor de artilerie asupra soldaților, evident în timpul bătăliei de la Somme, este comparabil cu efectul țipetelor
Nazgulilor. Însăși înfățișarea Nazgulilor, fantomatici în hainele lor negre, aduce cu
soldații cu măștile de gaze pe față17.
Opera lui Tolkien este una vizuală amplă, plină de detalii ce conturează o lume
distopică asemănătoare cu imaginea frontului.
„Îi împresură noaptea. Într-un târziu, făcură popas și își ridicară tabăra. Merseseră preț de vreo cinci ceasuri și pătrunseră bine în câmpia apuseană; dar mai
aveau de străbătut mai bine de jumătate din drum. Își așezară corturile într-un
cerc mare, sub cerul înstelat, luminat de luna ceruită. Nu aprinseră focuri, căci nu
știau la ce se puteau aștepta: dar se înconjurară de străjeri călare și trimiseră cercetași înainte, care se strecurau ca niște umbre prin cutele pământului. Noaptea
trecu anevoie, fără vreo veste sau vreun zvon. În zori, sună cornul și, în mai puțin
de un ceas, porniră iar la drum.”18
„Oștirile vrăjmașe își încetară asaltul, nedumerite de amenințarea tăcută a
stâncii și a zidului. Fulgerele continuau să sfâșie întunericul. Apoi orcii începură să
urle, tăind aerul cu lăncile și cu spadele și azvârlind un nor de săgeți asupra orică‐
rei siluete care se desena pe creneluri; iar bărbații din Obște se uitau uluiți la ceea
ce lor li se părea a fi un lan de grâu întunecat, răvășit de vijelia războiului în care
fiecare spic pâlpâia într-o lumină zdrențuită.”19
„Apoi se iscă larmă mare în Văgăuna dindărăt. Orcii se târâseră ca șobolanii
prin galeria pe unde ieșea pârâul. Stătură adunați acolo, în umbra stâncilor, până
când se încinse atacul deasupra și aproape toți oamenii se năpustiră pe creasta zidului.”20
Regii oamenilor sunt slabi. Vibrația lor intimă sună surd fiindcă ființele le sunt
dezacordate din cauza dorinței de putere, a rivalităților mărunte, a iubirilor imposibile sau a liniilor dinastice întrerupte de accidente ale istoriei. Cât despre elfi,
pădurile lor se împuținează, iar ei devin prizonierii propriei imortalități neutre. Ei
sunt siliți să părăsească Tărâmul de Mijloc, luând cu ei magia și cunoștințele multor milenii. Singurul vrăjitor, Gandalf, rămâne ambiguu în drumul lui spre ceea ce
Vezi anexa 11.
J.R.R. Tolkien, Cele două turnuri, București, Editura RAO, 2000, p. 162.
19 Ibidem p. 171.
20 Ibidem p. 175.
17
18
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pare o dumnezeire salutară fiindcă doar el este speranța că puterea va fi folosită
doar în scopul binelui. Se poate ca aceste personaje să nu aibă legătură cu lumea
reală, dar Tolkien a reușit să le conceptualizeze atât de mult încât e greu să nu gă‐
sești similitudini cu istoria secolului al XX-lea.
Ochiul este la rândul său o alegorie, poate prima de acest gen a unui Big
Brother, care folosește în propriul beneficiu puterea stăpânirii absolute a informației. Să nu uităm că planurile Frăției Inelului sunt doar cu greu păzite de privirile
sale atotcuprinzătoare. Extraordinara viziune a lui Tolkien care vedea încă de
acum aproape optzeci de ani răul absolut ca fiind închisoarea virtuală a propriei
vieți, împrejmuită de imposibilitatea de a beneficia de intimidate, nu are legătură
cu Primul Război Mondial. Ea este un exemplu strălucit al felului în care concepțiile sale de viață, meditațiile cu caracter divinatoriu au influențat atât felul de a gândi al generațiilor ulterioare cât și, se pare, imaginația actualelor forțe întunecate.
Ideea prizonieratului, de data aceasta fizic, este evocată și de păianjenul uriaș, stăpân peste o grotă din vârful muntelui, care îl prinde pe Frodo în plasa lui, nu pentru a-l mânca imediat, ci pentru a-l lăsa să moară lent, consumat de propria chimie.
Frodo Baggins și Sam Gamgee sunt eroii principali ai poveștii lui Tolkien. Aceș‐
tia reușesc să distrugă inelul râvnit de toate creaturile și neamurile din Pământul
de Mijloc, fără ca puterea și valoarea acestuia să le încețoșeze decisiv rațiunea.
Pentru hobbiți, viața nu înseamnă o continuă luptă pentru putere, pentru bogății
sau pentru renume, ci traiul tihnit într-un tărâm idilic, prietenia și cele șase mese
zilnice. Tocmai modul lor de a trăi și de a gândi le dă puterea celor doi de a își îndeplini sarcina și de a se și întoarce acasă, fără a fi schimbați într-un mod crucial
de experiența trăită21.
Tolkien descrie societatea și lumea hobbiților în prologul primei cărți a trilogiei „Stăpânul Inelelor”.
„Hobiții sunt un popor discret, dar foarte vechi, mult mai numeros în vremurile
de altădată decât astăzi; ei iubesc pacea, liniștea și pământul temeinic lucrat: dintotdeauna le-a plăcut să străbată ținuturi bine gospodărite și îngrijite.”22
„[…] nu le-au plăcut mașinăriile mai complicate decât foalele fierăriei, moara
de apă sau războiul de mână, deși se pricepeau să mânuiască uneltele.”23
„În acea vreme, Comitatul aproape că nu avea «guvern». Cele mai multe familii
își orânduiau singure treburile. Producerea hranei și consumul ei le ocupau cea
mai mare parte a timpului. În alte privințe, erau de regulă generoși și defel lacomi,
Vezi anexa 8.
J.R.R. Tolkien, Frăția Inelului, București, Editura RAO, 1999, p. 15. Vezi și anexa 8 pentru imaginea
Comitatului hobbiților.
23 J.R.R Tolkien, op. cit., p. 16.
21
22
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ci mulțumiți și moderați, încât domeniile, fermele, atelierele și micile meșteșuguri
rămâneau adesea neschimbate generații întregi”24.
Societatea hobbiților reprezintă lumea unor creaturi care au înțeles că prietenia devotată este dezinteresată. Prietenia dintre Frodo și Sam este una care reprezintă mai mult decât o camaraderie de arme sau de o prietenie din copilăria fragedă. Interesant este că parte a acestei legături indestructibile este și o ușoară diferență socială între cei doi. Așa se face că Hobbitonul nu este un falanster și nici
vreo fantoșă a comunismului timpuriu, ci pur și simplu extrapolarea unei societăți
medievale din care au dispărut de curând nobilii.
Sam îl ajută pe Frodo până la finalul călătoriei să treacă peste toate obstacolele
pe care le întâmpină, inclusiv de puterea covârșitoare a inelului care îl distruge pe
Frodo fizic și psihic, cu cât cei doi ajung mai aproape de Mordor. Relația dintre
Frodo și Sam este cu siguranță influențată de prieteniile pe care le-a legat Tolkien
pe front cu alți soldați și ofițeri, precum acesta a și afirmat:
„Sam Gamgee este reflecție a soldatului englez, a ostașilor și ajutoarelor de ofițeri pe care i-am cunoscut în războiul din 1914 și pe care i-am considerat superiori mie”25.
Războiul este o experiență traumatică atât fizic, cât și psihic. Frodo, întors din
călătoria sa, pleacă mai departe alături de elfi și de Gandalf, lăsându-și în urmă
prietenii, pe Sam, Merry și Pippin, care își continuă viețile absolut normal în Comitat. Frodo pleacă spre Tărâmurile Nemuritoare, sperând să-și vindece atât rana fizică, cât și să uite de experiența călătoriei sale care i-a marcat viața.
Depozitarii adevăratelor valori
Cea mai influentă dintre ideile lui Tolkien, una rafinată de experiențele Primului Război Mondial, este aceea că depozitarii adevăratelor valori morale și naționale sunt ceea ce el numea little people. Am descris îndeajuns personajele până
acum pentru a fi subliniat destul că în opinia lui Tolkien valoarea morală absolută
e aceea de a fi capabil să nu te lași corupt de puterea absolută. Desigur, această
idee nu e una nouă în epocă, filonul ei fiind clasic grecesc și trecut apoi prin zisele
lui Montesquieu: „Puterea absolută corupe absolut!”
Chiar și în spațiul românesc, această idee avea susținători celebri. Rebreanu, în
discursul său de primire în Academia Română, a spus:
Ţăranul nu-şi zice niciodată ţăran. Doar în vremile mai noi şi sub influenţe politice a pătruns şi la ţară cuvântul, spre a indica pe omul dela sat în contrast cu cel dela
oraş. Ţăranii însă numesc pe ţărani, simplu, oameni.

24
25

Ibidem p. 27.
http://greenbooks.theonering.net/guest/files/040102_02.html Ultima accesare: 03.06.2017.
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De fapt ţăranul n’are nume pentru că nu e nici clasă, nici breaslă, nici funcţie, ci
poporul însuşi, omul român. Pentru toată lumea, ţăran e sinonim cu Român, pe când
orăşan nu, ba în general dimpotrivă, mai cu seamă în ochii ţăranului.
Ţăranul a rămas Român şi sub barbarii cei vechi şi sub cotropitorii ceilalţi; în
schimb orăşenii s’au cam arătat Ilirici cu Thracii, Greci cu Fanarioţii, Ruşi cu Muscalii, Nemţi cu Austriecii, până să devină Români sută în sută, sub Români. Nu ştiu
când a apărut în istorie ţăranul aşa cum îl defineşte ştiinţa de azi, adică omul care
cultivă pământul din moşi-strămoşi şi care se simte legat de pământ prin rădăcini
adânci.
Barbarii de odinioară, străbunii naţiunilor mari şi mici de azi, n’au avut, pare-se,
ţărani, cel puţin în secolele când marea strămutare îi arunca mereu de colo până colo prin Europa sălbătăcită. Neamuri războinice, pornite pe cuceriri şi deci spre traiul
din munca altora, ele dispreţuiau legătura cu pământul. În vieaţa lor, rolul de căpetenie îl aveau creşterea vitelor, vânătoarea şi războiul, care e tot un fel de vânătoare, dar de oameni.26
Cum se face însă că „Ion” nu a inspirat nicio mișcare politică sau măcar culturală a tinerilor români? Dar oare de ce nu e „Pădurea spânzuraților” la fel de puternic descrisă precum Mordorul lui Tolkien?
Personal nu cred că e vorba nici despre faptul că limba română nu are circulația limbii engleze și nici de o diferență semnificativă de talent literar între cei doi
autori. Motivul profund este acela că dintre cei doi, doar Tolkien și-a format maturitatea în tranșeele Primului Război Mondial.
O viziune profund realistă asupra Primului Război Mondial o găsim în opera lui
Erich Maria Remarque, „Nimic nou pe frontul de vest”, un roman care prezintă
ororile războiului și transpune experiența autorului într-o carte care sensibilizează prin peisajele dezolante, asemănătoare cu cele din opera lui Tolkien și trăirile
tinerilor de pe front. Deși Tolkien creează un univers nou, o mitologie legendară,
opera lui Remarque își propune o viziune subiectivă asupra războiului, însă una
realistă. „Nimic nou pe frontul de vest” oferă o imagine foarte dură a frontului,
precum a cunoscut-o autorul. Imaginea dezolantă a câmpului de luptă duce cu
gândul și la viziunea distopică asupra lumii pe care o promova expresionismul,
curent apărut în Germania la începutul secolului XX.
„Tranșeele din prima linie sunt abandonate. De parcă ar mai fi tranșee! Sunt
ciuruite, distruse – n-au mai rămas decât frânturi, gropi legate între ele prin galerii, cuiburi de pâlnii, nimic mai mult. Însă pierderile celor de dincolo se amplifică.
Nu s-au așteptat la atâta rezistență.”27
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2013/10/18/liviu-rebreanu-discurs-de-primire-laacademia-romana/. Ultima accesare: 07.06.2017.
27 Erich Maria Remarque, Nimic nou pe frontul de vest; Cuibul visurilor, București, Editura Adevărul
Holding, 2010, p. 80.
26
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„Stau cocârjat într-o pâlnie mare, cu picioarele în apă până la burtă. Dacă va începe atacul, mă voi afunda în apă, cât voi putea de adânc ca să nu mă sufoc, cu fața
în glod. Va trebui să fac pe mortul.”28
Opera lui Remarque transmite un mesaj la fel de profund despre prietenie precum o face Tolkien în „Stăpânul Inelelor”. Prietenia devotată și dezinteresată este
mijlocul prin care soldații reușesc să se salveze, iar pierderea camarazilor pe front
îi afectează profund pe aceștia.
„Sunt foarte trist! Este cu neputință ca tocmai Kat, prietenul meu, Kat cu umerii
căzuți și cu mustața moale și rară, Kat pe care-l cunosc mai bine decât pe oricare
alt om, Kat cu care am împărțit toți acești ani… E imposibil să nu-l mai văd, poate,
niciodată pe Kat!”29
Adevăratul merit al lui Tolkien este acela că a reușit să creeze o poveste și un
univers populat cu personaje capabile să transmită acest mesaj chiar și minților
celor mai puțin înclinați spre meditația politică. El a reușit să personalizeze ficțional răul, dar și modul în care poate fi el înfrânt cu un talent care a vorbit oamenilor direct în suflet, dincolo de filtrul analizei imediate. Mai mult, atitudinea lui Frodo, care a ales să nege principiul mecanicist al forței răului învinse de o forță egală
și de sens contrar, e una care a revoluționat și literatura și chiar modul occidental
de gândi.
La Tolkien, lupta dintre bine și rău nu se duce prin acumularea de energii egale și
de sens contrar, a căror anihilare se produce într-o explozie de lumină în care stră‐
lucesc piepturile de bronz ale eroilor antichității. Frodo nu se simte bine într-o asemenea lumină, el nu dorește să iasă în față și e animat mai degrabă de a limita stricăciunile din timpul luptei dintre bine și rău decât de dorința sa vitală de a face bine.
Tolkien definește binele într-un chip oarecum idilic, lucru destul de exotic pentru cultura britanică, care e înclinată spre a valoriza excesiv ideea de datorie față
de monarh, de superioritate, a civilizației britanice. Hobbiții sunt interesați să scape de amenințarea Mordorului fiindcă pentru ei esențială este prelungirea vieții
lor idilice.
– Nu înțelegi nimic! Nu o să mai fie nici un Comitat!
Așa îi strigă Frodo lui Sam, când acesta din urmă îi propune soluția facilă de a
se întoarce acasă și de a se preface că întregul conflict nici nu există.
Revenind cu paralela față de ceea ce se întâmpla în România Primului Război
Mondial, să menționăm că și soldații români, în majoritatea lor țărani, luptau tot
dintr-un sentiment al apartenenței la noua lor națiune, dar și în virtutea promisiunii împroprietăririi, care echivala în viziunea lor cu trecerea într-un univers idilic
al belșugului măcar alimentar, dacă nu și material în general.
28
29

Ibidem p. 142.
Ibidem p. 188.
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Concluzia acestei părți ar fi aceea că în pofida unei viziuni care se regăsea pe
scară largă în epocă și era discutată la cele mai diverse niveluri ideatice, ficțiunea
lui Tolkien a reușit să explice, să valideze și să propună un model de gândire într-un moment în care zorii globalizării anunțau apariția unor provocări fundamental noi.
Puțină politică
Rândurile de mai sus pot duce, desigur, la întrebări care au legătură cu politica
secolului XX. Să nu uităm că în timpul Primului Război Mondial a încetat să existe
ultimul imperiu cu monarh autocrat al Europei: pe cenușa Imperiului Țarist a fost
construită o orânduire nouă, al cărei potențial inițial de seducție ideologică a fost
imens în perioada interbelică. Fără a face referiri concrete, e limpede că pentru
Tolkien, puterea absolută a răului e legată cumva de industrializare, de automatizarea care îngrădește și de dorința de acumulare a puterii de orice fel.
Să fi fost Tolkien un om de stânga? Să fi fost simpatizant comunist? Cu siguranță nu!
Există o mare diferență între a dori o repartiție a plus-valorii în societate care
să garanteze traiul tihnit al tuturor și mult mai complexa teorie a lui Marx, care
blama efectul capitalului asupra oamenilor. Poate că Tolkien nu era marele prieten al industrializării agresive și nici al corporațiilor, dar să punem lucrurile într-o
perspectivă istorică: în Europa lui Tolkien corporațiile erau eminamente germane
și funcționau în domeniul chimiei, cel care adusese gazul otrăvitor care ucidea fă‐
ră glorie și fără să aleagă. Tolkien trăia într-o Anglie în care Tamisa încetase să
mai fie populată cu pești, smogul devenise emblema capitalei, iar ultimul lup fusese vânat demult.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că una dintre coloanele ce sprijină
eșafodajul ficțiunii tolkiniene este aceea a necesității acordării de drepturi și de
putere către little people, fiindcă în ei stă nădejdea în caz de război și tot în mentalitatea lor simplă trebuie căutate răspunsurile atunci când sofisticata societate engleză nu le mai are la îndemână. Această viziune este cu adevărat una de stânga,
deși ea trimite cu gândul mai degrabă spre rafinamentul laburist decât spre securea stalinistă. Cert este însă că lectura romanelor tolkiniene poate duce la ideea că
autorul lor era mai degrabă un simpatizant a ceea ce astăzi am putea numi stânga
europeană.
În mare măsură, despre urmările politice ale scrierilor lui Tolkien se poate vorbi în cazul mișcării flower-power din Statele Unite, unde ele s-au concretizat mai
ales în politica antimilitaristă care se opunea războiului din Vietnam. Ulterior,
opera tolkiniană a fost asociată politic și cu alte țeluri ale mișcării tinerilor americani din deceniul șapte.
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„Frodo Lives!”
Inscripția din titlu a dăinuit multă vreme sub formă de graffitti pe zidurile universităților americane30. Era strigătul unei generații care a reușit să oprească frenezia războinică din primele două decenii de după cea de a doua conflagrație
mondială; era strigătul unei generații al cărui război a fost rece; era strigătul unei
generații care a adus cea mai fabuloasă și mai prosperă epocă din istoria omenirii.
Frodo trăiește și astăzi, fiindcă felul lui de a fi, felul în care Tolkien și-a imaginat diversitatea, atitudinea față de alteritate, raportarea la puterea absolută și la
datoria pe care o avem față de comunitate și față de noi înșine au devenit fundamente ale lumii noastre. Iar creația lui J.R.R. Tolkien continuă să inspire generații
după generații în feluri mai subtile decât s-ar fi crezut la apariția romanului „ Stă‐
pânul Inelelor”.
Ficțiunea unei istorii trăite s-a dovedit mai valoroasă pentru cunoaștere decât
trăirea ficțiunii istoriei scrise de învingători.
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ANEXA 1. Soldați britanici în bătălia de la
Somme (imagine recreată pentru filmul bă‐
tăliei destinat informării populației din
anul 1916)
Sursa: historyinphotos.com/2017/03/01/battlesomme-pictures-1916

ANEXA 2. Soldați britanici în tranșee, în
bătălia de la Somme.
Sursa: historyinphotos.com/2017/03/01/battlesomme-pictures-1916

ANEXA 3. Distrugerile provocate de război pe front –
pădurea Mametz în timpul bătăliei de la Somme.
Sursa: historyinphotos.com/2017/03/01/battle-somme-pictures-1916
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ANEXA 4. Soldații răniți pe front
Sursa: http://www.socialistworkeronline.net/wpcontent/uploads/2016/06/the-battle-of-the-somme.jp

ANEXA 5. Soldați britanici pe front
Sursa: http://l7.alamy.com/zooms/ebd6d264408d4
073a62dab9200c53528/british-soldiers-with-prisoner
s-western-front-ww1-drhx5r.jpg

ANEXA 6. Scrisoare a lui Tolkien,
16 aprilie 1956
Sursa: http://tolkiengateway.net/w/
images/thumb/f/f7/H._Cotton_Minchin_16
_April_1956_%281%29.jpg/481px-H._Cott
on_Minchin_16_April_1956_%281%29.jpg
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ANEXA 7. Mordor:
Sursa: https://vignette3.wikia.nocookie.net/
middleearthshadowofmordor7723/images/5/50/Y
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Bătălia de la Somme, muntele de obuze.
În bătălie au fost trase peste 1,5 milioane de obuze.
Sursa: historyinphotos.com/2017/03/01/battlesomme-pictures-1916

ANEXA 8. Comitatul așa cum apare în
ecranizarea operei lui Tolkien
Sursa: http://www.theimaginativeconservative.
org/wp-content/uploads/2014/11/Fantasy__0388
16_.jpg

ANEXA 9. Frodo și Sam
Sursa: https://www.geek.com/wp-content/
uploads/2015/05/lotrwalking-625x350.jpg
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ANEXA 10. Graffitti în America
Sursa: https://www.geek.com/wp-content/uploads/
2015/05/frodolives-590x442.jpg

ANEXA 11. Nazgulii lui Tolkien și soldați
din cavaleria germană cu masca de gaze.
Sursa: www.bbc.co.uk/guides/zgr9kqt

ANEXA 12. Planul atacului britanic de la
Somme; în centru-dreapta se află Schwaben Redoubt, unde a luptat și Tolkien.
Sursa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/6/6e/Attack_on_Schwaben_Redoubt
_1_July_1916_map.jpg/220px-Attack_on_Schwaben_Re
doubt_1_July_1916_map.jpg

50

NOSTALGIA UNITĂŢII PIERDUTE

Bogdan Mihai MANDACHE
redactor la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași, membru al Uniunii
Scriitorilor din România

Unul dintre cele mai frumoase dialoguri ale lui Platon, Banchetul, este despre
iubire. Teoria platoniciană a iubirii închide cercul mitului. În casa lui Agaton, pe
parcursul unei nopţi, cîţiva convivi, printre ei Apolodor, Glaucon, Socrate, Pausanias, Aristofan, Diotima, aduc omagiul iubirii, folosind argumente filosofice şi mitologice, Eros revelînd fiecărui conviv paradoxala sa bogăţie: „Eros este cel ce împreunează frînturile vechii naturi; el îşi dă osteneala să facă din două fiinţe una
singură; el încearcă să vindece nefericirea firii umane. Fiecare dintre noi este o jumătate de om despărţită de întregul ei, cum ai tăia o plătică, făcînd două dintr-una; şi fiecare jumătate îşi caută necontenit frîntura ruptă din el însuşi.” Eros
n-a făcut niciodată parte din cercul celor doisprezece zei şi nici nu a jucat un rol
major în cultul cu care vechii greci îşi onorau zeii. După teogoniile mai vechi, Eros
s-a născut o dată cu Pămîntul şi a ieşit direct din haosul iniţial; era adorat la Tespies, în Beoţia, sub forma unei pietre brute, necioplite. În timp şi-a pierdut aspectul primitiv, în epoca arhaică Eros fiind considerat fiul lui Hermes şi al Afroditei,
zeiţă care avea cu Ares un fiu, Anteros, duşmanul iubirii. Dincolo de reprezentările
sale, care s-au schimbat mult de-a lungul timpului, Eros rămîne una dintre forţele
fundamentale ale lumii, asigurînd coeziunea Cosmosului. Autorii de cosmogonii,
filosofii şi poeţii au glosat pe marginea mitului, dînd astfel naştere unor noi speculaţii. Una dintre cele mai cunoscute legende avîndu-l protagonist pe Eros este frumoasa poveste de dragoste cu Psyche.
Cuvîntul iubire este redat în limba greacă prin trei termeni diferiţi care definesc
fiecare o orientare specifică a sentimentului de iubire, conferindu-i o deschidere morală particulară. Eros este iubirea concepută ca dorinţa de a fi împreună cu o persoană determinată, ca o aspiraţie la o stare la care se ajunge nemijlocit prin întîlnirea
celuilalt. Philia desemnează o relaţie sub semnul reciprocităţii şi a stimei mutuale;
este tradus deseori prin „prietenie”, dar sentimentul are o mai mare deschidere, constă în afecţiunea arătată celuilalt şi în voinţa de a avea raporturi purtînd amprenta
excelenţei morale. Agapè este iubirea purtată celuilalt, considerat ca un apropiat; este un sentiment care nu aşteaptă, nu se hrăneşte din reciprocitate. Iubirea este considerată cea mai puternică şi mai caracteristică emoţie umană prin capacitatea sa de
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a da sau de a schimba sensul unei vieţi; este şi o emoţie însoţită de paradoxuri. În
timp ce iubirea este resimţită ca o reală forţă de formare pentru cel care trăieşte
acest sentiment, comportamentele şi acţiunile pe care le inspiră pot fi considerate de
cei din afară, iar după un timp chiar de protagonist ca o pierdere de timp sau de
energie. Poate exista un contrast între reprezentări, dorinţe, raţionamente la aceeaşi
persoană, la cîteva săptămîni distanţă în legătură cu aceeaşi trăire. Iubirea este descrisă ca fiind cea mai iraţională emoţie. Intensitatea sentimentului amoros se mă‐
soară prin capacitatea sa de a conduce persoana care încearcă acest sentiment să
dispreţuiască orice consideraţie raţională; ca şi în cazul altor emoţii, iubirea, chiar
cînd conduce la acţiuni iraţionale, recurge totdeauna la raţionalitate. Se invocă adesea faptul de a fi îndrăgostit ca o explicaţie, ca o scuză sau ca o formă de justificare
pentru a face de înţeles actele comise. „Dar, esenţialmente, iubirea este o emoţie
foarte strîns dependentă de gîndirea şi de folosirea procedeelor raţionale complexe.
Credinţele care se raportează la obiectul iubit au un rol evident în formarea şi persistenţa sentimentului de iubire. Cu toate acestea, este adevărat că aceste credinţe pot fi
modificate sau respinse (de exemplu, atunci cînd se descoperă un lucru dezagreabil
sau respingător din perspectiva moralei în privinţa obiectului iubit) fără ca aceasta
să altereze sentimentul de iubire”, scrie Monique Canto-Sperber.
Dacă Homer nu-l aminteşte pe Eros, o va face Hesiod în Teogonia, unde îl numeş‐
te zeul iubirii şi principiu al generării: „Haos a fost la-nceput, Pămîntul cu largile-i
coapse.../ Eros apoi, printre zeii nemuritori, cel mai gingaş/ Îmblînzitor, ce supune
pe oameni şi zei deopotrivă,/ Gîndul în piept, amăgind şi voia cea înţeleaptă.” Anticii
îl considerau cel mai vechi dintre zei, pe urmele lui Orfeu, Damascius amintind „triplul inteligibil”, adică Pămîntul, Tartarul şi Erosul, acesta din urmă „fiind socotit ca
al treilea principiu, ca şi cum ar contempla procesul devenirii” sau „hermafroditu-atotzărit” (Argonauticele). Numeroşi gînditori antici recunosc zeului Eros un rol
determinat în cosmogonie, îl asociază puterilor primordiale; stau mărturie cele scrise de Proclus, Euripide, Parmenide, Atenagoras, Aristofan.
Poeţii şi gînditorii lumii antice îi atribuie lui Eros o funcţie simbolică de separare
şi de reunire a diferitelor instanţe ale lumii, apropiind forţele contrare, cele două
părţi ale oului cosmic, cerul şi pămîntul, principiul masculin şi principiul feminin,
muritorii şi zeităţile, după imaginea mamei sale, Iris. Poetul Alceu susţinea că zeiţa
curcubeului reunea cerul şi pămîntul în coloana sa de lumină care aducea oamenilor
mesajele zeilor. „Iubirea este astfel simbolul original al divizării, dar de asemenea al
unirii umanului cu divinul, ceea ce îl conduce pe Platon să aşeze filosofia născîndă
sub egida unei erotici a sufletului dedicat căutării eterne a cunoaşterii. Este deci natural ca o tradiţie influentă a gîndirii occidentale, care lucrează în filosofie, ca şi în
artă sau religie, să fi recunoscut în teoria platoniciană a iubirii sursa majoră a curentului simbolic al civilizaţiei noastre”, scrie filosoful francez Jean-François Mattéi,
amintind că o întreagă tradiţie ilustrată de nume precum Plotin, Augustin, Dante,
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Leonardo, Hildegarde din Bingen, Marsilio Ficino, a celebrat dimensiunea simbolică
a dialogurilor platoniciene, punînd în lumină construcţia lor dramatică, imaginile
poetice şi miturile.
În dialogul Phaidros, Platon subliniază că iubirea este şi o metodă, o cale de acces
la inteligibil şi la divin, căci ea exprimă cel mai bine elanul propriu sufletului, cel care îl orientează către Formele care îi permit să regăsească adevărata sa natură. Banchetul completează viziunea despre iubire a lui Platon, discursurile lui Aristofan şi
al Diotimei relevînd sensul simbolului în ansamblul dialogului. Pentru a explica forţa invincibilă a sentimentului de iubire, Aristofan reaminteşte că primele fiinţe erau
creaturi sferice şi complete reunind fie doi bărbaţi, fie două femei, fie un bărbat şi o
femeie, androginul. „Zeus tăie în două pe androgini. (...) Iar după ce natura s-a făcut
în două, fiecare jumătate dorea să se alipească celeilalte jumătăţi. (...) Iată, de atunci
este împlîntat în oameni amorul unora către alţii! Eros este cel ce împreunează frînturile vechii naturi; el încearcă să vindece nefericirea firii umane. (...) Ei bine, Eros
nu-i decît numele acestui dor, al acestei goane după unitate.” A fost invitat şi Socrate
să spună ce crede despre Eros, el care spusese de la început că „dacă cei dintîi au să
vorbească mult şi frumos, vor grăi de-ajuns şi pentru noi”. Spre surprinderea tuturor, Socrate a povestit ce a auzit odată de la Diotima, o preoteasă din Mantineia.
Pledoaria înţeleptei femei era că prin Eros „firea muritoare se străduieşte pe cît cu
putinţă să existe de-a pururea, adică să devină nemuritoare”, că prin Eros oamenii
agonisesc şi nemurirea, şi pomenirea numelui lor, şi fericirea pentru toată vremea
ce va să vină. Apoi Diotima vorbeşte despre creatorii în spirit, despre cele referitoare la gîndire şi la orice altă direcţie spirituală, despre poeţi tehnicieni, despre treptele iniţierii desăvîrşite, despre descoperirea Frumosului în sine: „Încearcă acum”,
adăugă ea, „să-ţi ţii atenţia cît poţi mai trează. Cine va fi călăuzit metodic, astfel încît
s-ajungă a pătrunde misterele amorului pînă la această treaptă şi cine va contempla
pe rînd şi exact obiecte frumoase, acela, ajuns la capătul iniţierilor lui Eros, va întrezări deodată o frumuseţe de caracter miraculos. E vorba, Socrate, de acel Frumos
către care se îndreptau înainte toate stăruinţele noastre: frumuseţe ce trăieşte de-a
pururea, ce nu se naşte şi piere, ce nu creşte şi scade, ce nu-i, în sfîrşit, într-un punct
frumoasă, într-altul urîtă; cîteodată da, alteori nu; într-un anumit raport da, într-altul nu; aici da, dincolo nu; pentru unii da, pentru alţii nu. Frumuseţea ce nu se
înfăţişează cu faţă, cu braţe sau cu alte întruchipări trupeşti; frumuseţe ce rămîne ea
însăşi cu sine, pururea identică sieşi prin unitatea formei. Aici este, iubite Socrate,
grăi străina din Mantineia, tocmai aici e rostul vieţii noastre! Căci dacă viaţa merită
trăită prin ceva să o trăiască omul, numai pentru acela merită, care ajunge să contemple frumuseţea însăşi.”
Diotima substituie simbolicii închise a lui Aristofan, ataşată reconstituirii sferei
iniţiale, într-o încercare de refacere a unităţii pierdute, o simbolică deschisă; iubirea platoniciană nu mai este identitate şi repetiţie, iubirea umblînd „după naştere
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şi creaţie în frumos”, în aşa fel încît obiectul să fie în cele din urmă „nemurirea” sau
„dorinţa de a face ca binele să ne aparţină mereu”. Jean-François Mattéi consideră că
„recursul la nemurire şi la bine, sursă a apariţiei unei fiinţe noi şi diferită de cea veche, introduce în simbolica amoroasă dimensiunea esenţială a timpului şi a alterită‐
ţii. Simbolul nu ne pune doar în prezenţa a două elemente asemănătoare aflate în
slujba reconstituirii identităţii prime; el apropie două elemente lipsite de asemănare,
unul vizibil, celălalt invizibil, a căror disparitate constitutivă lasă să se ghicească
transcendenţa iubirii.” Filosoful francez susţine că mitul lui Aristofan răpeşte sexualităţii întreg misterul, mulţumindu-se să reconstituie unitatea imanentă doar prin contactul jumătăţilor singuratice, un contact mai mult epidermic, după spusa lui Chamfort; simbolul Diotimei integrează în căutarea amoroasă cifrul transcendenţei. Misterul lui Eros ţine de ordinul nevăzutului, dialogul platonician relevînd cifrul misterului iubirii. Discursul Diotimei şi întregul dialog se pretează unei definiţii a simbolului pe care a dat-o Henry Corbin: „Simbolul este cifrul misterului, singurul mijloc
de a spune ceea ce nu poate fi înţeles altfel; nu este niciodată explicat o dată pentru
totdeauna, ci totdeauna de descifrat din nou, la fel cum o partitură muzicală nu este
niciodată descifrată o dată pentru totdeauna, ci cere o execuţie totdeauna nouă.”
Dialogul Banchetul este o poveste în poveste, Apolodor fiind rugat de un prieten,
Glaucon, să-i povestească despre cele discutate cu mulţi ani în urmă în ziua în care
Agaton dădea un banchet, celebrînd astfel primul său premiu obţinut pentru scrierea unei tragedii. Dialogul este compus din trei părţi distincte: teorii non filosofice
despre iubire (Fedru, Pausanias, Eriximah, Aristofan şi Agaton), concepţia socratică
a iubirii, expusă de Diotima, şi elogiul final al lui Socrate, făcut de Alcibiade. S-a spus
de multe ori că prin vocea Diotimei vorbeşte Socrate; Leon Robin, unul dintre ultimii mari platonişti, susţine că în adevăr Platon este cel care îşi expune ideile despre
Eros. Treptele iniţierii desăvîrşite, aşa cum sînt prezentate de Diotima, încep cu căutarea corpurilor frumoase, continuă cu preţuirea frumosului sălăşluit în suflete,
treapta supremă fiind cunoaşterea frumuseţii în sine, „să contemple frumuseţea cea
limpede, curată, neprihănită... nu aceea plină de carne şi coloraţie omenească sau de
cîtă altă zgură a firii muritoare!” Acelaşi gînd platonician îl întîlnim şi în dialogul
Phaidros, cînd filosoful grec arată cum iubirea exprimă această căutare a inteligibilului; omul care a fost iniţiat, care a contemplat mulţime de lucruri, care păstrează
în el amintirea realităţilor inteligibile, la vederea unui chip care aduce cu cel zeiesc,
„desprins parcă din chipul frumuseţii însăşi”, omul este încercat de înfiorare, de ceva nedesluşit izvorît din via admiraţie, se învăpăiază, iar „raza aceasta a frumuseţii
dă aripilor sale o nouă viaţă”.
La banchetul anual, din 7 noiembrie 1474, al Academiei platonice din Florenţa,
Lorenzo dei Medici şi alţi membri ai Academiei şi-au exprimat dorinţa ca Marsilio
Ficino să reia şi să dezvolte comentariul la dialogul platonician Banchetul. Ficino,
prin structura sa sufletească, era predispus la accese de melancolie; într-una din
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perioadele de profundă depresie, prietenul său Giovanni Cavalcanti îl îndeamnă să
studieze mai îndeaproape dialogul lui Platon şi să scrie un comentariu. Acest comentariu iniţial avea să fie dezvoltat pentru banchetul din 7 noiembrie, zi în care
platonicienii aniversau naşterea şi comemorau moartea ilustrului înaintaş, ale cărui
naştere şi moarte se petrecuseră în aceeaşi zi. Discursul Asupra iubirii, al lui Marsilio Ficino, debutează cu o constatare: „Noi toţi şi neîncetat iubim şi fiecare în alt fel,
iar toţi aproape iubim greşit.” Diotima este cea care poate lumina adevărata natură
a Erosului, cea care ne arată cum să evităm calea prin care să ne prăbuşim în Răul
cel mai adînc sau calea prin care ne putem înălţa la Binele cel mai înalt. Erosul este
cel care însufleţeşte materia, spiritul îngeresc şi sufletul lumii, „el deşteaptă ceea ce
doarme în amorţirea nemişcării, luminează ceea ce este întunecat, însufleţeşte ceea
ce e fără viaţă, modelează ceea ce e fără formă şi desăvîrşeşte ceea ce e nedesăvîrşit”. Erosul le însoţeşte totdeauna pe cele două Afrodite, pe cea „cerească” şi pe cea
„obştească”, prima este inteligenţa spiritului îngeresc, cea de a doua fiind puterea de
plăsmuire a sufletului lumii; prima contemplă frumuseţea divină şi îşi ia inspiraţiile
creatoare din această frumuseţe, cea de a doua admiră frumuseţea corpurilor. Dumnezeu a lăsat oamenilor puterea şi libertatea de a alege; plăsmuite din materie, corpurile au ales să dea viaţă, „îngreuiate de această năzuinţă firească, sufletele s-au
coborît, după doctrina lui Platon, în lumea materiei”, scrie Ficino. Omul poate cunoaşte natura adevărată a fiinţei supreme, afirmă umanistul florentin, poate iubi
lumina supranaturală numai iubind pe Dumnezeu; unirea cu Dumnezeu este posibilă după moarte, cînd sufletul s-a eliberat de materia corpului şi se întoarce în sînul
unităţii supreme. „Să mărturisim, aşadar, fără nici o restricţie, că Eros este un zeu
mare şi vrednic de toată admiraţia noastră, şi să fim stăruitori pe calea iubirii, al că‐
rei scop final este frumuseţea”, ne îndeamnă Marsilio Ficino. O frumuseţe despre
care dau seamă gîndirea, vederea şi auzul, comunitatea platonică gîndind doar la
ceea ce este înalt, sublim.
Printre continuatorii neoplatonismului Academiei florentine s-a numărat şi Leone
Ebreo, filosof evreu născut în Spania, care a emigrat în Italia din cauza persecuţiilor
religioase din timpul domniei lui Ferdinand şi a Isabelei; Leone Ebreo este cunoscut
pentru cartea sa apărută postum, Dialoghi di Amore, calchiind în bună măsură titlul
carţii lui Marsilio Ficino, Sopra lo amore, care, în timpul vieţii lui Leone Ebreo, circula
doar în manuscris. Pentru Leone Ebreo haosul de la originea lumii era starea iniţială,
naturală a materiei cosmice, o materie plină de forme nerealizate care existau ca
simple posibilităţi. Toate schimbările care aveau să se producă în haosul iniţial pentru a se ajunge la liniile ordinii cosmice au fost determinate de un factor atotputernic,
numit mitologic Eros, iar psihologic, iubire. După ce a urmărit separarea şi unirea
elementelor materiei anorganice, apoi a elementelor lumilor vegetală şi animală, Leone Ebreo ajunge la treapta cea mai înaltă a perfecţiunii relative, omul, a cărui superioritate este asigurată de gîndirea raţională. Aceasta începe cu simţul vederii, ochii
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fiind poarta cunoaşterii intelectuale, ochii procurînd omului o cunoaştere completă a
lucrurilor, celelalte patru simţuri oferind o cunoaştere parţială. Ultimul termen al
străduinţei sale de a înţelege lumea era ideea de divinitate; dar ce idee ne-am putea
noi forma despre Dumnezeu? Dumnezeu, susţinea Leone Ebreo, i-a dat omului posibilitatea ca prin comparaţii succesive să se apropie cu închipuirea de ideea perfecţiunii. Dar o asemenea reprezentare se poate realiza printr-un avînt al sensibilităţii,
sub forma unei porniri irezistibile a iubirii, forma cea mai înaltă a iubirii, a iubirii
omului pentru Dumnezeu.
Mitul unităţii prime povestit de Aristofan în dialogul Banchetul trimite şi la mitul
androginului, al bisexualităţii; dacă astăzi prin bisexualitate se înţelege starea unui
organism care prezintă caracteristicile celor două sexe, în antichitate, unde comportamentul sexual era guvernat de un anumit număr de cutume mai mult sau mai puţin explicite, bisexualitatea însemna posedarea simultană sau succesivă a celor două
sexe de acelaşi individ. În acest sens, bisexualitatea era pretutindeni şi nicăieri; în
realitate, era considerat un fenomen mostruos, condamnat fie să dispară, fie să rămînă în marginea societăţii; în mitologie, bisexualitatea se găseşte pretutindeni, cel
mai cunoscut fiind mitul lui Tiresias. Într-o zi, plimbîndu-se pe muntele Cillenea, a
văzut doi şerpi împreunaţi; sînt mai multe versiuni, fie i-a separat, fie i-a rănit, fie a
ucis femela; urmarea gestului său a fost transformarea lui Tiresias în femeie. După
şapte ani, plimbîndu-se prin acelaşi loc, a văzut din nou un cuplu de şerpi; a intervenit în acelaşi fel ca prima dată şi a revenit la sexul iniţial. Într-o zi cînd Zeus şi Hera
discutau despre cine resimte o mai mare plăcere în dragoste, bărbatul sau femeia,
s-au gîndit să-l întrebe pe Tiresias, care fusese succesiv şi bărbat, şi femeie. Tiresias
a răspuns fără ezitare că, dacă plăcerile iubirii s-ar compune din zece părţi, femeia
ar avea nouă şi bărbatul una singură. Răspunsul a înfuriat-o pe Hera, care vedea astfel dezvăluit secretul sexului, şi l-a pedepsit orbindu-l; atunci, Zeus i-a acordat darul
profeţiei şi privilegiul de a trăi şapte generaţii umane. O frumoasă descriere literară
a mitului lui Tiresias face Ovidiu în cartea a III-a din Metamorfoze. În poemul său,
Ovidiu aminteşte şase schimbări de sex, din bărbat în femeie, din femeie în bărbat:
Tiresias, Sithon, Hermaphroditus, Mestra, Iphis şi Kainis.
În cartea a IV-a din Metamorfoze, Ovidiu povesteşte mitul lui Hermaphroditus
într-un text de o originalitate absolută; Ovidiu este primul scriitor care stabileşte o
legătură explicită între bisexualitate şi homosexualitate. În amplul său poem, Ovidiu
adună şi repovesteşte mituri de origine greacă sau din Orientul mijlociu, fiecare mit
făcînd aluzie la o schimbare de formă; cărţile a III-a şi a IV-a constituie un vast ansamblu în care sînt evocate legendele tebane. În timpul unei serbări bahice, fiicele
lui Minyas nu-şi întrerup muncile casnice, stau închise în case şi îşi trec timpul povestind, fiind deopotrivă naratoare şi protagoniste; cele trei surori torc lîna, mînuiesc cu dibăcie daracul, fusul, suveica, povestind întîmplări din viaţa lui Piram şi a
lui Tisbe, a lui Venus şi Marte, gelozia Clytiei faţă de Leucothoe. Cea de a treia soră,
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Alcithoe, povesteşte despre nimfa Salmacis şi cel născut din iubirea dintre Mercur şi
zeiţa Citereida. Aflată la izvorul unde „îşi scaldă făptura frumoasă”, Salmacis zăreşte
un tînăr de care se îndrăgosteşte pe loc „şi-ndată dori să îl aibă”. Tînărul care abia
„ajunse de trei ori cinci ani” nu păru a înţelege gîndul nimfei, care surprinsă de refuz, se retrase într-un desiş asteptînd ca tînarul să intre în apă, vederea dezgolitului
trup „aprinzîndu-i/ Dorul; şi nimfei privirea-i străluce./ Cu greu zăbava o rabdă şi
greu i-e/ Clipa cea dulce să-amîne; i-e sete să fie cuprinsă/ Şi, ieşită din minţi,
abia-şi stăpîneşte dorinţa”. Nimfa ştia că în apă tînărul nu era o pradă care să-i scape şi, lipindu-se de el, îi spuse: „Eşti crud, dar zădarnic te-i zbate;/ Nu-mi vei scăpa;
o zei, niciodată nu vină/ Ziua menită să ne despartă pe unul de altul!” Zeii i-au împlinit rugămintea, au împreunat cele două trupuri, îmbrăţişarea lor strînsă păstrînd
„o singură formă-ndoită;/ N-o poţi numi nici bărbat, nici femeie, căci pare că este/ Şi
una şi-alta, nici una, nici alta”.
Rugămintea nimfei Salmacis de a rămîne acelaşi trup cu tînărul Hermaphroditos
aminteşte de iubiţii care ar putea să se adreseze lui Hefaistos, spunîndu-i că ar vrea
să rămînă pururea împreună, fiecare dorind „să se apropie şi să fie contopit cu persoana iubită de dînsul; din două să se facă o singură fiinţă. Pricina lucrului stă tocmai
în vechea noastră natură, care era astfel încît alcătuia un întreg. Ei bine, Eros nu-i
decît numele acestui dor, al acestei năzuinţe către unitate”, spune Aristofan în Banchetul. Fiinţa formată prin contopirea lui Salmacis cu Hermaphroditos aminteşte de
fiinţele primordiale, prototipuri aflate dincolo sau dincoace de orice diferenţiere, inclusiv sexuală. Contopirea celor doi instaurează o stare de nediferenţiere care blochează orice activitate şi deci orice generare, şi care îngheaţă totul într-o uniune permanentă şi sterilă; dispare pînă şi noţiunea de sex, căci avîndu-le pe amîndouă, este
ca şi cînd nu ar avea nici unul. Prin contopirea cu Hermaphroditus, Salmacis a devenit pe jumătate bărbat, în schimb tînărul a devenit jumătate femeie, cerîndu-le pă‐
rinţilor să facă din izvorul nimfei o apă devirilizantă, prin aceasta răzbunîndu-se pe
Salmacis care va trebui să-i facă avansuri, inversînd astfel rolurile consacrate, bărbaţilor să fie activi, iar femeilor să fie pasive. Salmacis este una dintre nimfele din anturajul zeiţei Diana/Artemis şi ar fi trebuit să aparţină grupului celor care se ocupau cu
vînătoarea, ocupaţie specific bărbătească atît pentru greci, cît şi pentru romani, dar
nimfa aparţinea în întregime femininului, nu se preocupa decît de aspectul fizic, fiind
considerată o femeie de o feminitate exacerbată. Fiinţa dublă rezultată din unirea
unei fiinţe cu o feminitate exacerbată şi o fiinţă a cărei masculinitate încă nu se
afirmase apare ca o fiinţă efeminată. În cadrul general al societăţii greceşti, comportamentul activ era rezervat bărbaţilor şi se exprima mai ales prin participarea la
războaie, în vreme ce comportamentul pasiv revenea femeilor a căror funcţie socială
se rezuma la reproducerea în cadrul căsătoriei şi la creşterea copiilor.
În antichitate, orice discuţie despre bisexualitate are ca punct de plecare mitul
povestit de Aristofan în Banchetul. El vorbește despre unitatea primordială a cărei
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nostalgie subzistă în însăşi inima separării care implică uniunea sexuală. Pentru
Aristofan, Eros este singurul zeu care permite oricărei fiinţe umane să împlinească
dorinţa cea mai profundă: să se unească din nou cu jumătatea lui însuşi de care a
fost separat. În discursul său intervin elemente de ordin antropologic, cosmologic şi
chiar teologic; a refuza separarea înseamnă a menţine haosul. Separarea cerului de
pămînt, a zeilor de oameni, diferenţa între sexe sînt solidare una cu alta şi asigură
menţinerea unei ordini antropologice, cosmologice şi chiar teologice, pun în discuţie
fiinţele duble ale mitului povestit de Aristofan. „Într-un atare context”, scrie Luc
Brisson, „heterosexualitatea nu se opune deloc homosexualităţii. Homosexualitatea
masculină sau feminină nu poate, în contextul acestui mit, fi considerată ca o devianţă a heterosexualităţii, căci cele două cupluri bărbat-bărbat, femeie-femeie, sînt la
fel de originare precum cuplul bărbat-femeie sau femeie-bărbat.” Aceeaşi idee o întîlnim la Freud, care, vorbind despre legenda plină de poezie povestită de Aristofan,
afirmă că putem fi surprinşi că procesul separării poate face ca un bărbat să fie
atras nu de o femeie, ci de un bărbat, la fel cum sînt femei pentru care femeia reprezintă un obiect sexual. Pentru Aristofan, dorinţa de contopire este o nostalgie şi ea
implică o reîntoarcere în trecut. În dialogul său, Platon va da iubirii un alt obiect, în
aşa fel încît să ajungă la o adevărată contopire între subiectul şi obiectul iubirii sale,
o contopire care aboleşte contrariile şi care asigură nemurirea.
Androginul, fiu al lui Mercur şi al lui Venus, se regăseşte şi în textele alchimice
atît prin apa mercurială capabilă să împreuneze „naturile”: „marea este elementul
hermafrodit”, spunea Zosima, cît şi prin figura enigmatică a lui Rebis; textele nu disting între androgin (figură a unităţii fericite) şi hermafrodit unde subzistă o anume
monstruozitate. În alchimie, ambii reprezintă Rebis-ul hermetic. Una dintre cărţile
celebre de alchimie, Atalanta fugiens, a lui Michael Maier, redă figura hermafroditului. Titlul cărţii este o trimitere fără echivoc la mitul Atlantidei, tînăra de neîntrecut
în cursele de alergare, întrecînd toţi pretendenţii, mai puţin pe Hipomene, care îi
arunca în cale mere de aur din grădina hesperidelor. Michael Maier vede în Atalanta
„Fecioara alchimică”, o alegorie a lui Mercur filosofic fixat şi reţinut în cursa sa de
sulful de aur. Cartea este alcătuită din cincizeci de embleme, număr ales nu întîmplător, el fiind potenţializarea lui cinci, numărul nupţial în gîndirea pitagoreică, simbol al uniunii principiului ceresc şi al celui terestru, pentagrama fiind deopotrivă
emblemă a microcosmosului şi a androginului. Emblema a XXXVIII-a este despre
androgin: „Străvechile poveşti fac din Rebis o fiinţă dublă:/ Androgin, mascul şi femelă într-un singur corp,/ Născut pe un munte dublu, el este Hermafroditul/ Lui
Mercur, zămislit cu preamărita Venus./ Nu îl dispreţuiţi pentru sexul său ambiguu,/
Căci acest bărbat-femeie ţi-l va da într-o zi pe rege.” Care este locul de obîrşie al
Rebis-ului? Deşi cărţile sînt foarte clare, mulţi pornesc spre munţii Rebisului cu
rîvnă şi perseverenţă, dar se rătăcesc în obscuritatea care învăluie muntele cu două
vîrfuri, unul locuit de Hermes, celălalt de Venus, un munte dublu, „aşa cum îl vedem
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şi pe Hermafrodit cu două capete şi două feluri de membre într-un singur corp”. Din
zece mii doar unul ajunge pe munte şi primeşte „onoarea frunzişului veşnic verde”,
este unul dintre cei deschişi spre învăţătură, dedicat virtuţii şi literelor.
Franz von Baader a fost cel mai mare teozof german, poate chiar european, din
secolul al XIX-lea; este gînditorul care a acordat problemei androginului o importanţă deosebită, aspect subliniat de Mircea Eliade, David Baumgardt, Lidia Xella sau
Antoine Faivre. Unul dintre conceptele teoriei lui Baader este androginia ontologică,
întemeiată pe principiile divin, natural şi uman; noţiunea de iubire este inseparabilă
de această triadă. La toate nivelurile există două forţe, una masculină activă, cealaltă
feminină, pasivă, fiecare posedînd totodată un aspect al celeilalte, ceea ce va conduce la o unire a femininului cu femininul din masculin, şi a masculinului cu masculinul din feminin, idee pe care o vom regăsi la C.G. Jung în cunoscuta sa teorie a lui
animus şi anima. Vorbind despre cele două forţe, masculină şi feminină, Baader introduce termenul coloraţie, care, după cum susţine Antoine Faivre, depăşeşte sensul plat pe care îl are în limba franceză; „coloraţia” la Baader înseamnă o potenţare
spirituală şi se situează între trup şi spirit. Baader se întreabă asupra existenţei unui
androgin primitiv, fără lămurirea acestei regiuni obscure, misterele religiei rămînînd de nepătruns. „Condiţia actuală a omului”, scrie Antoine Faivre, „este ea însăşi
capabilă să arunce o oarecare lumină asupra acestei chestiuni, deoarece în fiecare
dintre noi, mascul sau femelă, există cele două puteri sexuale, cea ignică şi cea apoasă, una dintre ele biruind-o întotdeauna pe cealaltă la un acelaşi individ.” Esoterologul francez se întreabă cum de au rămas teologii indiferenţi faţă de ideea unei androginii primordiale, Adam nefiind conceput separat de la bun început. Cabaliştii admiteau existenţa a doi Adami; primul era un spirit fără corp terestru, al doilea era un
corp terestru animat de un suflet divin. Adamul celest a fost dus pe pămîntul obscur
şi unit cu Adamul terestru, făcînd o singura persoană. Adam avea misiunea să menţină în sine starea de androginie, dar pentru aceasta trebuia să îndure ispita, pentru
a depăşi spiritul lumii, iar la capătul încercărilor să devină Rege atotputernic al lumii exterioare.
În jurul anului 1930, C.G. Jung a început să fie interesat de tratate de alchimie,
abandonînd pentru mulţi ani lucrarea care avea să devină celebră, Cartea Roşie.
Mărturie a interesului lui C.G. Jung pentru alchimie sînt cărţile sale Psihologie şi alchimie, Mysterium Coniunctionis, dar şi numeroasele sale studii. A subliniat de la bun
început, alchimia nu se bucura nici în vremea sa de un bun renume!, că în opus-ul
alchimic nu este vorba numai despre experimente chimice, ci despre ceva similar cu
procesele psihice exprimate într-un limbaj pseudo-chimic. Alchimiştii recunoşteau
că ascund adevărul în mod intenţionat, că nu caută aurul obişnuit, ci pe cel filosofic,
aşa cum caută piatra filosofală sau inimaginabilul Rebis hermafrodit. C.G. Jung a recunoscut dintru început caracterul preponderent simbolic al alchimiei, de altfel tratatele de alchimie sînt dificil de citit şi de înţeles de cei nedeprinşi cu profunzimea
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gîndului, de cei neînvăţaţi să treacă dincolo de literă, şi pe urmele lui Herbert Silberer, numeşte pe drept cuvînt conjuncţia ca fiind „ideea centrală” a procedurii alchimice. „Conjuncţia”, afirmă C.G. Jung, „este, fără îndoială, imaginea primordială a ceea
ce numim astăzi legătura chimică. Contopirea lor (a fierului – Marte – şi a cuprului –
Venus – n.n.) este şi o legătură amoroasă deopotrivă. Substanţele pe care căutau să
le lege realiter aveau pentru ei (alchimiştii – n.n.) mereu un caracter întru cîtva numinos, care tindea cu o voce tare sau joasă spre o personificare imaginară. Substanţele le apăreau ca fiind de natură hermafrodită şi conjuncţia la care aspirau era o
operaţiune de natură filosofică, şi anume unirea dintre formă şi materie. Din acest
caracter dublu, inerent substanţelor, se explică dublările care apar adesea, ca de
exemplu cei doi Mercuri, cele două sulphura, ca şi Venus alba et rubeo şi aurum nostrum şi aurum vulgi.”
Autor al unui număr impresionat de romane şi nuvele, considerat unul dintre cei
mai importanţi scriitori din toate timpurile, Honoré de Balzac este cunoscut îndeobşte pentru amplul ciclu romanesc Comedia umană (Moş Goriot, Iluzii pierdute, Strălucirea şi suferinţele curtezanelor, Istoria celor treisprezece, Eugénie Grandet); deşi
mai puţin cunoscute publicului larg, bine primite în epocă, apreciate de critica literară sînt şi scrierile filosofice (Pielea de şagri, Proscrişii, Elixirul de viaţă lungă, El
Verdugo, Capodopera necunoscută). Balzac este şi autorul unui roman publicat în
1835, Séraphîta, despre care se scrie mai puţin, deşi criticii se grăbesc să precizeze
că nu sîntem în faţa unui roman marginal, dimpotrivă, cartea se situează în ceea ce
are mai profund scrisul lui Balzac: „Séraphîta este fără îndoială cel mai încîntător
dintre romanele fantastice ale lui Balzac. Nu din cauza teoriilor lui Swedenborg, de
care este pătruns pînă la ultima fibră, ci pentru că Balzac a reuşit să dea o strălucire
fără seamăn unei teme fundamentale a antropologiei arhaice: androginul considerat
drept imaginea exemplară a omului perfect”, scria Mircea Eliade.
Antropologia lui Balzac prezintă două aspecte în aparenţă antitetice, pe care el
vrea să le concilieze: ea este deopotrivă pozitivă şi transcendentă, ceea ce lasă să se
întrevadă o antropologie cosmică, omul fiind oglinda lumii. În Proscrişii, Louis Lambert şi Séraphîta Balzac ne încredinţează gîndirea sa cea mai profundă; în Proscrişii
deschide calea unei cosmogonii supranaturale, în Louis Lambert explică prin ştiinţa
pozitivă toate fenomenele psihice paranormale, iar în Séraphîta ne oferă gîndirea sa
în plenitudinea concilierii naturalismului cu spiritualismul, critica raţională cu ipotezele transcendentale, fiziologia şi ontologia printr-o metafizică cu finalitate mistică.
„Séraphîta oferă spectacolul unanim al pămîntului oamenilor, sferelor spirituale şi
lumii divine. Viul se manifestă ca om, ca spirit şi ca înger: o singură fiinţă în diversele
sale modalităţi, legînd prin ea înşăşi şi în ea însăşi diferitele lumi. Sistemul balzacian are ca fundament coerenţa şi totalitatea”, afirmă Henri Gauthier. Pentru a elabora doctrina iniţiatică din Séraphîta, Balzac a citit numeroase cărţi de misticism şi a
fost influenţat definitoriu de Swedenborg, la care regăseşte idei din gnosticismul
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alexandrin, din misticile indiene, greceşti şi egiptene, care au inspirat teosofii şi
iluminiştii secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea.
În măreţia frigului iernii norvegiene din primul an al celui de-al nouăsprezecelea
veac, în apropierea fiordului Stromfiord îşi fac apariţia două făpturi, erau Séraphitus şi tînăra Minna. Séraphitus avea o privire melancolică şi o gravitate maiestuoasă, „totul în această figură marmoreană exprima forţa şi liniştea interioară”, iar tînăra Minna era atrasă de el, deşi între ei doi era un abis pe care fata îl simţea, dar nu-l
înţelegea: „Aş vrea să nu am nimic al meu; aş vrea ca bogăţiile mele pămînteşti să fie
ale tale, aşa cum sînt deja bogăţiile inimii mele; ca lumina să nu ajungă la mine decît
prin ochii tăi, aşa cum gîndul meu izvorăşte din al tău.” Pentru Séraphitus, pe Pămînt nimic nu era statornic, iar tînăra era un „biet copil al pămîntului”, care trebuia
să se supună naturii sale şi să trăiască alături de ai săi, îndemnînd-o să fie împreună
cu Wilfrid, în vreme ce el îşi va urma calea, trăind prin sine şi pentru sine: „Simt cu
spiritul, respir cu fruntea, văd cu gîndul.” Venit să o vadă pe Séraphîta, Wilfrid îi
mărturiseşte dragostea pe care i-o poartă, dar Seraphîta îl respinge, îndemnîndu-l
să-şi caute fericirea alături de Minna: „Luaţi-vă, ca să vă văd fericiţi înainte de a pă‐
răsi pentru totdeauna această sferă de încercări şi de dureri.” Séraphitus-Séraphîta,
o fiinţă stranie, de o frumuseţe schimbătoare şi melancolică, o fiinţă deosebită calitativ de restul muritorilor: Minna vede această fiinţă ca pe un bărbat, Séraphitus, în
vreme ce în ochii lui Wilfrid trece drept femeie, Séraphîta.
Androginul din romanul lui Balzac se născuse din părinţi care fuseseră discipolii
lui Swedenborg, despre a cărui gîndire avea să vorbească pastorul Becker, ca despre
„cea mai de neînţeles dintre revelaţii, ultima izbucnire a credinţei despre care se
spune că a luminat asupra maldărului nostru de noroi”. Becker îi vorbeşte tînărului
Wilfrid despre cele două vieţi ale lui Swedenborg, cu precădere cea dintre 1740 şi
1772, cînd a trăit în tăcere, cufundat în lumea spirituală; în 1745 a primit primele
porunci din cer, cînd o făptură strălucind de lumină i-a spus că Dumnezeu l-a ales
pentru a desluşi oamenilor înţelesul cuvîntului său: „În acea noapte, ochii omului
său interior au fost deschişi şi pregătiţi în aşa fel încît să vadă în Cer, în lumea Spiritelor şi a Infernului; trei sfere diferite în care a întîlnit persoane cunoscute, care pieriseră sub forma lor omenească, unele demult, altele recent”, scrie Balzac. Fiinţele
pregătite pentru cer erau, în opinia lui Swedenborg, Spirite angelice, dar pentru a
ajunge la această treaptă ele treceau prin trei iubiri: iubirea de sine, iubirea lumii şi
iubirea cerului, care naşte Spiritele angelice. Acestea au iubirea cerului, înţelepciunea sa, au trecut în existenţele anterioare prin Speranţă, Milă, Credinţă şi Rugăciune,
prin metamorfoze care pregăteau naşterea Fiinţei interioare. Unul dintre discipolii
înflăcăraţi ai lui Swedenborg a fost baronul de Séraphîtz, căruia Profetul îi deschisese ochii omului interior, şi care era în căutarea unei femei, spirit angelic deopotrivă;
căsătoria lor a fost expresia armoniei a două suflete unite neîncetat. Din dragostea
lor s-a născut un prunc, Séraphîta, la vederea căruia Swedenborg a rostit: „Lucrarea
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s-a împlinit, cerurile se bucură!” Seraphîta, fiinţa misterioasă căreia îi vor pune întrebări pastorul Becker, Wilfrid şi Minna „însufleţiţi cu toţii de o curiozitate copilă‐
rească”. Séraphîta le vorbeşte despre om ca dovadă a legăturii lumii materiale şi a
lumii spiritului; Swedenborg susţinea că universul în întregul său reprezintă un om
numit marele om, omul fiind reprezentat prin suflet, lumea spirituală, şi prin corp,
lumea naturală. Personajul Séraphîta afirmă că „în el (om – n.n.) se sfîrşeşte un univers vizibil şi finit; în el începe un univers invizibil şi infinit, două lumi care nu se
cunosc. Să sărim, fără a cerceta, peste prăpastia întruchipată de uniunea dintre un
univers Material şi un univers Spiritual, o creaţie vizibilă, ponderabilă, tangibilă,
terminată cu o creaţie intangibilă, invizibilă, imponderabilă; cele două sînt complet
deosebite, despărţite de neant, unite de concordanţe incontestabile, adunate într-o
fiinţă care ţine şi de una şi de cealaltă!”
Pentru gnostici, lumina şi spiritul sînt un întreg, sînt consubstanţiale; cînd gnosticul vorbeşte despre spirit, el nu o face în maniera omului modern care vorbeşte
despre o noţiune abstractă, pentru el spiritul ţine încă de materie. Sufletul este particulă de lumină şi vine din Cuvînt. Este ideea pe care o reia Séraphîta, adresîndu-i-se pastorului Becker şi afirmînd că universul nu este decît număr şi mişcare, şi
că acestea sînt zămislite de Cuvînt, „raţiunea supremă a Vizionarilor şi Profeţilor care au înţeles odinioară acel suflu al lui Dumnezeu sub care a căzut la pămînt sfîntul
Pavel”. Doctrina sufletului din Séraphîta este apropiată teoriei gnostice; diferitele
grade ale existenţei corespund încarnărilor succesive care marchează trecerea de la
o calitate a sufletului la alta, în tranziţia de la natural la spiritual, apoi la divin. Pneuma gnosticilor este fiinţa interioară a lui Swedenborg care prin Cuvînt va căpăta Cunoaştere şi se va îndrepta către Lumină. Este drumul pe care îl vor face în final Minna şi Wilfrid, care vor înţelege că Séraphîta/Séraphîtus nu pot iubi decît Cerul: „Condu-ne, Séraphîta, strigă Wilfrid care veni alături de Minna cu o mişcare năvalnică.
Da, în sfîrşit mi-ai dat setea de Lumină şi setea de cuvînt; sînt transformat de iubirea
pe care mi-ai semănat-o în inimă. Am întrezărit Înaltele Mistere, sîntem unul pentru
altul singura fiinţă de pe pămînt alături de care bucuria şi tristeţea sînt uşor de înţeles; să ne rugăm deci, cunoaştem calea, să mergem.”
Unii istorici literari au aşezat scrierea romanul Séraphîta sub semnul gustului romantismului pentru subiecte exotice, supranaturale, a răspîndirii şi avidităţii publicului pentru scrierile oculte semnate de Emmanuel Swedenborg, Joachim Martines
de Pasqually sau Claude de Saint-Martin. Ultimii doi autori menţionaţi sînt ataşaţi curentului esoteric larg răspîndit în epocă, în vreme ce istoricii literari susţin că Séraphîta este o scriere mai curînd mistică decît esoterică, şi nu este deloc surprinzător
de vreme ce Balzac expune prin personajele sale teoriile lui Swedenborg. „Balzac
descrie cu o patetică naivitate calităţile acestui androgin, viaţa lui solitară, extazele
lui contemplative. Toate acestea, desigur, pe baza doctrinelor lui Swedenborg, căci
romanul este scris mai cu seamă pentru a ilustra şi comenta teoriile acestuia despre
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omul perfect”, scrie Mircea Eliade, insistînd, în descrierea androginului balzacian,
pe viaţa spirituală a acestuia, îndreptată în întregime spre cer. Ceea ce nu se va mai
întîmpla în literatura decadentismului francez şi englez, unde hermafroditul va genera o deformare a sensului prim, accentul mutîndu-se către o supralicitare a posibilităţilor erotice, a senzualităţii care nu-şi are loc în lumea androginului văzut de
Swedenborg şi articulat artistic cu măiestrie în Séraphîta lui Balzac. Opera lui Swedenborg rămîne exemplară prin pasiunea cunoaşterii şi prin certitudinea raţională
că iubirea divină este măsura întregului nostru comportament în această lume.
Omul trăieşte în comunitate cu spiritele supranaturale, Swedenborg descoperind
„corespondenţe” între spiritele cereşti şi spiritele infernale, în funcţie de dispoziţiile
inimii fiecăruia. Corpul spiritual al omului se formează în funcţie de împlinirile voinţei amoroase, o viaţă liniştită şi morală pregătindu-l pentru o nouă existenţă, omul
fiind într-o oarecare măsură un microcosmos compus din cer şi lume, structurile
naturale avînd corespondent în lumea cerească. Doctrina misticului suedez este însoţită de un vast sistem simbolic; deşi viziunile sale se situează în afara verificării
empirice sau filosofice, Immanuel Kant le-a găsit demne de un comentariu critic.
Aceleaşi viziuni au influenţat şi marcat din plin creaţiile unor gînditori şi scriitori,
precum Baudelaire, Gérard de Nerval, Honoré de Balzac, Goethe, Ralph Waldo
Emerson, Thomas Carlyle, Dom Pernety.
Mircea Eliade arată că în antichitate hermafroditul reprezenta o situaţie ideală
pe care oamenii o actualizau spiritual prin intermediul riturilor, în vreme ce hermafroditul anatomic era considerat o aberaţie a naturii: „Numai androginul ritual constituia un model, deoarece implica nu cumulul organelor anatomice, ci, în mod simbolic, totalitatea puterilor magico-religioase aferente celor două sexe.” Oamenii au
visat la o întoarcere misterioasă la armonia anterioară corpului, la primul Adam, cel
hermafrodit, asemănător celor din enigmaticul ţinut Idumeea, amintit de versul lui
Mallarmé, Îţi aduc copilul unei nopţi din Idumeea, copilul unei zămisliri solitare. Într-o carte despre înţelepciunea formelor, Michel Sendrail scria că „sexul nu este decît o convenţie efemeră legată de servituţile corpului nostru terestru. Dar sufletele,
în chip ascuns androgine, vor descoperi în sfîrşit bucuria lor desăvîrşită într-o viaţă
străină de aceea a sexului.” În imaginarul alchimic, androginul reuneşte sulful şi
mercurul, „ceea ce arde şi ceea ce curge”, amîndouă prezente în materia originală
care constituie punctul de plecare al Marii Opere, ele reprezentînd totalitatea ideală,
fiind simboluri ale reunirii contrariilor, coincidentia oppositorum, într-o unitate autonomă şi perfectă, figura androginului exprimînd întoarcerea la unitatea originală,
la totalitatea unei lumi.
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„Ultima zvâcnire de eroism în vreme de decadență”1, dandysmul este idealizat
și urmat de unii, tratat cu indiferență sau dispreț de alții; cert este că dandy-ul
odată apărut își face simțită prezența, lasă urme și influențează, creează dispute,
mândrii sau este obiect de ironii.
Unul dintre întemeietorii dandysmului este Charles Baudelaire, care prin originalitatea sa se impune și schimbă direcția liricii franceze, dar revoluționând și la
nivel de comportament, fiind și în acest domeniu original, teoretizând tipul dandy
și comportându-se conform tipului pe care îl creează.
Ceea ce cere, în primul rând un dandy este inconformismul (cu valori precum
instituția familiei, banul etc.): „Dragostea este ocupația firească a trândavilor. Numai ca dandy-ul nu face din dragoste un țel aparte... Banul e indispensabil celor
ce-și fac din el un cult; dar dandy nu tânjește după bani ca după ceva esențial; un
credit nemărginit i-ar ajunge; patima asta grosolană el o lasă pe seama muritorilor
de rând. Iar dandy-ul nici măcar nu simte... O nestăpânită înclinare spre îmbrăcă‐
minte și eleganță materială. Pentru un dandy desăvârșit, lucrurile acestea nu sunt
decât simbolul superiorității aristocratice a spiritului său.”2 Așadar dandy-ul face
parte din acea „trufașă castă”3 ce simte nevoia de originalitate și care „altă meserie nu are decât eleganța, bucurându-se întotdeauna și în toate timpurile de o înfă‐
țișare distinctă, cu totul aparte”4. Mai mult de atât, dandy nu este doar un elegant
ci de-a dreptul frumos (se pare în contrast cu codurile de bune maniere moderne
ce spun că bărbatul poate fi „bine”, pe când „frumoasă” este femeia), cu „aerul de
răceală pe care-l dă neclintita hotărâre de a nu se lăsa mișcat; ai spune că e un foc
mocnit ce se lasă ghicit, dar nu vrea să strălucească. Iată ce este, în aceste imagini,
desăvârșit exprimat”5. Autorul acestor cuvinte a fost printre contemporan un elegant, tăcut, privindu-se mereu în oglindă, arogant, plin de ironie, stăpân pe sine
Charles Baudelaire, Pictorul vieții moderne și alte curiozități, trad. Radu Toma, București, Editura
Meridiane, 1992, p. 407.
2 Idem, Curiozități estetice, trad. de Rodica Lipatti, București, Editura Meridiane, 1971, p. 208.
3 Ibidem, p. 208.
4 Ibidem, p. 207.
5 Idem, Pictorul vieții..., op. cit., p. 408.
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(cel puțin în aparență, deoarece biografii săi rețin și amănunte legate de coșmarurile din 1862). Aparența este unul din aspectele foarte importante ale unui dandy,
pentru că acesta „poate fi un blazat, poate fi un suferind, dar în cazul acesta va zâmbi ca un spartan mușcat de vulpe”6. Se pare că dandysmului i se conferă dimensiuni
spirituale, socotindu-l „un soi de religie”7, acești filfizoni fiind după Baudelaire „ceea
ce mândria omenească are mai bun în ea și care simt nevoia de a combate și nimici trivialitatea”8. Paradoxalelor afirmații nu a reușit nici chiar autorul să le urmeze
până la capăt, fiind nevoit, pentru a câștiga bani de întreținere să scrie eseuri, critică de artă, cronici diverse. Florile răului i-au adus popularitate, mai ales că s-a inspirat din viața comună a Parisului, dar în același timp l-au făcut și un poet blestemat. Iată în poezia Răzvrătitul împotrivire sa: „Și Îngerii certându-l din dragoste
adâncă,/ Pe-afurisit, cu pumnii, îl mângâie și încă;/ Dar pururi osânditul răspunde: NU! NU VREAU!”
Toată indiferența unui dandy nu îl ferește de a se îndrăgosti de Jeanne Duval,
cea care îl va inspira să scrie. Baudelaire, ca toți ceilalți dandy, este un narcisist și
pentru toți narcisiștii vederea propriului chip este esențială de aceea poartă totdeauna cu ei o oglindă în care se privesc mereu, imaginea din oglindă fiind dovada
propriei existențe. Apare, totuși, un paradox. Cu toate că dandy-ul este indiferent
la cei din jur, nu este impresionat și „are satisfacția de a nu fi niciodată uimit” 9, totuși oglinda arată că este interesat de ceea ce văd ceilalți; cercetarea chipului în
oglindă este cercetarea imaginii pe care o văd ceilalți. Mai mult de atât, admirarea
chipului în oglindă nu poate să-i arate decât o palidă imagine despre sine, foarte
puțin din ceea ce este, și aceea exact invers decât realitatea, pentru că oglinda arată imaginea invers, și doar ceva exterior imaginii proiectate. Oglinda este o palidă
dedublare, propria reflexie a narcisistului nefiind decât o slabă și temporară umbră.
Posteritatea l-a reținut pe Baudelaire nu pentru că se privea în oglindă și se
purta ca un dandy, ci mai ales pentru ceea ce a creat interiorul său, pentru ceea ce
a lăsat pornind de la meditațiile sale interioare. Privind la o personalitate doar
spre exteriorul său, nu reținem nimic. Samuel Butler descrie cum poporul din
Erewhon, fiind format din oameni frumoși la chip, a simțit nevoia să lase ceva care
să arate posterității cum arătau ei. Astfel au început să-și facă statui care să-i reprezinte cât mai frumos și mai fidel. Dar după câteva zeci de ani statuile nu interesau pe nimeni, ele amintind de nume ce nu era cunoscute și nu spuneau nimic ci,
dimpotrivă, erau oarecum înfricoșătoare, fiind reci și sinistre prin sunetele lor
scoase e mișcare vântului. Statuia era imaginea ce nu spunea nimic. Cam așa și
Idem, Curiozități..., op. cit., p. 209.
Ibidem, p. 209.
8 Idem, Pictorul vieții..., p. 407.
9 Idem, Curiozități..., op. cit., p. 209.
6
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imaginea din oglindă, nu spune nimic sau prea puțin. Într-un fel oglinda este iluzia, o ficțiune. Imaginea din oglindă este o deșertăciune, ea nu este reținută precum într-o pictură. Realitatea este palpabilă, dar imaginea din oglindă e nimic, nu
o poți prinde, nu are consistență fizică. Denis de Rougemont în lucrarea Partea
diavolului, amintește că prin secolul XVIII circula prin Europa un tablou negru pe
care scria NOBODY. Cam așa e și imaginea din oglindă unde dandy nu imită pe nimeni ci își supraveghează creșterea cultului de sine. Baudelaire afirmă că „frumoșii lei”10 nu imită pe nimeni. Dar și dandysmul are propriile reguli, pe care dacă nu
le respectă cineva nu e dandy, iar dacă le respectă devine imitator al celor care au
mai respectat aceste reguli și formează o tradiție. Reguli ce se contrazic. Narcis își
admira și iubea figura cu mult timp înainte ca dandy europeni să se admire în
oglindă, să-și vadă propria imagine care le dovedește că încă nu au dispărut.
Baudelaire, cu părul lui vopsit, își vrea viața ca o operă de artă. Poate a reușit!
Ca mulți alții. Depinde ce vrem să înțelegem și noi, dar: „Când propria ta viață singur n-o știi pe de rost,/ O să-și bată altul capul s-o pătrunză cum a fost?” 11.

Pictorul vieții moderne și alte curiozități, op.cit., p. 407.
Mihai Eminescu, Scrisoarea I, http://www.versuri.ro/versuri/mihai-eminescu-scrisoarea-1-_
hdd2.html, ora 16.59.
10
11
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FRUMOSUL, DIN PERSPECTIVE FILOSOFICE
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preot, Parohia Dobrovăț

Cel pentru care arta are valoare este omul, tot el o creează şi o recunoaşte. O
definiţie singulară, clară şi obiectivă a artei este greu de aflat, pentru că fiecare defineşte arta în funcţie de ce aşteaptă, sau nu aşteaptă de la ea, în funcţie de experienţele estetice anterioare ce i-au format o concepţie despre artă, dar mai ales de
trăirile lui, de dorinţa limpede de a înţelege lumea şi rostul ei, precum şi de capacitatea sufletească de a pătrunde tainele acesteia. Vechimea artei este în strânsă
legătură cu istoria şi devenirea omului. Împreună cu omul s-a dezvoltat şi arta,
sub diferite forme, întotdeauna. Simţurile i-au fost mereu capabile să perceapă arta, deşi nu a inventat prea devreme conceptele care să o explice. Mâinile omului
s-au făcut instrument al artei încă de demult: „Mâna sculptorului se apropie de
piatră cu aceleaşi şiretenii şi aceleaşi violenţe ca mâna lui Myron sau a lui Scopas 1.
Mâna pictorului se osteneşte pe suprafeţe cu răbdare... mâna muzicianului este
cea în care se concentrează spiritul şi transformă în sufletul nostru tăcerea în plă‐
cere.”2
Întreaga istorie a artei constă într-o suită de interpretări ale de creaţiile artistice, întotdeauna mai numeroase. Cel ce descoperă arta este, în primă instanţă, artistul care, pentru a o reda, are nevoie să o simtă, să o stăpânească, la fel cum poetul, după cum spune Heidegger, sesizează „lipsa ca lipsă”3 şi nu se opreşte aici, ci
cutează de „a arăta muritorilor de un neam cu ei cale ce duce spre schimbare”4. Istoria artei se amestecă fără a se dizolva în istoria culturii. Theodor Adorno subliniază următorul fapt: „Conceptul pur al artei nu constituie un domeniu asigurat
odată pentru totdeauna... şi fiecare operă de artă este un monument”5.
Myron a fost un sculptor atenian (cca. 480-440 î.Hs.), iar Scopas, tot sculptor, a sculptat în Mausoleul din Halicarnas, considerat una din cele şapte minuni ale lumii.
2 Marcel Sendrail, Înţelepciunea formelor, traducere de Alexandru Călinescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1983, p. 67-68.
3 Martin Heidegger, Originea operei de artă, traducere şi note Thomas Kleininger şi Gabriel Liiceanu,
Bucureşti, Editura Univers, 1982, p. 210.
4 Ibidem, p. 213.
5 Theodor W. Adorno, Teoria estetică, traducere de Andrei Corbea, Gabriel H. Decuble şi Cornelia
Eşianu, Paralela 45, 2006, p. 12.
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Disciplina filosofică ce interoghează arta este Estetica. Obiectul universal al esteticii este, pentru început, frumosul. Hegel, în Prelegeri de estetică, zice: „Obiectul
ei (esteticii, n.n.) este întinsa împărăţie a frumosului; mai exact, domeniul ei este
arta, şi anume artele frumoase”6. Tudor Vianu arată că de-a lungul timpului estetica a avut în vedere atât frumosul artistic, cât şi cel natural, dar şi pentru el „estetica este ştiinţa frumosului artistic”7. Nu aceeaşi părere o are Nicolai Hartman, pentru care frumosul este „obiect universal al esteticii”8, depăşind frumosul artistic,
cuprinzând în sine şi frumosul uman şi cel natural. În epoca noastră domeniul esteticii cuprinde şi alte categorii, cum ar fi: sublimul, tragicul, urâtul etc., domenii
ce pot fi abordate ca şi categorii separate, având nevoie de o cercetare specială.
Cei mai mulţi esteticieni atribuie o importanţă deosebită însă categoriei frumosului în teoria generală a artei, iar estetica rămâne „o teorie a frumosului în general
şi a sentimentului pe care îl provoacă şi îl întreţine în noi”9.
Un rol deosebit pentru această categorie îl are imaginea, ea fiind cea care mijloceşte şi transmite, într-o oarecare măsură, Frumosul. În acest sens, imaginea devine cale către Frumos. Esteticienii fac diferenţa în ceea ce priveşte frumosul, în
funcţie de direcţia din care vin, filozofică sau teologică. Pentru Tudor Vianu frumosul poate fi natural sau artistic şi între aceste categorii există diferenţe, în sensul că „frumosul natural pare a fi un element dat, pe când frumosul artistic este un
produs, o operă”10. Estetica, pentru el, se opreşte doar la frumosul artistic, văzut
ca operă, iar „o operă de artă este un popas de frumuseţe într-o lume indiferentă
sau urâtă. Prin artă se introduce într-un punct al lumii o valoare care lipseşte restului ei”11. Această concepţie, influenţată de filozofia pozitivistă, introduce o ruptură în cadrul conceptului de Frumos, creând realmente o opoziţie. Dacă frumosul
natural nu e perceput ca o operă de artă, ci ca un element dat, atunci interpretul
nu mai vorbeşte de un creator şi, în mod firesc, nici de frumosul natural, ca obiect
al esteticii. Frumosul ca dat universal este acelaşi, ceea ce diferă însă este abordarea, transmiterea sau chiar perceperea lui de către om. Frumosul perceput doar în
opera de artă, fără să trimită la un frumos superior şi universal, limitează pentru
că nu duce la frumosul originar, la frumosul Adevărat, nu înalţă mintea, prin contemplaţie, la sursa care a inspirat opera artistului şi care este cu mult mai măreaţă. Pentru Theodor Adorno lucrurile stau diferit, astfel zice: „Frumosul natural este indispensabil teoriei artei”12. Filozoful german subliniază ideea că „frumosul
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de estetică, traducere de D.D. Roşca, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, p. 7.
7 Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti, Editura Orizonturi, p. 9.
8 Nicolai Hartman, Estetica, traducere de Constantin Floru, Bucureşti, 1974, p. 7.
9 Mihai Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, vol. I, Iaşi, Editura Doxologia, 2009, p. 22.
10 Tudor Vianu, op. cit., p. 9.
11 Ibidem, p. 11.
12 Theodor Adorno, op. cit., p. 91.
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natural a dispărut din estetică odată cu dominaţia crescândă a conceptului de libertate şi de demnitate umană introdus de Kant, concept după care nimic pe lume
nu merită respectat, în afară de ceea ce subiectul autonom îşi datorează lui însuşi.
Concomitent, adevărul unei asemenea libertăţi este pentru aceasta neadevăr: nonlibertatea Altului”13. Cu toate acestea Immanuel Kant arată că „frumos este ceea ce
place universal fără concept”14 şi „este un obiect al unei satisfacţii lipsite de orice
interes”15, aici intrând şi frumosul natural. Înţelegem că se poate face prezent în
opera de artă, dar şi în natură, dacă este înţeleasă tot ca operă de artă, ca adevărata creaţie, model de perfecţiune şi de frumuseţe, făcută de un artist cu totul superior omului şi care depăşeşte capacitatea de înţelegere a omului dar care îl poate
inspira infinit. Deşi filosoful german alege o direcţie apofatică de a descrie Frumosul, el rămâne tot în limitele raţiunii, aceasta fiind cea care, în faţa a ceea ce crede
că este frumosul, nu mai vrea concepte, nu mai vrea argumente, lucruri cu care
operează în celelalte situaţii ca şi criterii de judecare a lumii. Dacă unii se limitează doar la a plăcea, fără concepte, există şi filozofi care merg mult mai departe şi
văd în frumosul estetic un mod de cunoaştere: „O estetică nu se scrie nici pentru
cel care creează frumosul, nici pentru cel care-l contemplă, ci, exclusiv pentru
omul de cugetare”16.
Pentru a percepe frumosul universal se impune ca el să existe cu adevărat, să
aibă existenţă reală. Faptul că depăşeşte capacitatea majorităţii de a-l percepe impune nevoia de oameni speciali, cu simţ pentru frumos, de artişti. Aceşti oameni
sunt cei despre care Paul Evdochimov spune: „N-au văzut niciodată ceva urât în
natură. Împrumutându-ne ochii săi, un artist ne face să vedem un fragment în care
însuşi întregul este prezent, aşa cum soarele se reflectă într-un strop de rouă”17.
De fapt ceea ce caută omul prin artă este frumuseţea absolută sau, am putea spune, frumuseţea divină. Pentru a o găsi, ea trebuie să aibă o existenţă reală şi să fie
adevărata frumuseţe. În acest sens e adevărată următoarea afirmaţie: „Frumosul
nu e o stare de conştiinţă. El e obiectiv”18.
Frumuseţea poate fi văzută ca o realitate metafizică, iar calea ce a mai la îndemână omului pentru a o recepta şi contempla rămâne arta. Astfel, arta devine un instrument pentru cunoaşterea frumosului, idee întâlnită în teologia creştină. Părinţii
Bisericii, precum Vasile cel Mare, îl văd ca Mare Artist pe Dumnezeu şi compară
Ibidem, p. 91-92.
Immanuel Kant, Critica facultăţii de judecare, traducere de Rodica Croitoru, Bucureşti, Editura Bic
All, 2007, p. 158.
15 Ibidem, p. 149.
16 Nicolai Hartmann, op. cit., p. 3.
17 Paul Evdochimov, Arta icoanei, o teologie a frumuseţii, traducere de Grigore Moga şi preot Petru
Moga, Editura Meridiane, p. 25.
18 Alain Besançon, Imaginea interzisă, istoria intelectuală a iconoclasmului de la Platon la Kandinsky,
traducere de Mona Antohi, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 174.
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lucrarea omului cu cea creată de Dumnezeu: „La o statuie, dacă se pune o mână
într-o parte, un ochi în altă parte şi, în sfârşit, toate părţile ei aşezate în locuri diferite, statuia nu va părea frumoasă celui ce ar privi-o; dar dacă toate mădularele
sunt aşezate la locul lor, chiar un nepriceput în artă va vedea frumuseţea mădularelor statuii. Artistul, însă, vede frumuseţea fiecărei părţi din opera sa înainte de
terminarea ei şi laudă fiecare parte, pentru că se duce cu gândul la sfârşitul operei
lui. Un astfel de artist ni-l arată Scriptura acum pe Dumnezeu, Care cu pricepere
îşi laudă parte cu parte operele Sale”19. Iar din opera Sa, creaţia care poartă în sine
cel mai înalt chip al frumuseţii este omul20. Chipul purtat de om este tocmai chipul
sau imaginea Marelui Artist, Dumnezeu, omul devenind operă de artă, icoană. De
aceea „persoana umană este valoarea absolută pentru Dumnezeu, ea este şi un alter ego al Său, prietenul Său, de la care Dumnezeu aşteaptă un răspuns liber de
dragoste şi de creaţie”21.
Ceea ce face omul are ca model Marea Creaţie şi pe Marele Creator, iar arta sa
devine operă religioasă, operă ce trimite la adevăr. Părăsirea acestei perspective
duce la ruptură în interiorul conceptului de frumos, ca adevăr metafizic cu existenţă obiectivă. Când arta nu mai trimite la frumosul absolut, atunci se limitează,
se închide în limitele creatului. Tudor Vianu observă frumuseţea din natură, dar
nu îşi pune întrebări legate de cauza acestei frumuseţi, ca nu cumva să trebuiască
să recunoască pe Creatorul Absolut, rămânând pe linia esteticii pozitiviste care
limitează, închizând frumosul în creat.
Gândirea pozitivistă are la bază învăţătura teologiei catolice despre Dumnezeu.
În această învăţătură, Dumnezeu nu se coboară ca persoană divină la om pentru a
se uni cu el ci îi dă acestuia energia creată pentru a-l sfinţi. Omul care se apropie
de sacru se apropie de această energie creată, care, deşi este sacră, rămâne totuşi
în limitele creaţiei. De aceea nu există cale de a ajunge la Frumosul Absolut, adică
dincolo de ceea ce este creat. În acest cadru este firesc pentru Nietzsche să afirme
că „Dumnezeu e mort”22 pentru omul care nu poate ajunge la El nicidecum. Oricât
s-ar înălţa rămâne în limitele creatului. Dacă nu poate participa la viaţa divină,
atunci îi rămâne lupta pentru cea mai înaltă posibilitate de realizare în lume, „Supraomul”23.
Nihilismul apare pe fondul ruperii de posibilitatea îndumnezeirii, în tristeţea
închiderii omului în limitele creatului. Omul nu mai poate ajunge la prototipul său
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, parte întâi, Omilii la Hexameron, traducere, introducere şi note de D.
Fecioru, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1986, p. 109.
20 Ibidem, p. 428.
21 Paul Evdochimov, op. cit., p. 59.
22 Friedrich Nietzsche, Aşa grăit-a Zarathustra, o carte pentru toţi şi pentru nici unul, introducere,
cronologie şi note de Ştefan Augustin Doinaş, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997, p. 68.
23 Ibidem, p. 68.
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şi nu mai poate fi sigur că poartă în sine chipul frumuseţii celei adevărate, odată
ce nu mai poate verifica acest lucru prin unirea cu Frumosul ultim, absolut şi adevărat. Dacă nu mai poate ajunge la frumuseţea ultimă, divină, al cărei chip este, şi
nu mai poate tinde spre asemănarea cu ea, iar asemănarea se realizează cel mai
profund în unirea personală, fără ca omul să se desfiinţeze sau să se confunde,
atunci setea de frumos devine inutilă, calea spre Dumnezeu fiind barată de închiderea deznădăjduită în efemeritate. Pentru teologia ortodoxă însă, omul intră în
legătură personală cu Dumnezeu prin harul ce izvorăşte din Fiinţa divină, har ce îl
purifică şi îl iluminează. Dumnezeu este chipul absolut al frumosului iar omul caută acest frumos care este identic cu însuşi Adevărul24. De altfel, încă din antichitate
Platon asocia Frumosul cu Adevărul25. Heidegger, la rândul său, leagă Adevărul de
Frumos şi zice: „În operă (de artă n. n.) operează adevărul şi nu doar ceva adevă‐
rat... strălucirea rostuită în operă este Frumosul. Frumuseţea este unul dintre felurile în care fiinţează adevărul”26.
Pentru teologia ortodoxă omul este icoană, chip al lui Dumnezeu, iar setea de
frumos este, de fapt, căutarea prototipului, căutarea frumosului după care a fost
creat, a Frumosului Absolut, Adevărat, adică Dumnezeu. Împlinirea omului se realizează atunci când el reușește să ajungă la stadiul unirii cu Frumusețea, în care nu
este niciun întuneric, nicio pată, nicio neînțelegere, când ajunge să locuiască în
Frumusețe și aceasta să locuiască în el. Aceasta este, în acest context, persoană, iar
unirea, fără desființare, este unire personală. Unirea cu Frumosul înseamnă găsirea Adevărului, ajungerea acasă.
Serafim Rose subliniază faptul că sculptura și pictura contemporană, mai ales după al doilea război mondial, au „portretizat o imagine a omului nou”. Este vorba de
nihilism, care a redus individul la „nivelul cel mai primitiv și mai elementar... creând o
subumanitate... fără orientare, receptivă la orice nouă descoperire gata să îl remodeleze”27. Cu toate acestea, există interes din ce în ce mai mare pentru imaginea
ce reprezintă ființa umană reală, integrală și integrată într-o legătură cu modelul
ideal. Imaginea care permite omului „transformarea prin conformare”28 este icoana,
imaginea ce prezintă tot pe omul nou, dar opusă omului nou creat de nihilism.
Biblia ne prezintă imaginea luminii create de Dumnezeu în prima zi a facerii, ca
fiind frumoasă (Facere I, 3), iar Cel care, în mod absolut, este Lumină este tot
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan XIV, 6).
Platon, Opere, vol. VII, traducere, lămuriri preliminare şi note de Andrei Cornea, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1993, apud. Mihaela N Palade, Estetica, o abordare Teologică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 87.
26 Martin Heidegger, op. cit., p. 70-71.
27 Eugen (Pr. Serafim) Rose, Nihilismul – o filosofie luciferică sau unde duce înțelepciunea acestui veac,
traducere de Tatiana Petrache, Galați, Editura Egumenița, 2004, p. 24-25.
28 Theodor Damian, Implicațiile spirituale ale teologiei icoanei, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2003, p. 49.
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Dumnezeu, de aceea frumusețea luminii este un strop din frumusețea dumnezeiască. Frumusețea luminii este o trimitere spre frumusețea cea desăvârșită. Chip
al frumuseții celei desăvârșite, precum și mărturisire a adevărului este icoana,
căci „ceea ce spune cuvântul, imaginea ne arată în tăcere, ceea ce am auzit spunându-se, am văzut”29. Omul, făcut de Dumnezeu după chipul Său, potrivit Sfintei
Scripturi, dorește împlinirea asemănării cu chipul în mod firesc. De aceea este în
căutare, nemulțumit de ceea ce poate găsi pe pământ. Sfântul Vasile cel Mare afirmă că „prin firea lor oamenii doresc frumosul”30. În esența sa omul e făcut cu setea
după frumos, el este chiar această sete, deoarece „imagine a lui Dumnezeu, din
neamul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor, XVII, 29), este înrudit cu El și doar fiind asemenea Lui, omul vădește frumusețea divină”31. De fapt este vorba de ceea
ce este omul în esența sa și a cui imagine o poartă. Heidegger subliniază ideea că
„originea unui lucru este proveniența esenței sale”32.
Lumea, cu frumusețea ei, are la rându-i o origine în care, potrivit acestei afirmații a lui Heidegger, putem căuta „proveniența esenței sale”. Aceeași afirmație o
putem extinde la ființa umană, căreia nu îi putem trece cu vederea faptul că are
conștiința propriei existențe și este preocupată de originea sa precum și de esența
pe care o poartă. Arta poate fi o cale de înțelegere a provenienței sale și o conștientizare a faptului că există ceva mai puternic, mai adânc, mai de nepătruns. Dacă
toate lucrurile au o esență a provenienței lor, poartă în ele ceva mai presus de înțelegere, avându-și totuși propria rațiune a existenței lor, cu atât mai mult omul,
care „nu este un lucru”, pentru că „numim lucru ceea ce este neînsuflețit în natură
și în toate câte le folosim”33, are o origine pe care și-o caută. Opera de artă este
într-un fel o căutare, dar în același timp este și un răspuns. Ea are un chip, este o
imagine, dar mai are în ea și ceva tainic ce nu poate fi înțeles de oricine, nu poate fi
înțeles fără contemplație sau o pregătire specială. Ea prezintă o esență, are un mesaj ce poate fi înțeles doar de cel ce caută. În sine „arta este legată de expresie; de
aceea experiența estetică este cea mai directă... Cu elementele acestei lumi, arta ne
descoperă adâncimi inexprimabile. Într-adevăr, nu e cu putință să povestești o
poezie, să descompui o simfonie sau să fragmentezi un tablou. Frumosul este prezent în armonia tuturor elementelor sale, punându-ne în fața unei evidențe care
nu poate fi demonstrată și pe care nu o putem justifica decât contemplând-o”34.
Putem spune că „opera de artă este un lucru confecționat, însă, pe lângă ce spune
lucru ca atare, el mai spune și altceva. Opera face cunoscut public altceva, ea relevă
Paul Evdochimov, op. cit., p. 11.
Sfântul Vasile cel Mare, Regulae fusius tractate, P.G. 31, 912A, apud. Ibidem, p. 17.
31 Sfântul Grigorie al Nisei, De opif. hom., 18, 192CD, apud. Ibidem, p. 17.
32 Martin Heidegger, op. cit., p. 3.
33 Ibidem, p. 35.
34 Paul Evdochimov, op. cit., p. 25.
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un altceva, ea este o alegorie”35. Desigur autorul acestei afirmații nu avea în vedere icoana, ci arta profană, arta în care pot fi reprezentate și subiecte religioase.
Icoana, deși poartă în sine și această încărcătură de altceva despre care vorbește
Heidegger, deși este simbol, ea prezintă lumii, sau privitorului rugător, un adevăr,
acela al transfigurării, al depășirii lumii prin rugăciune, al locuirii în Frumusețe
sau Adevăr, pentru că „nu obiectul este cinstit („lucrul”, cum ar spune Heidegger),
ci frumusețea pe care icoana, prin asemănare, o transmite în mod tainic. Icoanele
ilustrează ceea ce literatura bizantină numește strălucirile de nedescris ale frumuseții divine”36. Dacă icoana înfățișează chipul lui Hristos, atunci ea aduce înaintea
rugătorului însuși Adevărul. Dacă icoana reprezintă chipul unei persoane sfinte,
atunci face prezent pentru privitorul rugător pe cel ce a ajuns să locuiască în Adevăr, fiind plin de fericire, persoana din icoană devenind model de căutare, dar și
dovadă pentru posibilitatea aflării Adevărului. Icoana, pentru cel ce se roagă, este
imaginea transfigurată a împlinirii, depășirea a ceea ce este creat, orientarea spre
infinit dar și spre o persoană, față de arta profană care rămâne în limita creatului
și care chiar dacă este contemplată nu duce la o persoană anume sau la un model
de viață anume.
Marea deosebire dintre contemplația estetică și cea religioasă este aceea că în
fața icoanei omul rugător devine întru Dumnezeu și nu lângă El. Or, înaintea unei
opere de artă, cu oricât de mare valoare estetică, omul estetician rămâne totdeauna în afara unei legături personale. În fața icoanei, după cum spune Evdochimov
„probăm existența lui Dumnezeu prin adorație și nu prin dovezi”37, de aceea zicem
că icoana devine cale spre persoana lui Dumnezeu, pe când opera de artă poate
deveni cale, dar nu spre o persoană, ci spre altceva, cel mult o idee, ceva frumos și
implicit, ceva bun.

Martin Heidegger, op. cit., p. 33.
Paul Evdochimov, op. cit., p. 20.
37 Ibidem, p. 27.
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Literatura anilor '80 este, după cum se știe, atașată unei poetici de tip postmodern ce vizează conștientizarea, asumarea și (re)valorificarea unei tradiții literare
de care un creator al acestor vremuri nu se poate dezice (și nici nu vrea să o facă) și
pe care nu o poate ignora. Procesul acesta rezultă în parodie (fie ea pozitivă sau nu),
în intertextualitate (mai mult sau mai puțin afișată), într-o asumare fățișă a convenției pe care literatura ca ficțiune o presupune. Situația este una generală, indiferent
spre care gen literar ne îndreptăm atenția, iar doi prozatori de vârf ai acestei perioade, Ioan Groșan și Mircea Nedelciu, nu fac excepție. Chiar dimpotrivă, literatura
lor este exemplară pentru perioada în discuție. Ambii debutând cu proză scurtă și
ambii viitori (pe atunci) romancieri, opțiunea lor pentru prima ni se confirmă a fi,
astfel, și la acești doi optzeciști un spațiu al experimentelor, însă nepărăsit pentru
totdeauna: Mircea Nedelciu se întoarce, după două romane (Zmeura de câmpie –
1984, Tratament fabulatoriu – 1986), la proza scurtă (Și ieri va fi o zi – 1989); Ioan
Groșan adoptă chiar în roman tehnica unui mozaic de texte, care, deși unitare, pot
trece și ca texte de sine stătătoare. De altfel, în cazul lui Ioan Groșan, acesta se percepe într-o continuă și permanentă evoluție (după cum el însuși declara într-o conferință din cadrul ediției din 2015 a FILIT-ului ieșean), ce nu poate veni decât din
continua experimentare.
Premisa de la care pornește literatura unor prozatori precum Mircea Nedelciu și
Ioan Groșan este cea a parodierii mijloacelor de creație tradiționale, dar și a parodierii unei literaturi, cu temele ei, cu strategiile ei narative, cu modalitățile ei de încheiere a contractului ficțional și a celui de receptare. Însă, dacă punctul de plecare coincide, tratarea este cea care îi desparte pe acești doi prozatori, a căror voce literară
este individualizată în peisajul prozei optzeciste. Mircea Nedelciu optează pentru o
„trădare” fățișă a convențiilor literare, nemaifiind dispus, ca și alți colegi de generație1 de altfel, la o înțelegere mutuală cu cititorul spre a-l purta pe acesta cu naivitate
printr-un univers ficțional. Ioan Groșan, de cealaltă parte, nu relevă la modul tehnic
Această denudare a procedeelor literare nu este, chiar restrângând spațiul de referință la literatura
română, o inovație strict postmodernistă, ea doar capătă amploare în această perioadă.
1
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procesul scrierii, strategiile din spatele acestuia, îmbinările naratoriale. Intervențiile
textualizante sunt răsfirate în operă, astfel încât ele apar ca paranteze salutare pentru puterea de concentrare a cititorului, care, pus în fața unei aglomerări meta-, inter-, para-... textuale, poate fi tentat să renunțe la o lectură care se transformă astfel
într-o adevărată provocare (extenuantă). În unele texte ale lui Groșan, actul creației
devine temă în sine, metatextualitatea se transformă din procedeu în obiect de analiză, iar lumea devine una literaturizată.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul că această raportare la sine însuși a literaturii poate duce la închiderea ei într-un cerc specializat, al inițiaților, singurii capabili
a descifra trimiterile livrești. Amintim, în această privință, sintagma pe care Loredana Opăriuc o utilizează în titlul unui text despre literatura lui Ioan Groșan – literatură pentru filologi. Desigur, operele acestea pot fi savurate și la alt nivel, în afara intertextualității și în afara trimiterilor livrești, însă, în acest caz, receptarea nu mai
activează întregul semantism al textului, iar opera pierde prin omisiune. Caracterul
livresc al textelor lui Ioan Groșan nu vine, cum s-ar putea eronat interpreta, din dorința autorului de a epata și de a-și expune în fața cititorului bagajul lecturilor ca
într-o vitrină, doar pentru a-i fi admirate în abundența și în diversitatea lor. Textele
sale prezintă o lume din care literatura devine parte organică. Această dependență
stabilită între „viață” și literatură poate să se manifeste la modul aproape ostentativ,
precum în Insula, spațiu livresc prin excelență, în care lumea însăși stă pe o carte,
din care nu există scăpare și unde până și cele mai banale replici par a avea nevoie
de o trimitere în „subsol”, la originea lor literară:
Era mai greu să vorbim, dar după o vreme reușisem să avem un repertoriu de fraze-tip din clasici cu care ne înțelegeam destul de bine. Cel mai dificil a fost să găsim
formule banale cu care să putem purta un dialog firesc la masă sau în pauzele de lectură. [...] Ore întregi stăteam cufundați între pagini, copiind conștiincioși fragmente
uzuale de dialog, propoziții simple, interjecții, sudalme, saluturi etc. După numai o
săptămână, aproape că învățasem să vorbim câteva minute pe de rost. «Arăți obosită
astăzi» (Dreiser) – ziceam eu. «Mă doare capul» (Cezar Petrescu) – răspundeai tu.
«Hai să plecăm de-aici!» (Cehov). «Nu!» (Ionescu). «Atunci poftește de îmbucă ceva»
(Sadoveanu). «Nu vreau!» (Moartea lui Ivan Ilici). – dialogul încheindu-se cu un Bună
seara buzzatian.
Această criză a limbajului cotidian este expusă, cu și mai mult umor, în Marea
amărăciune, unde Sebastian, profesor de Limba română, nu poate scrie nici măcar
un bilet fără a face referire la lecturile sale:
Altădată își distra colegii vorbind cursiv ore în șir numai în parafraze din clasici.
Cum i-ar suna oare «știu, doamnă, că nu iaste alta mai de folos zăbavă decât cetitu
cărților; totul e să nu vă prindă»? Spontan, din gunoiul memoriei, îi mai țâșni ceva:
«ascunde degrab' cartea, doamnă, că e revuluție».
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Unitatea „viață” – literatură poate să se releve și la modul discret, precum în Caravana cinematografică, unde literatura devine strategie de ispășire a nelegiuirilor
(țiganul Darcleu în ipostaza unei Șeherezade care vrea să își salveze bunul furat și
care își plătește „cauțiunea” în povești), instrument de seducție (nea Anton, șoferul
caravanei, îl învață pe propagandistul Tavi că femeile sunt foarte ușor de cucerit
spunându-le poezii, iar cea mai potrivită pare a fi chiar Muma lui Ștefan cel Mare)
sau, în materializarea ei roșie, cauza leșinului bibliotecarei cu origini „nesănătoase”.
Lectura textelor lui Ioan Groșan trebuie realizată avându-se în vedere tonalitatea
constant ludică a autorului. Ioan Groșan se joacă, însă fără a arunca în derizoriu temele creației. Singurele aspecte care par a fi supuse unei batjocori discrete sunt micile apropouri care ar viza contextul socio-politic, care, de altfel, se află într-un plan
secund al textelor (și care au scăpat vigilenței cenzurii). În Caravana cinematografică acestea capătă oarece amploare, însă nu avem de a face cu o antiideologizare ostentativă, cu atât mai mult cu cât trivializarea acțiunilor de culturalizare ale partidului este lăsată cu totul în sarcina sătenilor din Mogoș, fără ca vreun narator, fie el
imparțial sau părtinitor, să intervină în acest sens. Cei doi propovăduitori ai culturii
ideologizate se lasă fermecați de aerul relaxat al satului (locuitorii Mogoșului reacționează cu oarecare pasivitate chiar și în fața naturii care îi izolează de restul lumii), de atmosfera de petrecere care ia locul celei de culturalizare, se contaminează
de aceasta (mâncarea și băutura având rolul lor), iar dezbaterea devine pretext de
petrecere. De altfel, propaganda rămâne doar la nivelul teoriei, o teorie pe care toți,
cu excepția lui Darcleu, pretind a o înțelege, pentru a „supraviețui” lanțului de vizite
oficiale și de agenți propagandiști care se perindă prin satul altfel ca un univers închis. Plecarea caravanei cinematografice îi lasă pe locuitorii Mogoșului lângă troița
cu Hristosul de tablă (care de la Rebreanu până la Groșan a pierdut un braț), în aceeași stare a lor de laissez-faire.
O dimineață minunată pentru proza scurtă este textul în care se pune problema
alegerii și căutării temei, a strategiilor adoptate de un prozator (aici, de fapt, un redactor de ziar), a temei care refuză a fi surprinsă, totul, desigur, dus la nivelul ironiei
și al jocului. Creația literară ne apare posibilă doar dacă scriitorul respectă un plan
anterior stabilit, care să ofere indicații privind toate părțile necesare (de la temă până la dimensiunea textului), asemeni planurilor atât de răspândite în comunism la
nivelul industriei și agriculturii. Textul literar e un bun social, la crearea căruia contribuie până și directorul Gostatului; un bun care mizează pe mimetism, fără a avea
în vedere vreun aport dinspre imaginația creatorului său:
tânărul redactor [...] avu imaginea zborului razant al păsării printre mestecenii
albi, auzi aievea bubuitura prelungă a puștii directorului, zgomotul crengilor rupându-se în căderea bolovănoasă a fazanului, ba chiar de undeva îi răsări în minte fraza
de încheiere: «Dimineața era pe sfârșite; jos, lângă picioarele câinelui (ce câine?
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n-aveau câine: va trebui să șteargă asta) cu ochii sticloși, cu gâtul răsucit și stropit de
sânge, fazanul zvâcnea încă...».
Cerbul, „tema mare”, este prea mult atât pentru tânărul creator (și nu doar ca
depășire a dimensiunilor planificate ale textului, cum spune el, ci și cum ni se relevă
în spatele ironiei, ca posibilități de creație), cât și pentru director: dacă ultimul nu
are permis pentru vânătoarea de cerbi, celălalt nu are datele necesare pentru a trata
o „temă mare”.
Dacă în textele lui Ioan Groșan tema și aspectele care gravitează în jurul ei devin,
la rândul lor, temă, la Mircea Nedelciu, acestea, dar și aspectele ce țin de perspectivismul naratorial și de dimensiunea auctorială sunt denudate la modul tehnic, se înscriu într-o dimensiune poietică a textului, apar sub forma unor digresiuni, prin paranteze sau prin rupturi bruște la nivelul povestirii. Intervențiile instanței naratoriale sunt o constantă la Mircea Nedelciu. Parcă pentru a evita instalarea unei credibilități oarbe dinspre lector, textul este presărat cu astfel de intervenții. În Jenny sau
Balada preafrumoasei conțopiste, după nici o pagină, naratorul strecoară o mărturisire menită să îi sublinieze limitele: E-un jurământ ce-l face pentru sine, dar fără îndoială că-i secret, așa că nu contați pe mine să-l pot afla, chiar de mă știți șiret. Naratorul refuză statutul atotștiutorului. În finalul aceleiași „balade”, sfidează dorința
unui eventual lector de a primi sau a putea deduce o explicație logică pentru orice
(aici, sinuciderea – eșuată – a preafrumoasei Jenny) și, non-flaubertian, declară:
Faptul ăsta însă de explicat e greu și-oricum duduia Jenny nu sunt eu. La fel, textul Călătorie în vederea negației (volumul Aventuri într-o curte interioară) se încheie programatic cu aceeași reflecție, de data aceasta a unui autor ficționalizat, asupra problemei credibilității și asupra atitudinii unui cititor implicat în mecanica povestirii:
Vei pune, totuși, întrebarea firească: «Unde este O. P.?», iar eu, mircea nedelciu
(precum părintele care ascunde ciocolata în spatele fiului de câțiva anișori), voi spune
pur și simplu: Nu e! Și atunci mă vei crede sau nu mă vei crede (e o acțiune care deja
nu mai depinde de mine).
Nu putem să nu trecem în revistă și jocurile la care apelează Mircea Nedelciu la
nivelul structurii: de la o povestire multiplu-perspectivată și desfășurată pe două
coloane, cum este Greva de zel, la rândurile de albitură din Claustrofobie și la notele
de subsol în care naratorul intră în dialog cu cititorul său, ironizându-l chiar. Un text
precum ultimul amintit se remarcă și printr-o teatralitate vizibilă și la nivelul structurii, cu aceeași intenție de scoatere în evidență a convenției literare. Se diferențiază, astfel, de secvențialitatea mult mai subtilă la care apelează Ioan Groșan în Caravana cinematografică, unde are loc un schimb discret între perspective, imitând
parcă chiar structura secvențială a cinematografiei, însă într-un mod discret la nivel
tehnic și care vine natural în curgerea textului. De altfel, acest text al lui Mircea Nedelciu începe programatic, astfel:
80

DIANA BLAGA

Titlul textului care urmează ar trebui să fie CLAUSTROFOBIE2, iar metatextele din
cuprinsul său ar trebui să nu aibă decât un rol ritmic. De fiecare dată când apar, personajele ar trebui să poarte același nume și fiecare nume propriu ar fi bine să desemneze mereu același personaj. O continuitate ar trebui să existe mai ales între faptele
fiecăruia, nu între faptele unuia și faptele de răspuns ale altuia. Pronumele posesiv de
persoana întâi, singular, care pe alocuri lipsește nejustificat (gramatical), ar trebui
poate repus în drepturi. DAR...
Până la urmă, ceea ce surprind aceste „instrucțiuni” tehnice este cam același lucru pe care îl tematizează Ioan Groșan în O dimineață minunată...: scrierea după un
plan, cu diferența modului în care fiecare abordează problematica – dacă la unul
problema devine literatură, la celălalt rămâne una tehnică, pe care alege să îl expună ca atare.
Convenția este expusă și la nivel stilistic în literatura lui Mircea Nedelciu. Limbajul poetizat, rimat din Nora sau Balada zânei de la Bâlea-Lac sau din Jenny... nu reprezintă decât o altă formă de trădare a convenției literare. În plus, în Nora..., se remarcă acea secvență în care se renunță la acest artificiu stilistic, ca pentru a evidenția și la acest nivel, nu doar la cel narativ, că iubirea dintre Nora și Doru a trecut de
episodul idilic și a intrat în proza cea lungă a marii iubiri. În Aventuri într-o curte interioară, opțiunea pentru o narațiune la persoana a II-a, prezent, lasă impresia unei
povești care se scrie sub ochii cititorului sau chiar a unor întâmplări care au loc în
prezența sa. Putem adăuga și că Mircea Nedelciu nu declară război doar convenției
și credibilității, ci și clarității, care pentru el pare că ar reprezenta o moarte în fașă a
textului. În această direcție, o frază extrasă din Aventuri... ar putea fi extrapolată la
întreaga sa literatură: Ai spus totul prea clar, astfel că nimeni nu te întreabă nimic.
Dincolo de pura delectare, literatura trebuie să vină și ca o provocare pentru cititorul ei. De aceea, nici intertextualitatea nu lipsește la Mircea Nedelciu: o întâlnim la
nivel onomastic, prin trimiteri de ansamblu (Nora), dar și prin raportare strict ludică (Doamna X, mătușă prin alianță a lui Ion a lui Tică Geambașu din F), ca și prin fantasmele personajelor (Jenny, care, lucrând pe șantier, își imaginează că va deveni o
nouă Ana și va fi zidită de colegii ei). În plus, putem vorbi și de intertext la propria
operă, dacă e să ne referim la personajul Pictoru care circulă dintr-un text în altul la
Mircea Nedelciu. Intertextualitate prin raportare la propria operă întâlnim și la Ioan
Groșan: textul pe care îl scrie personajul din Insula, acel incipit la care lucrează, nu e
altul decât începutul Caravanei cinematografice.
Trăgând linie, devine evident că, dezvoltându-se în aceeași perioadă literară, atât
Ioan Groșan, cât și Mircea Nedelciu, se fac tributari acelorași tendințe, prezintă, la
nivelul prim, aceleași obsesii. Însă literatura celor doi prozatori se diferențiază considerabil la nivelul modului de reprezentare și de rezolvare ale direcțiilor timpului
2

Titlul este, de altfel, indicat abia acum, și nu convențional, în susul paginii, la început de text.
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lor. În plus, sunt doi prozatori cu apetență pentru experiment, ceea ce i-a determinat să se reinventeze, să nu se limiteze la a scrie proză scurtă, trecând și pe teritoriul romanului. Originalitatea și refuzul stagnării au făcut din Ioan Groșan și din
Mircea Nedelciu două nume cu ecou și dincoace de '89.
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GEORGE MĂRGĂRIT:
REPERE DIN VIAŢA ŞI OPERA SA

Iulian Marcel CIUBOTARU
bibliograf la Biblioteca Judeţeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Născut la 27 ianuarie 1923, fără a publica măcar un singur volum în timpul vieții, nedreptățit de regimul politic instaurat în țara noastră la 6 martie 1945 și mort
la doar 38 de ani, poetul George Mărgărit continuă să fie o figură ștearsă în literatura noastră. Nefiind prezent în sintezele de istorie a literaturii române și fără a fi
studiat în școli, de George Mărgărit nu-și mai aduce aminte, astăzi, aproape nimeni. Biografia sa figurează în unele dicționare de literatură română1, însă într-un
mod mult prea sumar, fiind puțin și defectuos cunoscută. Aspecte din viața şi opera celui care a fost unul dintre cei mai cunoscuți poeți ai Iașilor de după Al Doilea
Război Mondial rămân, încă, să fie scoase la lumină.
Considerat de Al. Andriescu „figura cea mai importantă a boemei literare ieșene din anii de după [ultimul, n.n.] război”2, George Mărgărit este astăzi un personaj uitat. Același critic mai afirma că destinul lui Mărgărit simbolizează „destinul
tragic al unei întregi generații, necomunicantă cu desfățații din la belle époque”3.
Repere biografice
George Mărgărit s-a născut în comuna Tomești (jud. Iaşi), în familia unui învă‐
țător. Tatăl său – Gh. H. Mărgărit – a fost, între 1926-1934, directorul şcolii din
Osoi4, comuna Comarna (jud. Iaşi). Aici a urmat primele clase primare viitorul poet (de altfel, aceasta este şi explicaţia pentru faptul că biblioteca publică din Comarna poartă, astăzi, numele lui George Mărgărit). Ulterior acestei etape, familia
Mărgărit s-a mutat în Iași, graţie transferului de serviciu al tatălui5. Acesta a fost
Aurel Sasu, Dicționarul biografic al literaturii române, vol. II (M-Z), Pitești, Editura Paralela 45,
2006, p. 80; Scriitori și publiciști ieșeni contemporani. Dicționar (1945-2008), ediția a III-a, revăzută și
adăugită de N. Busuioc și Fl. Busuioc, Iași, Editura Vasilianaʼ98, 2009, pp. 457-458.
2 Al Andriescu, „Boema ieșeană a anilor 1945-1960”, în Dacia literară, anul III, nr. 8 (4/1992), p. 17.
3 Ibidem, p. 18.
4 Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, f. „Școala rurală mixtă Osoi-Tomești-Iași”, d. 1, Condica de inspecții pe anii 1893-1944, f. 63.
5 Lucian Dumbravă, „George Mărgărit”, în Convorbiri literare, nr. 1, mai 1970, pp. 58-61; idem, „Scurt
cuvânt înainte”, în George Mărgărit, Vulturii amiezii, ediție îngrijită de Lucian Dumbravă și Horia Zilieru, Iași, Editura Junimea, 1970, p. 5.
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un om cu alese însuşiri pedagogice, care a iniţiat la Tomeşti, printre altele, apariţia
revistei Zorile luminii.
Copil fiind, George Mărgărit a rămas orfan de mamă6. Şi-a continuat studiile la
Liceul Internat din Iași (1937-1941), urmând apoi Facultatea de Litere și Filosofie,
pe care a absolvit-o în 19467. În timpul liceului a făcut parte din grupul Pygmalion,
un cerc literar-filosofic. Tot acum are contribuții esențiale în ceea ce privește apariția primelor două numere ale revistei cercului8. În 1943 are loc debutul său literar, în Revista Fundaţiilor Regale (anul X, nr. 9, septembrie 1943, pp. 562-563).
După ce a absolvit facultatea, George Mărgărit a fost numit profesor la Liceul
Național din Iași, însă, datorită unor replici „sincere și nevinovate” la adresa regimului comunist, este îndepărtat de aici, în 19499, fiind transferat mai întâi la Liceul „A.T. Laurian” din Botoșani, iar apoi la Şcoala din Coarnele Caprei. Tot în această perioadă a fost, potrivit autobiografiei sale, pentru câteva luni, profesor la Facultatea Muncitorească din Iași. Privitor la plecarea sa de aici, însuși Mărgărit nota
într-o scrisoare adresată lui Leonte Răutu: „am fost înlocuit neavizat, fără nici un
criteriu temeinic și motive convingătoare”10.
În această etapă a vieţii sale (1943-1950), Mărgărit a făcut parte din redacțiile
unor publicaţii bucureştene, dar şi ieşene. În prima categorie se încadrează Victoria și Contemporanul, iar în cea de-a doua Moldova liberă și Lupta Moldovei. Tot
atunci a fost colaborator al unor reviste precum Tribuna poporului, Frontul plugarilor, Jurnalul literar, Opinia, Națiunea, Flacăra, Ethos, Preocupări literare, Clopotul11. În 1950, într-o şedinţă prezidată de Mihail Sadoveanu, a fost ales membru al
Uniunii Scriitorilor Români, iar trei ani mai târziu redactor-șef adjunct la revista
Iașul literar.
Format sub influența uriaşei personalități a lui George Călinescu, bun prieten
cu Nicolae Labiș, Mărgărit a fost bolnav de tuberculoză și cancer, din cauza cărora
a murit, la 28 august 1961, la sanatoriul din Bârnova, aflat în apropiere de Iași.
Moartea lui nu a fost reflectată nici măcar în presa literară așa cum ar fi trebuit,
deși nu a trecut neobservată. Câțiva cunoscuți i-au elogiat personalitatea, într-o
manieră mai mult sau mai puțin ideologizată. Un articol publicat în Iașul literar,
acolo unde i s-au tipărit şi două poezii (în același număr din septembrie12) și un
N. Barbu, Sine ira..., Iași, Editura Junimea, 1971, p. 262.
Marian Popa, Dicționar de literatură română contemporană, ediția a II-a, revizuită și adăugită, București, Editura Albatros, 1977, p. 344.
8 Jacob Popper, „Poetul George Mărgărit”, în Steaua, nr. 10, octombrie 1993, p. 41.
9 Vezi pentru acest aspect Leonard Gavriliu, Aventuri pe Jijia și pe Bahlui, Pașcani, Editura Moldopress, 2005, pp. 122-123.
10 Iulian Marcel Ciubotaru, „Un document de arhivă inedit: autobiografia poetului George Mărgărit”,
în Convorbiri literare, anul CXLV, nr. 9 (189), septembrie 2011, pp. 35-37.
11 Marian Popa, op. cit., p. 345.
12 I. I[strati], „G. Mărgărit (necrolog)”, în Iașul literar, anul XII, nr. 9, septembrie 1961, p. 51.
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necrolog tipărit în cotidianul Flacăra Iașului, în chiar ziua înmormântării13, au
anunțat opiniei publice moartea poetului George Mărgărit.
*
În 1968, criticul Nicolae Barbu, fost coleg cu George Mărgărit, a realizat o evocare a personalității acestuia. Astfel, aflăm că în perioada studiilor liceale viitorul
poet a editat ziarul satiric Răcnetul internatului, iar mai târziu a început colaborarea la Revista Fundațiilor Regale, prin publicarea unor traduceri din poeții francezi
Paul Valéry și St. Mallarmé14. De o evocare asemănătoare s-a bucurat personalitatea poetului în 1972, fiind realizată de către profesorul Al. Piru15. Acesta a creionat
un portret al lui Mărgărit, inclusiv în perioada când era elev de liceu: „era un adolescent sfios, extrem de bine crescut și pur, însetat de literatură și fascinat încă de
pe atunci, ca noi toți de altfel, de personalitatea copleșitoare a lui G. Călinescu la al
cărui curs de istoria literaturii române (căci asta făcea la estetica și critica literară) a început să participe încă de pe atunci”16. Ceva mai târziu, Tudor George, cunoscut sub pseudonimul Ahoe, i-a închinat poetului o poezie, intitulată Portret, din
care străbat accente de fină ironie17.
Destinul postum al scrierilor lui Mărgărit este la fel de interesant ca și viața sa.
Cel mai important moment este reprezentat de anul 197018, când a apărut la editura ieșeană Junimea volumul Vulturii amiezii, îngrijit de Lucian Dumbravă și Horia Zilieru. Din introducere aflăm că însuși George Mărgărit a redactat manuscrisul unui volum ce urma să fie publicat, dar care nu a mai apucat să vadă lumina tiparului. Așa cum s-a apreciat, publicarea târzie a acestui prim volum nu l-a scos
din uitare pe George Mărgărit19, deși a reprezentat un moment crucial în ceea ce
privește destinul operei sale literare, întrucât, înainte de această dată, poeziile sale erau risipite prin diverse periodice. Volumul, care cuprinde 42 de poezii, plus
două traduceri din limba franceză20, a fost bine recepționat, beneficiind de o frumoasă recenzie publicată în Flacăra Iașului, în numărul din 24 octombrie 197021,
Flacăra Iașului, anul XVII, nr. 4662, joi, 31 august 1961, p. 3.
N. Barbu, op. cit., p. 263.
15 Al. Piru, Varia, vol. I (Preciziuni și controverse), București, Editura Eminescu, 1972, pp. 488-491.
16 Ibidem, p. 488.
17 Tudor George-Ahoe, Jurnal Singaporean, București, Editura Tritonic, 2003, p. 261.
18 Cu doi ani înainte de apariția acestui volum, în 1968, un grupaj de douăsprezece poezii ale poetului au fost publicate într-o antologie de poezie ieșeană (vezi Poezia ieșeană contemporană, antologie,
cuvânt explicativ, fișe bio-bibliografice de Ion Popescu, prefață de Virgil Cuțitaru, Iași, 1968, pp.
79-90). Un alt grupaj de poezii (în număr de nouă) aparținând lui George Mărgărit a fost publicat
postum în Iașul literar, nr. 7, iulie 1967, pp. 16-20.
19 Emil Manu, „Un romantic hărtănit: George Mărgărit”, în Vatra, nr. 8/1998, p. 81.
20 Este vorba despre „Cimitirul marin” scrisă de Paul Valéry și „Corespondențele” lui Charles Baudelaire.
21 Zaharia Sângeorzan, „George Mărgărit, Vulturii amiezii”, în Flacăra Iașului, anul XVII, nr. 7496, 24
octombrie 1970, p. 4.
13
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observându-se în același timp incomplexitatea sa, datorată numărului redus de
poeme care-l alcătuiesc. Din acest punct de vedere, Daniel Lascu se întreba, încă
din 1981: „pe când un volum reprezentativ cu adevărat, pentru cel ce subzistă
strâmtorat în abura legendei doar?”22.
Al doilea volum al poetului, apărut în 2005, tot la o editură ieșeană, intitulat
Profeticul vis, este, de fapt, o reeditare a celui din 1970. Cu ocazia acestei retipă‐
riri, Daniel Corbu, prefațatorul și îngrijitorul ediției, remarca următoarele: „poet
de mare forță și rimboldiană viziune lirică, purtând semnele unui destin tragic,
idealist și aventurier, impetuos și original, neavând altă credință decât aceea în
gloria logosului și a frumosului, lui George Mărgărit, reprezentant al falangei metafizice moldave în linia Eminescu, Bacovia, Magda Isanos, Nicolae Labiș, e nevoie
să-i fie refixat locul în panteonul literelor românești”23.
*
În compendiul de istorie a literaturii române, publicat în 1946, George Călinescu includea printre tinerii autori în curs de afirmare, alături de Teodor Scarlat,
Alexandru Raicu, George Fonea sau Eusebiu Camilar, și pe George Mărgărit. Puțin
mai încolo, criticul îl caracteriza pe acesta din urmă în felul următor: „înclinat mai
mult spre lirică, pune în articolele critice intuiție fantastică și expresie amănunțit
plastică”24. Acestea au fost singurele aprecieri în scris pe care Călinescu le-a făcut
faţă de George Mărgărit, care avea, pe atunci, doar 23 de ani. De altfel, relația dintre cei doi a fost de strânsă colaborare, scriitorul ieșean fiind, într-o primă etapă,
studentul profesorului Călinescu, iar apoi colaborator al revistelor bucureștene
editate de acesta. În perioada studiilor universitare este plasată remarcabila frază
pe care Călinescu i-a adresat-o tânărului student: domnule Mărgărit, inteligența
penetrantă a dumitale este periculoasă chiar și pentru mine. Dincolo de aceasta, este evident că George Călinescu vedea în Mărgărit un om cu reale calități, înclinat
spre poezie, dar și spre critică literară. Ceea ce promitea la vremea respectivă
Mărgărit nu era un fapt neînsemnat, din moment ce a atras atenția ilustrului dascăl, dar și altor nume sonore ale criticii literare românești.
Lucian Raicu a evocat personalitatea lui Mărgărit, care privea lucrurile cu „un
dispreț atoateștiutor”, în monografia închinată poetului Nicolae Labiș, considerând
că scriitorul ieșean l-a influențat mult într-o primă etapă pe tânărul său prieten,
contribuind la „cristalizarea personalității poetului”25. Privitor la relația dintre Nicolae Labiș și George Mărgărit, s-ar putea realiza, pe baza mărturiilor păstrate, o
Daniel Lascu, „Litaniile poetului George Mărgărit”, în Cronica, anul XVI, nr. 40 (818), 2 octombrie
1981, p. 7.
23 Daniel Corbu, „George Mărgărit, un poet al șamanismului magic”, introducere la volumul de poezii
Profeticul vis, Iași, Editura Princeps Edit, 2005, p. 10.
24 G. Călinescu, Istoria literaturii române. Compendiu, ediția a II-a revăzută, Bucureşti, 1946, p. 450.
25 Lucian Raicu, Nicolae Labiș, București, Editura Eminescu, 1977, p. 21.
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evocare separată, scriindu-se, în acest fel, încă o pagină de prietenie literară, dintre doi poeți care au avut un destin tragic și o existență mult prea scurtă26. Amintesc sumar ceea ce Marian Popa a scris privitor la acest subiect: „în cei doi-trei ani
dinaintea sfârşitului, Labiş intră în lumea boemei bucureştene, una excepţional
pregătită cultural şi artistic, marginalizată politic şi dispreţuind literatura politizată. Labiş nu mai frecventează cursurile, dar George Mărgărit îl învaţă franceza şi-i
relevă valoarea unor poeţi în original (s.n.). Îl cunoaşte pe Ion Barbu. Nu are locuinţă, dar îl găzduiesc Mărgărit, Ion Băieşu, Lucian Raicu, Lucian Pintilie, Aurel Covaci”27.
Corespondența lui George Mărgărit
Relațiile dintre Mărgărit și Călinescu s-au materializat într-o corespondență întreținută pe o perioadă relativ îndelungată de timp și publicată, parțial, într-un
mod cu totul aleatoriu, așa cum s-a întâmplat cu toată opera acestui poet.
Nicolae Scurtu aprecia că George Mărgărit i-a trimis lui Călinescu cinci scrisori,
dintre care doar despre trei am știință să fi văzut lumina tiparului: una trimisă din
Iași, la 24 septembrie 1945, a doua expediată din același oraș, la 6 noiembrie
1945, iar ultima a fost trimisă la 1 februarie 1959, din Botoșani. Primele două au
fost publicate acum câţiva ani28. Scrisoarea expediată din Botoșani, la 1 februarie
1959, a fost tipărită în 1987, într-un volum dedicat corespondenței lui George Că‐
linescu29. Din corespondența lui Mărgărit s-a mai publicat, într-o revistă ieșeană,
în urmă cu trei decenii, un grupaj de scrisori trimise către Petre Comarnescu30.
Într-una din aceste scrisori, poetul ieșean îl numește pe Călinescu „maestru”31, iar
din altele înțelegem că Mărgărit trimitea texte lui Comarnescu nu doar pentru a fi
publicate, cât și pentru a afla părerea acestuia despre ele. De asemenea, în scrisoarea din 23 septembrie 1943, Mărgărit îl numește pe Comarnescu nașul botezului
Leonard Gavriliu aprecia că Labiș a fost „descoperit și promovat la Iași de George Mărgărit” (vezi
Aventuri, p. 181). Totodată, Alex Ștefănescu afirma că întâlnirea dintre Nicolae Labiș și Lucian Raicu
cu poetul George Mărgărit a avut asupra primilor doi o „influență decisivă și binefăcătoare” (vezi
Alex Ștefănescu, „Lucian Raicu. Reflecții asupra condiției de scriitor”, în România literară, anul
XXXVII, nr. 18, 12-18 mai 2004, p. 10; idem, Istoria literaturii române contemporane (1941-2000),
Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2005, p. 735).
27 Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. I, versiune revizuită şi augmentată, Bucureşti, Editura Semne, 2009, p. 819; referitor la acelaşi subiect, vezi şi Gheorghe Grigurcu, „Labiş,
azi”, în Viaţa românească, anul CIX (109), iulie-august 2014, nr. 7-8, pp. 187-188.
28 Nicolae Scurtu, „Noi contribuţii la bibliografia lui George Mărgărit”, în România literară, an 42, 6
august 2010, nr. 29, p. 14.
29 G. Călinescu și contemporanii săi. Corespondență primită, vol. II, ediție îngrijită, note și indici de Nicolae Mecu. Documente literare, București, Editura Minerva, 1987, pp. 150-152.
30 Mircea Filip, „Epistolar Comarnescu. III. Scrisori de la George Mărgărit”, în Dialog, anul XIII, nr. 3-4
(81-82), mai-iunie, 1981, p. 14.
31 Vezi conținutul scrisorii trimisă la 27 iulie 1943, din Iași.
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său literar, făcând aluzie la debutul său, ce avusese loc cu puțin timp înainte, în
numărul din septembrie 1943 al Revistei Fundaţiilor Regale.
Pentru a încheia capitolul corespondenței edite a lui Mărgărit, este necesară
trimiterea spre grupajul de trei scrisori adresate lui Leonard Gavriliu, publicate în
anii din urmă32. Prima dintre ele a fost expediată cu un an înainte de moarte, mai
exact la 3 mai 1960. A doua, trimisă la 16 mai același an, cuprinde răspunsul afirmativ al poetului la invitația lui Gavriliu de a colabora la revista Scrisul bănățean,
unde acesta din urmă era secretar de redacție. Ultima scrisoare, nedatată, însă
apreciată de Gavriliu după ștampila oficiului poștal din Bârnova ca fiind de la 2
noiembrie 1960, trimisă „dintr-un loc nedorit”, are în centru aceeași colaborare
dintre Mărgărit și revista bănățeană.
La Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale se păstrează câteva scrisori
adresate de George Mărgărit câtorva persoane apropiate, precum și unele răspunsuri ale acestora. Astfel, lui Lucian Dumbravă îi scrie, la 12 februarie 1959, din Botoșani, anunțându-l că s-a stabilit în acest oraș la pictorul C. Piliuță și îl roagă să-l
ajute în rezolvarea unor probleme legate de publicarea poeziilor sale și de drepturile de autor. Mărgărit mai comunică prietenului său că lucrează la un volum de
poezii, care urma să apară33. Răspunsul vine opt zile mai târziu, la 21 februarie
1959; prin el poetul este anunțat că i-au fost publicate două poezii în Iașul nou. În
această scrisoare Lucian Dumbravă amintește de prietenii comuni: Lăbușcă, Turcuș sau Sîrbu. Aceluiași L. Dumbravă îi scrie, la 27 aprilie 1959, din București, rugându-l să-i trimită urgent certificatul său de naștere, pentru a-și scoate „buletin
de capitală”. De asemenea, poetul se interesează de două poezii trimise lui Nică Istrati. Privitor la eliberarea buletinului de București, știm că eliberarea acestui document i-a fost refuzată, motiv pentru care George Mărgărit va concepe o lungă
scrisoare lui Leonte Răutu, arătându-și nemulțumirea și indignarea. O lună mai
târziu, la 22 mai 1960, îi scrie iarăşi poetului Lucian Dumbravă, subiectul fiind de
această dată aferent publicării unui articol de critică literară, pe care urma să-l corecteze prietenul poetului34.
Un alt personaj căruia poetul i-a scris este ziaristul Dumitru Mistreanu. Epistola lui Mărgărit, trimisă cu doar 6 zile înainte de a muri, de la Bârnova (datată 22
august 1961), e caracterizată de un scris dezordonat, care nu se regăsește în celelalte scrisori, parcă în ton cu boala tot mai agravată a poetului (probabil nu se mai
Leonard Gavriliu, „Trei scrisori de la poetul George Mărgărit”, în Convorbiri literare, anul CXXXVII,
serie nouă, nr. 9 (93), septembrie 2003, pp. 23-24.
33 Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, f. „George Mărgărit”, dosarul nr. 4, fila 1f. În acelaşi
loc se păstrează volumul dactilografiat din „Vulturii amiezii”, manuscrisul pe care a lucrat poetul,
despre care amintește în scrisoarea de la 12 februarie 1959.
34 Iulian Marcel Ciubotaru, „Scrisori inedite de la George Mărgărit”, în Dacia literară, anul XXIII (serie
nouă din 1990), nr. 102-103 (3-4 / 2012), pp. 68-75.
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putea ridica din pat, din moment ce nota: „îți scriu din pironeala patului”)35. Nu
știu până acum să existe vreun alt text scris de poet după această dată. Înclin să
cred că sunt ultimele rânduri cunoscute ale lui George Mărgărit.
Tot din categoria corespondenței poetului face parte și scrisoarea cuprinsă în
dosarul cu nr. 12 din fondul „George Mărgărit”. Trimisă din „oraşul în care veghează poetul” (referire la M. Eminescu), scrisoarea, nedatată, este o frumoasă invitație la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani. A fost adresată unui personaj pe care
Mărgărit îl numește „Maestru” și „Arhitect”. Din acest punct de vedere, o propoziție atrage atenția: „Sînt sinteza tinereții Dvs.36” Epistola nu îl putea avea ca destinatar decât pe George Călinescu...
Mai notez aici că, prin anii şaptezeci ai secolului trecut, fratele poetului a întreţinut corespondenţă cu Lucian Dumbravă, redactor la Convorbiri literare. Acesta
l-a informat pe ing. Costache Mărgărit, la 2 noiembrie 1970, despre posibilitatea
ridicării unui monument funerar la mormântul poetului (bust)37, fapt care, deşi a
fost privit cu entuziasm, nu s-a petrecut nici până astăzi.
*
Despre opera lui Mărgărit integrată epocii în care a fost produsă şi receptarea
acesteia am scris altădată38. E de ajuns să amintesc aici că poetul a fost criticat de
foarte multe ori pentru că nu scria în conformitate cu noile tendinţe ale poeziei
socialiste, fiind acuzat de „slăbiciuni ideologice”. Mărgărit a ironizat, nu odată, pe
acei poeţi care se „documentau” pentru a-şi scrie textele lirice, mergând să observe la faţa locului treierişul ori munca unui strungar. A fost acuzat direct, în 1958,
în „Scânteia”, că „modul în care pune problema (în scrierile sale, n.n.) sună ca o invitaţie adresată scriitorilor de a părăsi poziţiile realismului-socialist în favoarea
unor poziţii acceptabile şi pentru burghezie”39. Privind din acest unghi situaţia, înţelegem altfel poemul „Te iubesc grădinar al Republicii mele”, publicat de Mărgă‐
rit în Iaşul nou, anul II, nr. 3-4, mai 1950, pp. 98-107.
Scepticii, adepții revizuirilor, se pot întreba care sunt cauzele pentru care opera
lui Mărgărit poate prezenta interes astăzi, când canoanele literare sunt altele decât
cele din epoca imediat postbelică. În mod firesc, creațiile literare ale poetului născut la Tomești nu pot fi separate de vremurile (deloc limpezi) în care a trăit. Așa
cum s-a apreciat, Mărgărit rămâne unul dintre cei mai importanţi scriitori ieşeni de
Ibidem.
Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, f. „George Mărgărit”, d. 12, f. 1.
37 Iulian Marcel Ciubotaru, „Un proiect eşuat: monumentul poetului George Mărgărit”, în Dacia literară, anul XXIII (serie nouă din 1990), nr. 108-109 (9-10/2012), pp. 71-74; vezi şi unele explicaţii
suplimentare la Mircea Radu Iacoban, „N-a fost să fie”, în Monitorul de Suceava, ediţia din 15 septembrie 2012.
38 Iulian Marcel Ciubotaru, „Note despre receptarea poeziilor decadente ale lui George Mărgărit”, în
Dacia literară, anul XXV (serie nouă din 1990), nr. 126-127 (3-4/2014), pp. 21-33.
39 Scânteia, nr. 4270 (18 iulie 1958), pp. 2-3; nr. 4271 (19 iulie 1958), pp. 3-4.
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după război. A fost un poet de mare originalitate, apreciat la justa sa valoare de
unii contemporani, „ucenic și discipol” (folosind propria-i mărturie) al lui G. Călinescu, Iorgu Iordan sau N. D. Cocea. Fin cunoscător al literaturii franceze, a tradus
din Paul Valéry sau Charles Baudelaire. Colaborator al mai tuturor publicațiilor literare din perioada 1943-1961, autor a peste 1000 de studii și articole, opera lui
George Mărgărit trebuie întâi cunoscută, iar mai apoi încadrată ori clasificată. Este
motivul pentru care o repunere în circulaţie a creaţiei sale este binevenită.
PS: La sfârşitul acestui studiu publicăm in extenso un articol tipărit de George
Mărgărit în Gazeta literară, anul III, nr. 46 (140) – joi 15 noiembrie 1956, p. 4. Este
un material care merită recitit cu atenţie şi apreciat, mai cu seamă, la nivelul anului 1956. În aceste superbe rânduri (exceptând, fireşte, inerentele trimiteri spre
comunism), Mărgărit exprimă, într-o perioadă tulbure, un crez poetic uluitor de
lucid, contrar canoanelor ideologice ale vremii.
Astfel de idei, exprimate atât de percutant, ne arată că în „obsedantul deceniu”
unele minţi au reuşit să rămână integre, înţelegând deplin şi realist manifestarea
libertăţii în artă, în contrast cu ideile oficiale. Este unul din motivele pentru care
George Mărgărit va fi criticat dur în ziarul oficial al Partidului. De asemenea, pe
plan personal, urmările au fost pe măsură…
Prejudecata anecdotei în poezie
„După cum ne amintim, nu chiar atât de demult, câțiva critici literari cu preferința dictatului literar ținuseră să demonstreze, firește sentențios, necesitatea faptului concret, și nu numai a acestuia, în poezie. Poeții erau sfătuiți cu insistență să
ia aminte la bătrâna pildă a lui Anteu, ca să nu mai eșueze în atemporalitate și
apolitism. În acel deziderat personal, criticii dogmatici vedeau viitorul de aur al
poeziei noastre. Așadar, goana după un anume fapt sau după un șir de fapte coerente, care, bineînțeles, trebuiau transfigurate, avea să devină îndeletnicirea poetică de mâna întâi. Obsesia faptului concret a urmărit mult pe unii din poeții noș‐
tri. Din ea au ieșit zeci de compuneri în versuri, în care anecdota tratată liric ținea
loc de mesaj și viziune poetică. Tributari ai acestei teze critice (oficializată de personalitatea notorie a exponenților ei), poeții se întreceau în a depista fapte și numai fapte care intenționau să semnifice noul și să-l expozeze în așa fel încât să
producă emoție artistică. Prin urmare, abolind substanța și sensul poeziei, susținătorii relatării faptului direct, la modul facil al anecdoticei, își propuneau să limiteze și universul poeziei și unghiul de privire al poetului. Se trecea astfel cu vederea că poezia transcrie în expresie specifică viața în multicitatea și diversitatea ei
de aspecte și că poetul nu poate fi sclavul cutărui fapt, tăifăsuit pentru dorința stă‐
ruitoare a unor critici care țineau morțiș să nu fie «rupți de realitate».
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Pentru ca dezideratul critic să fie dus la îndeplinire, erau folosite metodic și
mijloacele de lucru. Poeții plecau în «documentare» să observe la fața locului treierișul ori munca unui strungar și întorși la masa de creație, să le relateze «cald» și
așa cum se petrec în viață. Câte compuneri interminabile n-am citit în acel sezon
al primatului anecdotei în poezie!
Firește că poeții își selectau procedeele de relatare. Pentru încălzirea și grimarea vieții, unii foloseau (și mai folosesc!) epistola: tatăl, plugar vârstnic și proaspăt
alfabetizat, comunica în scris feciorului poet ce mai este pe acasă și cum se transformă satul văzând cu ochii, așa cum face tatăl lui Vlaicu Bârna, om la 73 de ani,
care slovenește de curând (nr. 9, Viața românească).
Tot o epistolie primește și poetul clujean Victor Felea. «Andrisantul» este o admiratoare pe care poetul o mustră într-un ciclu lung de bilețele și răvașe cu care
inaugurează anecdotismul de speță erotică în lirica sa. Scrisoarea în cauză e ca o
«floare albastră» și destinatarul aparent precipitat consemnează evenimentul
concret quasi-indiferent: «Am primit o scrisoare/ Seara era târzie și ploua/ Când
m-am întors acasă/ Scrisoarea mă aștepta/ Ca o floare albastră, pe masă/ Am luat-o în mâini nerăbdător/ Și toate depărtările-au pierit». Impaciența poetului e de
ordinul dublu interogativ și-i notată astfel după lectura documentului primit: «Am
primit o scrisoare./ Bat clipele nopții târzii/ Dar tu când o să vii?/ Dar tu când o să
vii?»
Contabilitatea faptului concret s-a ținut și se mai ține prin procedeele mai savante ale unei anecdotici cu fumuri filozofice. Bunăoară, tot de curând, Ștefan Iureș (nr. 9, Viața românească) are un colocviu cu moartea. Moartea «concretizată»
este «o bătrână hârcă», care – nici una, nici două – «îți sare în cârcă» fiindcă nici
până acum noi, oamenii, n-am știut a-i «veni de hac!». Viziunea morții, terifică sau
senină, la poeții care au un mesaj, la Ștefan Iureș e înlocuită cu o spovedanie goală:
«Și se-nșiră fapte, fapte, fapte…/ Moartea stă și-nghite-n sec, avan:/ Multe-or mai
fi fost/ în zi și noapte,/ Dacă, numai spuse, și trec ani!»
Bizuindu-se tot pe fapte («fapte, fapte, fapte!», cum exclamă Ștefan Iureș), poetul George Dan, ca unul care a făcut o mai largă concesie anecdoticei în poezie
(vezi lunga sa compunere «Pâinea»), ne povestește despre chibernetică într-o odă
închinată «noului Faust» (nr. 9, Viața românească). Omagiul adus este exterior și
este constituit pe o scurtă incursiune în istorie, narată placid: «Omul-om se luptă
cu omul fiară/ Cel din urmă trebuie să piară!/ Omul-om visează la rachete,/ La ostroave interplanetare/ Și la zboruri către noi planete.»
Nararea sterilă a unei suite de fapte lipsește poezia de emoție şi o transformă
într-o lecție, în cel mai bun caz agreabilă. Când simpla narare înlocuiește substanța
lirică a poetului, avem de-a face cu descripții anoste, enunțiative și prozaice. Inițiat
și pe urmă specializat în investigația faptului curent, Eugen Frunză ne-a dat chiar o
poezie a lui, orientată și după un crez politic. Pentru Frunză, relatarea «izbitoare» a
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noului este o înșiruire de constatări. Poetul este sau se simte pur și simplu asaltat
de ceea ce se întâmplă în jurul lui și – după cum ne mărturisește – ar putea scrie
«mii de poeme» pe seama observației imediate. Poetul nu mai prididește să înregistreze: «Mă culc – văd schele și mortar,/ Mă scol – văd steagul pe uzină/ Un fost
argat e secretar/ Vecina – mamă-eroină». De altfel, ochiul format pentru sesizări
faptice nu-i scapă nimic și, pentru crearea «atmosferei», Eugen Frunză poate asocia anecdotic o simfonie beethoveniană cu creșterea primului dinte: «Se revărsau
acorduri sfinte/ De Beethoven, străbun titan;/ Mezinul casei, pe divan,/ Își încerca
întâiul dinte.» Vocea interioară a poetului nu se mai aude și de astă dată. În
schimb, te asurzește goana vestitoare a faptelor povestite fără economie, în chip
prolix și plicticos. Chiar în poezia epică cu conflict și construcție dramatică sunt
episoade parazitare, de trecere, care micșorează tumultul. Și dacă în poemele homerice, de pildă, nu se află asemenea episoade, se pare că multe generații au șlefuit versurile și au dat la o parte balastul.
Dar pontifii dogmatismului care se afirmau mereu exegetic, nu se lăsau așa de
ușor contraziși sau discutați. Ei susțineau că poetul își ia zborul de pe pământ și,
firește, nu greșeau. Dar de aici și până la decretul faptului concret este – cum se zice – o distanță ca de la cer la pământ. Obligat la limitarea orizontului, poetul își
pierde vigoarea constructivă, privirea grandioasă, tonul patetic, răscolitor, simțul
lui de vizionar. Anecdotica îi plumbuiește aripile și-i întunecă visul. Ea îi transformă poezia într-o cromolitografie făcută după model, produs de serie, fără autenticitate.
Pledând pentru expozivitate în poezie, protagoniștii tezei au uitat că poetul este liber la visare și reflecțiune și că el are un unghi subiectiv de contemplare și
comunicare. Liber este poetul să cânte omul, fără ca să înșire faptele sale, povestite concret, reportericește. Temele eterne ale poeziei, bătute în metalul propriu al
elaborării poetice se golesc afectiv dacă sunt reluate și înfățișate în expuneri didactice, agrementate cu figuri de stil și prozodie.
Luându-și responsabilitatea unei poezii cu anecdotă, teoreticienii dogmatici
credeau că opresc poeții să «bată câmpii» și să se izoleze de realitate; ei socoteau
utilitatea actuală a poetului în spiritul unui empirism mic burghez. Chiar un poet
cu suflu ca Victor Tulbure a plătit tendinței insinuării faptului diurn într-un poem
cu lungi paranteze («Vara fierbinte»). Opulența toamnei, cântată patetic în alte
versuri ale lui Victor Tulbure, e aici doar prezentată prin menționarea faptică, nudă și ternă: «Și-am dus grâu la colectivă/ Ne-a rămas și nouă./ Pâinea lumi(i) urcă-n zări/ Și nu-i frântă-n două/ Vom avea de-acum mălai/ Și destule pite/ Și bucate până-n mai/ Multe și sporite.» Pe urmele marilor protestatari, hugolian sau
maiakovskian, poetul veacului comunist are un orizont vast, perspective de contemplare și de proiectare pe care, de bună seamă, nu le-au putut avea rapsozii străvechi,
nici liricii individualiști și mizantropi ai burgheziei intrate în contradicție și derută.
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Omul comunist a luptat ca să privească prin telescop și nu-l putem obliga să se uite numai prin lupă. Una din dominantele poeziei adevărate este capacitatea ei vizionară. Mărginit la descoperirea și relatarea faptului mărunt, poetul nu mai este
«asemenea cu prințul vastei zări» și se împiedică în lungi excursii narate pitoresc,
fără condensare și vibrație. Rezonanța unică a poeziei se face auzită atunci când
poetul vorbește cu lumea întreagă și nu când caligrafiază viața pe secțiuni de fapte
istorisite minuțios. Ridicarea de la faptul cutare la o reflecție concordantă cu concepția noastră despre lume, meditația gravă și solemnă cu tonuri imprecative,
combatante, slujind valorile umane, cu tonuri profetice, nu poate să ducă niciodată la o poezie cuminte și episodică. Poezia noastră nouă e poezia unor luptători și
a unor vizionari. Tonurile ei majore se servesc de pamflet și de sarcasm (Maiakovski, Pablo Neruda, Arghezi și Beniuc) și nu de relatarea zisă semnificativă a așa-ziselor aspecte rupte din viață, «felii», «crâmpeie» de viață. Ca luptător de frunte și
ca vizionar, poetul dă piept cu fluviul vieții în adâncimile lui și nu se bălăcește la
mal, uns cu nămol ori cu creme care bronzează. Orizontul viziunii comuniste este
nelimitat, și din perspectiva lui poetul poate avea comprehensiune și emoție. Datoria morală a acestui contemplator activ este de a transmite prin coardele propriei lui frenezii măreția omului și a lumii pe care o edifică prin lupta necurmată.
Luând în meditație lirică limitele realului, Marcel Breslașu a izbutit să bagatelizeze mitul lui Anteu (Frumos este mitul cu mult renumitul Anteu) și de pe creasta
fanteziei cu aripi mari să-și întrebe confrații:
Numai șchiopătând prin globul făgașelor,
Numai măsurând caldarâmul orașelor,
Numai tropăind prin colbul potecilor
Vânturate din vecii vecilor,
Numai încercând cu degetul mlaștina,
Îți regăsești obârșia, munca și baștina?
Poeții noștri ar răspunde la această întrebare, luată dintr-o dialectică a poeziei.
Firește, nu este vorba de a răspunde prin extravaganțele explorării înălțimilor, retorizând searbăd și mimând asaltul, ci, în primul rând, terminând cu epistoliile
dintre poet și teren. Specializarea lirică în deltă sau în Bărăgan și-a încheiat, credem, cariera. Prozaismul anecdotic, care a ținut în loc poezia noastră, se cere discreditat nu prin apodictice sentințe critice, numai asertate. De altfel, exegeza critică poate să valorifice poezia de vibrație și reflecție scrisă în ultimul timp de maestrul Arghezi, de Maria Banuș, de A.E. Baconsky și alții, și să ia din nou în examen,
prin comparație, poezia întreținută de prejudecata anecdotei și a faptului concret,
relatat impersonal.
Inadvertența între prozaismul anecdotic și mersul epic, ascendent, urmărind
un conflict, este bătătoare la ochi și nu-i nevoie de a o releva demonstrativ. Poezia
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hibridă, împleticită anecdotic, și-a trăit traiul. Poetul este (ar trebui să fie) solicitat
de adevăratele frământări ale lumii în care viețuiește. Contemporan cu semenii săi
și cu cei ce-i vor urma, poetul comunist deschide conștiinței noastre perspectivele
partinice ale vieții într-o proiecțiune dialectică înfăptuită după un punct de plecare personal și într-un timbru inedit.
Fără carnet turistic de amatorism literar putem avea o poezie pe măsura bogatei noastre tradiții poetice, slujită cu ardență de poeți mari, care au dat un sens
mesajului lor. Se poate milita fecund pentru o poezie mesaj, care să traducă exultanța creatoare a omului nostru descătușat, să-l incite și să-l hrănească. Prin acest
mesaj, cu un timbru distinct, lirismul capătă tensiune înaltă și emoționează nemijlocit. Mesajul unui poet deplin este rodul unei trăiri sincere în arena complexă a
vieții, în linia întâi a combatanților ei. Absența şablonului, a ticurilor de tot soiul
dă mesajului frusteță și tărie de convingere. Sătui de inegale narări, fără ordonare
și sens poetic, crispate de hohotiri exclamative, ne place să iubim o poezie de vizionar, cu care să mergem în marș, o poezie de meditație temperamentală, în acord
cu aspirațiile colective. Și fără să prigonim sau să dezavuăm faptul demn, înnoitor,
energetic, să ne înălțăm de la prezența lui la o privire de sus, din perspectivă. Nu
este aici vorba de un consiliu obligator a fi urmat. Vocația poetică, după cum se
răsștie, nu frecventează dogmele și rețetele, ci se impulsionează singură, după putința ei de încordare.”
G. Mărgărit
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Deşi apare sporadic în poezia lui Nichita Stănescu, figura îngerului deţine un
rol semnificativ în configurarea liniilor directoare ale imaginarului său liric. Practic, indiferent de provenienţă, înfăţişare şi atitudine predilectă, îngerii de după cele 11 Elegii (1966) marchează evoluţia poetică, polarizează temele fundamentale
şi închid semnificaţiile dominante ale operei celui supranumit, deloc întâmplător,
Îngerul blond al liricii româneşti. Consideraţiile de faţă urmăresc cele mai bine
conturate feţe angelice din poezia sa, adesea divergente, observându-le sensurile
asociate şi, prin extensie, miza lor poietică.
La începutul creaţiei stănesciene, prezenţa îngerilor este cel mult anunţată de
metafore-simbol ale ascensiunii (îndeosebi „aripa” şi „zborul”), fie ele pur erotice,
existenţiale sau poetice. Numeroase poeme risipite în Sensul iubirii (1960), O viziune a sentimentelor (1964), Dreptul la timp (1965), 11 Elegii (1966) şi Roşu vertical (1967) conţin fragmente de confesiune în care proiectantul şi, uneori, şi actantul prins în miezul grandioaselor metamorfoze cosmice se asociază elementului
aer. Pentru că, desigur, aerul e perceput ca matrice a sentimentelor: „Pe fundul
oceanului de aer/ Alături de coloane şi de păsări,/ Lăsai în voie să-mi plutească în
jururi/ Emoţia cea schimbătoare de contururi,/ Mereu crescândă, descrescândă
pururi.” (Cântec). Sau ca sursă de stabilitate a fiinţei însetate de abstract, de gând
purificat, de conceptualizare: „Chiar trupul meu de-atunci, rezemându-se/ pe fluturătorul aer al acestui pământ/ cutremurându-se, îndepărtându-se, schimbându-se,/ trecea neliniştit în gând.” (Invocare, din Dreptul la timp). La fel, zborul este
certitudinea inexpugnabilă a fiinţelor umane, asociate undeva direct zburătoarelor datorită posesiunii unui element morfofiziologic similar: „Oamenii sunt păsări
nemaiîntâlnite,/ cu aripile crescute înăuntru,/ care bat, plutind, planând,/ într-un
aer mai curat – care e gândul!” (Lauda omului din O viziune a sentimentelor). Dar
mai ales a cuplului înlănţuit în eterna viziune a sentimentelor împlinite: „O să te
plouă pe aripi, spuneai,/ plouă cu globuri pe glob şi prin vreme./ Nu-i nimic, îţi
spuneam, Lorelei,/ mie-mi plouă zborul, cu pene.// Şi mă-nălţam. Şi nu mai ştiam
unde-mi/ lăsasem în lume odaia.” (Ploaie în luna lui Marte, din O viziune a sentimentelor). Frecvenţa celestului sau a sideralului creează prin urmare cititorului
impresia că „e peste tot, (...), în poezia lui Nichita Stănescu, o pregătire de zbor, o
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plutire sub ceruri transparente, o bătaie din aripi a materiei, gata să ţâşnească în
văzduhuri misterioase” (Eugen Simion). Dar în mitologia lirică specifică primelor
volume stănesciene îngerul propriu-zis nu are decât rolul de figurant ascuns, de
regulă, dincolo de cortină.
În fapt, până în epoca necuvintelor, îngerii apar destul de rar şi atunci sunt asociaţi de regulă biologicului pur. Emblematic, din această privire, este poemul Mâna cu cinci degete din Oul şi sfera (1967). Martor al spectacularei metamorfoze a
elementelor, eul poetic are o revelaţie gemelară, aceea a propriilor mutaţii biologice. Aceste mutaţii sunt însă lipsite de orice aură, în ciuda inflexiunilor psalmice
ale unora dintre versuri: „Îngerii norilor îmi coborau pe şira spinării./ Rece paradis, şiroind cu pene./ Balta mişunând de peşti a mării/ cinci degete scotea din ea
viclene,// şi cu unghii care mă zgâriau ascuţite,/ în vârf cu un bot de rechin,/ şi cu
amprente încolăcite,/ cu burice de venin,// M-am tras la noroi, mai ales cu dorinţa./ Îngerii viermilor mă încălţau cu sandale./ Fără braţe îmi era fiinţa,/ şi fără picioare.// A scos însă cinci degete uleioase/ nămolul lucind de foame,/ pipăindu-mă jilav pe oase/ şi pe icoane//...// Mă ţine în palma ei acuma/ mâna cu cinci
degete strânse ecou./ Plânsem cât plânsem, apoi şezum/ ca să renaştem din nou.”
La fel de semnificativă îmi pare prezenţa puţinilor îngeri din Un pământ numit
România (1969) şi În dulcele stil clasic (1970). În ciuda aparenţei de diversitate, ei
îndeplinesc o funcţie unică: aceea de a-i comunica fiinţei poetice adevăruri existenţiale dureroase, precum vulnerabilitatea, urâţenia, mizeria, într-un cuvânt, nimicnicia propriei naturi. S-a putut observa, astfel, că „prezenţa simbolică a îngerului instaurează în poezia lui Nichita Stănescu o confruntare menită să pună în lumină tocmai precaritatea existenţei umane şi a universului său nestatornic” (Ion
Pop). În unele poeme, confruntarea aceasta are, deloc întâmplător, aparenţa unui
veritabil troc ontologic la care poetul nu (mai) are cu ce să participe: „ –Nu vrei să
cumperi un câine? – / m-a întrebat îngerul, ţinând în braţe/ inima mea/ lătrătoare,/ dând din sânge ca dintr-o coadă./ – Nu vrei să cumperi un câine? M-a întrebat
îngerul/ în timp ce inima mea/ dădea din sânge ca dintr-o coadă.” (A cumpăra un
câine, din Belgradul în cinci prieteni, 1972). În alte texte, confruntarea directă ia
forma de diatribă a cărei ţintă, nepregătită, este poetul însuşi. Iată, bunăoară, diatriba aruncată de îngerul din Al meu suflet, Psyhé, un „poem cardinal”, în care „vizionarismul beatificat se clatină mereu şi se salvează de exaltare prin intervenţiile
vexatorii şi ironice” (Doina Uricaru): „A venit îngerul şi mi-a zis: / – Eşti un porc
de câine,/ o jigodie şi un rât./ Pute iarba sub umbra ta care-o apasă: mocirlă se
numeşte respiraţia ta!/ – De ce, i-am strigat, de ce?/ – Fără pricină!/ A venit îngerul şi mi-a zis:/ – Mai străvezie este sticla/ decât cel mai statornic gând opac al
tău!/ În curând ai să mori şi viermi/ îţi vor forfoti în nări, în rât, în trompă!/ – De
ce, i-am strigat, de ce?/ – Fără pricină! Îmi zise îngerul...” Aceeaşi funcţie o va îndeplini îngerul din Papirus cu lacune, una din Operele imperfecte; deosebirea ţine
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doar de tonalitatea şi gradarea discursului revelator. Căci îngerul „atât de bucălat/
încât avea un cap rotund şi două aripi ascuţite/ [...] / cel compus dintr-un cap şi
două aripi,/ întocmai ca o măslină şi două girafe, întocmai ca un tron strâmb pe care stă o singură bucă” înscenează mai întâi un dialog maieutic blând, înţelegător cu
eul liric. La final, însă, şi el îi împărtăşeşte în mod repetat funesta certitudine a muritudinii: „– Eşti mort, mi-a spus palid îngerul bucălai./ eşti mort, mi-a spus îngerul
bucălai/ cu două aripi ascuţite, eşti mort!” De departe, însă, intensitatea maximă a
tragicului revelator este atinsă în splendidul poem al întunecării, al agoniei şi al revelaţiei apocaliptice, intitulat Moartea păsărilor şi scris În dulcele stil clasic al morţii: „Îngerul stă cu aripile întinse, foarte întinse/...// Cum stă şi cum fumează ţigare
de la țigare,/ îngerul/ mereu îşi duce mâna la beregată,/ mereu îşi duce mâna la
beregată.// Aura lui afumată/ i-a căzut în jurul gâtului/ ca un ştreang// «Am să fiu
spânzurat/ de propriul meu har, de propriul meu har/ afumat de tutun»,/ se gândeşte îngerul./ «O să mor şi n-o să mai fie îngeri»,/ se gândeşte îngerul,/ cu aripile-ntinse, foarte întinse,/…// Îngerul îşi duce mâna întruna la gât,/ ţigara-ncleiată
îi curge pe jugulară./ miroase-a avort şi a hoit nenăscut,/ o oră barbară” etc.
Cât sunt de deosebiţi îngerii stănescieni de figura canonică din imaginarul angelic putem afla cel mai bine din spaţiul poematic, rarefiat de abstracţiuni, al Operelor imperfecte (1979). După cum bine se ştie, îngerul este o „fiinţă spirituală şi
necorporală. Creaţi de Dumnezeu, toţi deodată, îngerii alcătuiesc lumea spirituală,
nevăzută, apărută înaintea lumii văzute şi materiale (Ioan, 1, 3; Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, 3, 9; Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, 1, 16; Evrei, 1, 2)” (Preot Dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament). Dintr-o formă lipsită de corporalitate, ce se refuză capacităţii perceptive umane – deci
dintr-o idealitate a lumii necorporale, cum apare de pildă la unul dintre cei mai
cunoscuţi angelologi, Filon din Alexandria, în De Confusione Linguarum –, îngerul
devine, dimpotrivă, în poezia stănesciană un corp cât se poate de uman. Perceptibil nu numai ca înfăţişare fizică, ci şi ca sumă de atribute mai degrabă umane decât angelice. Îngerii din Operele imperfecte (1979) sunt înzestraţi, altfel spus, cu
însemnele păcatului omenesc. Intre ele: agresivitatea, capacitatea de autodistrugere, melancolia profundă, însingurarea. Îngerul din Aterizarea este, spre exemplu, atât de agresiv, încât estropiază fiinţa poetică, lăsând-o fără organul vederii:
„A venit îngerul greoi ca un balaur./ mă izbea în sânge, în inimă şi în cuvinte./ Dă‐
dea din aripi atât de tare/ că mă umpluse de vânătăi şi de morminte./ M-a izbit cu
aripa,/ m-a izbit cu aripa,/ m-a izbit cu aripa, mamă!/ Totul devenise lapte, sânul
tău mamă, când/ pana lui, din aripa lui,/ a scos ochiul meu, din orbita mea./ Ah,
cât de zbătător era/ şi cât de fără de ochi sunt!”. Cel din Schimbarea la faţă este,
identic, sursa primară a revelaţiilor prethanatice ale eului liric: „Am schimbat naş‐
terea pe moarte./ În rest am rămas de tot sărac./ M-a izbit cu aripa un înger/ şi
am devenit rege,/ pe un tron în prăbuşire./ Nu ştiu ce înseamnă cinci,/ nu ştiu ce
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înseamnă patru/ în genere nu ştiu nimic” etc. Tot despre o estropiere este vorba şi
în Iacob şi îngerul, doar că în acest nou autoportret cu înger funcţia paideică a mutilării este evidentă: „A venit îngerul obosit şi supărat/ M-a pălmuit cu aripile pe
faţă/ Peana lui era sprânceana mea de-mpărat/ Bătându-mă de viaţă mă dezvaţă/
Om rău ce sunt şi plin de sânge/ Stăteam izbit de aripi mari/ Mi se părea că azi mă
plânge/ Cu umbre codrul secular/ El mă lovea cu zbor invers/ Spre punct mă trimitea în jos/ Dă-mi mie Doamne acest vers/ Şi binecuvântat frumos/ Dădea în
mine ca şi cum/ Pe ruguri grecii cei antici/ Vorbirea lor de vânt de fum/ Tu
Doamne o mănânci/ Ia îngerul de peste mine/ Şi trage-mi din secunda mea/ Gârla
de sânge din vechime/ Osoasa şi cea fără carne stea.” Dezvăţat de viaţă, eul poetic
se poate re-conecta la pulsul autentic al suferinţei martirice şi, prin ea, la pulsul
creaţiei în adevăr mărturisitoare.
În mod uzual, îngerii sunt percepuţi în mentalul colectiv drept creaturile care îi
pot asigura omului tutela salvatoare: „…îngerii au misiunea de a ajuta pe oameni să
înţeleagă realitatea eternă a lui Dumnezeu de la începutul existenţei lor”. Pentru că,
„Având misiunea să ajute pe om să se ridice şi să ridice şi lumea în eon, în timpul
copleşit de eternitate, ei sunt creaţi în legătură ontologică cu lumea” (Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, I). După cum am văzut în
versurile selectate mai sus, îngerii lui Nichita au, într-adevăr, o legătură ontologică
cu lumea, doar că una justificată de raţiuni cu totul distincte. Între ele, principiul
similarităţii structurale sau funcţionale ocupă un loc semnificativ. La fel ca poetul
însuşi, ei sunt de cele mai multe ori nişte solitari melancolizaţi până la limita angoasei sau a rebeliunii, preferând ca moduri de raportare la univers fie contemplaţia întunecată, fie acţiunea de esenţă tare. Veritabile fiinţe de simbioză (între celest
şi terestru, între angelicul primar, cel ascensional, şi angelicul secund, cel rezultat
în urma decăderii), îngerii stănescieni par înzestraţi mai curând cu instinctul suferinţei de sine şi de om, ca reprezentant al unei categorii inferioare de creaţie. Dar
suprapunerea fără niciun rest al esenţei umane peste cea angelică este iluzorie. În
ciuda multiplelor similitudini, distanţa dintre esenţa umană şi cea angelică trebuie
conservată, aşa cum se întâmplă în Îngerul cu o carte în mâini din Oul şi sfera
(1967): „Trecea un înger,/ pe un scaun negru aşezat./ Trecea prin aer, liniştit/ şi
mândru.// Eu îl priveam de la fereastră, cum/ prin ziduri trecea ca prin fum.// Primeşte-mi un cuvânt, strigai,/ tu, îngere, împins din rai/ de-un vânt stârnit, de-o
apăsare/ a vreunui gând cu mult mai mare.// Dar îngerul tăcea, trecea/ pe-un scaun negru stând, citind/ o carte veche, strălucind/ în legătura-i de-argint, şi grea.”
Spre deosebire de îngerii din poemele de mai sus, Îngerul cu o carte în mâini refuză
orice formă de contact cu umanul. Deşi e îmbiat, după model liturgic, cu pâine, vin şi
sare, apoi tentat din nou să primească spovedania poetică, îngerul îşi continuă zborul, într-o muţenie hieratică: „Primeşte-mi, îngere, strigai,/ paharul care-l beau, cu
vin./ Pâinea primeşte-mi-o şi sarea.../ Mi-apasă-n coastă înserarea.// Dar îngerul
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tăcea, trecea/ prin soba din odaia mea./ Pe un scaun negru sta, citind/ o carte
grea cu solzi de-argint.” Muţenie în care e adâncit şi un Înger refuzat de păsări,
singurul personaj de esenţă angelică plasat pe o poziţie inferioară faţă de eul liric,
care îşi permite în sfârşit să răstoarne raportul uzual şi să încerce anihilarea celuilalt. Orice tentativă de eliberare este însă inutilă, din moment ce îngerul refuzat de
păsări nu este altceva decât o alteritate poetică indestructibilă: „Înger refuzat de
păsări,/ şi înscris cu-o pană-n cerc/ să te şterg de pe nisipul/ alizeelor, încerc./.../
Înger refuzat de păsări/ şi de zborurile lungi/ îmi ajungi până la gură/ până la să‐
rut mi-ajungi./ Astfel stai înscris cu ţipăt/ în conturul scos din minţi,/ răspicat, al
vieţii mele/ care-nfige-n tine dinţi.”
Desigur, îngerii „constituie, prin excelenţă, anturajul divin, «curtea cerească»,
aşa cum apare ea în spectaculoasa viziune din primul capitol al lui Ezechiel. Îngerii
sunt suportul « tronului» dumnezeiesc, dregătorii instituţiei supreme (…), limbajul lui Dumnezeu”, „simboluri ale proximităţii divine şi mediul privilegiat al revelaţiei” (Andrei Pleşu, Despre îngeri). În acest caz, însă, cum este şi firesc în opera
unui autor care a operat mutaţii dintre cele mai profunde în limbajul poetic, avem
de-a face în mod esenţial cu revelaţii poietice. De la un punct încolo, aşa cum este
el folosit în poezia stănesciană, motivul angelic esenţializează prin urmare mutaţiile poetice fundamentale, din ce în ce mai evidente odată cu Oul şi sfera (1967) şi
în special cu Noduri şi semne (1982). Mai mult decât atât, în aceste volume „îngerul ca interlocu(i)tor al dimensiunii interioare” (Petrişor Militaru) este înlocuit de
un tip aparte de înger, şi anume îngerul mijlocitor al revelaţiilor po(i)etice. Emblematic, din această perspectivă, este îngerul invocat în repetate rânduri în tulburătoarea Căutarea tonului, care deschide Noduri şi semne (1982). Versurile din
această perfect rotunjită ars poetica vorbesc de la sine despre noua funcţionalitate
a mai vechiului alter al instanţei auctoriale: „Înger?/ Înger.../ Nu, nu e bine!/ Vasă‐
zică, de la început!/ Înger?/ Nu, nu e bine înger! Vasăzică, adică nu culoare/ nu
auz, nu miros, nu./ Nu, nu sunt bune!/ Înger?/ Nu, nu e bine înger!/..../ Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată./ Nu, nu, nu e bine!/ E exclamarea lui Mihai Eminescu./ Nu, nu... / A fi sau a nu fi/ aceasta-i întrebarea./ Bineînţeles că aceasta-i
întrebarea!/ Absolut bineînţeles că aceasta-i întrebarea./ Mă şi mir că a mai fost
pusă./ Cred că am găsit ceva, însă./ Tristeţea mea aude nenăscuţii câini/ pe nenăscuţii oameni cum îi latră./ Nu, nu e bun./ E vechi, e vechi...// Deci, înger.../ Nu,
nu e bun înger!/ Deci înger?/ Nu, nu, nu e bun.../ Deci înger?/ Nu./ Deci înger?”
Pentru Nichita, Căutarea tonului, a perfectului ton poetic începe şi se încheie cu
invocarea îngerului. Un înger despre care e greu de spus dacă înglobează şi funcţiile mai vechi ale angelicului din poezia stănesciană. Cu certitudine, însă, noul înger
stănescian devine un catalizator al poeticului pur. Invocarea acestui nou atlet al
intermedierii (Andrei Pleşu) instaurează starea de poezie, starea îngerească de
poezie, despre care Nichita a scris câteva rânduri memorabile în eseul Aripa şi
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roata, inclus în Amintiri din prezent (1985): „În exercitarea poeziei e ceva care se
poate învăţa şi ceva ce nu se poate învăţa. Aripa o ai sau nu o ai. Poţi să zbori sau
să nu zbori cu ea. Depinde de aer, de înălţime, de alizeu sau de crivăţ. Rare, păsările zburând pe ploaie şi încă şi mai rare cele care zboară noaptea. Aripa este forma
naturală a roţii. Aripa nu poate fi învăţată, însă roata poate fi învăţată. Îngereasca
o ştii sau n-o ştii, lumeasca se învaţă.” Doar rareori, s-a întâmplat ca prezenţa
acestei aripi să îl neliniştească (o mărturiseşte, direct, unui poem dedicat lui Nicolae Manolescu, Fulgerul şi frigul: „prezenţa aripii ne neliniştea şi ne nelinişteşte”);
şi atunci, totuşi, această nelinişte înfiorată i-a fost benefică actului scriptural. De
cele mai multe ori, scriitorul s-a arătat pe deplin convins de faptul că logosul însuşi este un altfel de atlet al intermedierii, prin care poetul este dator să refacă legătura originară, demult uitată, a umanului cu divinul. Ridicare de cuvinte, una
dintre artele poetice prelucrate în dulcele stil clasic, se încheie, pe deplin elocvent,
cu versul profetic „Port îngerul în mijlocul cerului”...
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Democraţia îşi datorează existenţa creştinismului. Ea s-a născut în ziua în
care omul a fost chemat să realizeze în viaţa sa trecătoare demnitatea persoanei umane, prin libertatea individuală, prin respectul dreptului fiecăruia şi prin
practicarea iubirii frăţeşti pentru toţi semenii. Niciodată înainte de Hristos nu
au fost formulate asemenea idei. Democraţia este, aşadar, legată de creştinism,
doctrinar şi cronologic. Ea s-a întrupat odată cu el, încetul cu încetul, prin îndelungi tatonări, uneori chiar cu preţul greşelilor şi al recăderii în barbarie.
(Robert Schuman, apud, Adrian Papahagi, Creştinul în cetate: manual de
supravieţuire, Editura Doxologia, 2017, Iaşi, p. 29)

Pe parcursul a circa 200 de pagini, ai impresia că stai de
vorbă cu autorul: filolog, istoric, politolog, exeget, creştin, tată
şi soţ (cum relatează coperta patru a cărţii), într-un cuvânt, un
„om al cetăţii”. Cartea (Adrian Papahagi, Creştinul în cetate:
manual de supravieţuire, Iaşi, Ed. Doxologia, 2017) debutează cu o prezentare semnată Paul Dragoş Aligică, scrisă cu sinceritatea unei vechi prietenii între cei doi protagonişti; o minunată formă de manifestare culturală a celor ce împărtăşesc
valori umane comune.
Lucrarea în sine este un model de civilizaţie creştină, cu
nuanţele moderne aferente secolului în care trăim, dar depăşind tarele epocii, propunând discret, dar direct, valori cumva uitate sau împinse spre periferia societăţii:
libertate, responsabilitate, solidaritate, bine comun, patriotism, iniţiativă şi creaţie,
muncă, cercetare, moralitate, merit, patrimoniu, sunt doar o mică parte din problemele atinse în cele două mari părţi ale cărţii, structurată în subcapitole tematice.
Politică? Da, subtil răspândită peste tot în textul cărţii, dar nu risipită, ci în legătură strânsă cu tot ce implică trăire umană şi viaţă în mijlocul semenilor, a cetăţii: familie, căsătorie, biserică, stat, identitate europeană, migraţie, patriotism, lideri şi modele. Autorul vede în creştin-democraţie principala mişcare menită să redea demnitate
omului şi să îi promoveze aspiraţiile. Din profunda dorinţă de a îmbina credinţa şi
politica, autorul nostru, creştin, familist, om al timpului său, caută răspunsuri şi provoacă întrebări universale, pentru noi toţi…
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Compatibilitate perfectă între Drepturile omului şi drepturile creştinilor (ce adesea apar separate de restul societăţii) vin să întărească demnitatea persoanei, să o
reîntregească în calitate de cetăţean tranzitoriu al pământului şi de cetăţean nemuritor al cerului. Valorile civice şi cele ale creştinului nu pot suferi dihotomii, nu sunt
opuse, nici incompatibile, ele se reunesc şi se regăsesc armonios în Om; dreptatea, în
viziunea tomistă, reuneşte drepturile naturale şi sociale (exemplu ce ar trebui să fie
regăsit/oglindit în legile societăţii de azi).
Libertatea şi responsabilitatea sunt doi piloni ai creştin-democraţiei, astfel încât
fiecare acţiune personală, asumată individual devine parte a comunităţii în care se
trăieşte; suntem părţi active şi antrenate în viaţa cetăţii (direct sau mai puţin direct).
Respectând drepturile omului, femeie şi bărbat, nu se poate ignora subiectul familiei, al familiei creştine, tradiţionale, în care copilul este respectat de la concepere,
în care viaţa este promovată ca dar al divinităţii, iar căsătoria are sacralitatea recunoscută şi respectată. Mai presus de statutul social, civic, al familiei (recunoscut şi în
alte culturi), uniunea familiei este întărită prin scopul comun al partenerilor, acela de
a procrea.
Problemele „cetăţii” şi subtitlul cărţii: „manual de supravieţuire” vin în întâmpinarea unor cazuri reale ce îşi cer soluţionarea în ton cu timpul prezent al existenţei
lor. Biserica este văzută ca o instituţie ce luptă şi apără drepturile omului, deoarece,
cum specifică autorul, Lupta se dă, în ultimă instanţă, pentru fiinţa şi sufletul omului
(p. 92). Aparent, creştinul este obligat să trăiască această dihotomie între Stat şi Biserică, respectând legile ambelor instituţii, dar nu sub forma concurenţei, ci a conlucrării. Din corecta raportare a persoanei la drepturile civice şi religioase, la dreptul
libertăţii şi al proprietăţii se poate dezvolta o relaţie sănătoasă şi demnă, menită să
întărească democraţia unui stat, să-i confere echilibru existenţial.
Condamnând comunismul şi discriminările existente în societatea de azi, numită
democratică, autorul condamnă lipsa de interes a clasei politice actuale în păstrarea
valorilor şi tradiţiilor, istoriei şi patrimoniului moştenit: Naţiunea are nevoie de tradiţie vie – ţara nu trebuie să devină muzeul unei civilizaţii moarte sau vidul spiritual al
fugii înainte (p. 142).
Ultima parte a lucrării este consacrată conservatorilor şi explicării conceptuale şi
existenţiale a acestora în raport cu progresiştii, cu raportarea la valorile comune şi la
modul de gestionare a istoriei şi moştenirii trecutului.
Despre lideri şi modele, importanţa limbii latine, religia în şcoli şi Biserica în vremuri de criză, tratează ultimele pagini ale cărţii, ca o încununare a umanismului ce
transcende istoria cu tarele, lacunele şi vremelnicia ei. Ultimul gând este adresat importanţei Bisericii în cetate, rolului său de călăuză morală prin însuşi pedagogia asumată a Sfintei Scripturi, aplicată în viaţa reală a creştinului.
Cu un aer optimist, profesorul Adrian Papahagi, crede în om, în Adevăr şi Dreptate, în ciuda realităţii dure pe care „cetatea” este nevoită să o traverseze cu discernă‐
mânt şi încredere.
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Cu o concepție a romanului centrată pe o serie de considerente moderne, critica
și înșiși romancierii nu s-au ferit a vorbi în repetate rânduri despre acest tip de discurs literar ca despre un gen superior, pentru care primează calitatea sa fundamentală de construct, și abia mai apoi cea de povestire, și care este indisolubil legat de o
anume funcție aproape vitală genului, funcția cunoașterii. De altfel, o asemenea concepție a tot fost îndelung pusă în lumină de istoricii literari ai genului, care au vorbit
despre o așa-numită „datorie” a romanului de a transcende realitatea imediată și
a-și face din problematica „existenței”, în sens larg, un motor creator. În această direcție, unul dintre cei care au sistematizat această latură exploratoare a romanului
ca discurs literar este și Milan Kundera, care în volumul său, Arta romanului, vorbește despre acest gen ca despre „o meditație poetică asupra existenței” (Kundera,
2008: 48). Astfel, susține autorul: „romanul nu examinează realitatea, ci existența.
Iar existența nu este ceea ce s-a întâmplat, existența este câmpul posibilităților omenești, tot ceea ce poate deveni omul, tot ceea ce este el capabil să facă. Romancierul
desenează harta existenței, descoperind una sau alta din posibilitățile umane.”
(Kundera, 2008: 57). Pe aceeași linie, romancierul Nicolae Breban, în abordările sale teoretice ocaziale (convenționale sau mai puțin convenționale), ca în cazul uneia
dintre conferințele sale susținute la Iași, cu câțiva ani în urmă, pe o temă a legăturii
romanului cu politica, se confesa, la rându-i, că ceea ce îl provoacă și îl suscită pe el
ca romancier nu este realitatea socială, ci „Realul, Ființa, Independența Ființei și posibilitățile sale existențiale”, ori, altfel spus, tocmai capacitatea de interogație existențială a acestui gen.
Intersecțiile conceptuale ale celor doi romancieri nu rămân, de fapt, decât startul
unei discuții care urmărește nu atât premisele teoretice ale unui gen, cât opera și un
anume mod de concepție și reprezentare a ceea ce am numit încă din titlu, tema seducției. Plasând pe de o parte romanul care marchează anii de debut ai romancierului Nicolae Breban, În absența stăpânului, iar pe cealaltă parte unul din volumele de
succes ale scriitorului de origine cehă, Gluma, vom urmări modul de constituire și
de răspuns al acestei tematici la preceptele mai largi, de ordin estetic, ale autorilor.
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Plasând în centrul preocupărilor lor romanești existența în sens larg, accentul
într-un astfel de construct estetic se va muta, în mod așteptat, pe cel mai important
mobil al narațiunii, anume, personajul. În acest fel, deși fundalul socio-istoric rămâ‐
ne un aspect de referință într-un astfel de construct narativ (cu atât mai mult în cazul romanului vizat aici, al autorului ceh), acesta se păstrează până la urmă esențial
doar în măsura în care el vine să îmbrace epic o idee cu bătaie mult mai mare, de interes general uman. Astfel, personajul și relațiile sale cu celelalte personaje, concepția sa despre faptul de a fi în lume, mobilul său de acțiune, raportarea sa, în ansamblu, la viață, rămân, în cele din urmă, mizele mari ale unor asemenea texte. Tema seducției, într-un asemenea context, deschide, la rându-i, o serie de noi concepte esențiale, precum cel de vitalitate, de rațiune și de instinct, de percepție și de realitate.
Proiectându-și cartea ca un construct în trei părți, fiecare cu aspect autonom, Nicolae Breban mizează în romanul În absența stăpânilor pe un soi de unitate romanescă instituită, de data aceasta doar la nivel conceptual, dată fiind preocuparea sa
declarată pentru construct, în detrimentul epicului. Cele trei unități, Bătrâni, Femei,
Copii, ilustrează o nouă perspectivă a lumii ilustrată în absența stăpânilor, a elementului ori a instanței compensatoare, de echilibru în existența umană, universal consimțită ca una de cuplu. Cu toate că instanța masculină declarată încă din titlu ca absentă nu lipsește întru totul, ea rămâne totuși insuficientă în raport cu o anume concepție despre relația bărbat-femeie pe care autorul o propune în întreg textul său.
Nu bărbații ca prezențe fizice concrete lipsesc în lumea propusă în roman, ci bărbații în deplinătatea lor conceptuală rămân fără corespondent în lumea personajelor
lui Breban, unde, dacă nu apar în ipostaza lor degradată, a virilității pierdute (în prima parte, Bătrânii) ori în cea prea juvenilă, a virilității incipiente (în ultima parte, cu
precădere), atunci ei sunt ilustrați mereu în realitatea unui construct mereu în lipsă
de…, fie că vorbim de inteligență ori de putere fizică (dacă ne raportăm la idealul
personajului E.B.).
În raport cu celălalt roman, al romancierului ceh, Milan Kundera, Gluma, la rândul său proiectat în marginile impresiei de segmentaritate, lucrurile se realizează
diferit, căci miza epică mult mai mare a acestuia face posibilă instituirea unei anume
coerențe la nivel evenimențial, declarată, de altfel, încă din postulatul acesta al credinței în puterea destinului ca supracategorie ordonatoare, care prilejuiește oricând
revederi neașteptate, întâlniri cu ecou în viața protagoniștilor, legături indispensabile pentru viitor etc. Dând parcă în vileag mecanismul pe care însuși romanul ca
ansamblu funcționează, personajele declară, în cele din urmă: „Cred, Vladimire, că
fiecare lucru își are semnificația lui. Cred că destinele omenești sunt legate între ele
cu cimentul înțelepciunii.” (Kundera, 1992:144).
În cele din urmă, trebuie sesizată în ambele romane o anume mecanică evenimențială, consecință a proiectării lor în marginea a ceea ce am putea numi, în sens
foarte larg, fenomenul magnetismului dintre personaje. Mult mai bine evidențiat în
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romanul autorului român, fenomenul acesta este explicabil în raport cu selecția de
multe ori inexplicabilă a partenerului de cuplu, foarte bine ilustrată în povestea de
viață a personajului E.B. În cele din urmă, omul considerându-se ființă rațională și
capabilă să gestioneze toate acțiunile și evenimentele vieții sale, nu doar că ajunge
să se proiecteze pe sine ca loc al tensiunilor și al contradicțiilor, dar și ca victimă a
unor forțe iraționale. Astfel, E.B. pornește de la un plan bine închegat împotriva sistemului de ordine instituit de părinți, care vor cu orice preț să o căsătorească conform legilor sociale de bun simț. Planul proiectat de ea însăși de „a se îndrăgosti” fictiv de acel firav coleg de generație R.V. devine aproape o realitate impusă, pentru ca
în cele din urmă, contrar intențiilor sale, ea să ajungă, prin opțiunea proprie, și ca
modalitate de „autopedepsire”, soție a doctorului Subu. Nici acum lucrurile, totuși,
nu rămân definitive, căci o forță secretă o împinge pe aceasta într-o a doua căsnicie,
alături de colegul de serviciu Catargiu, pentru care nu simte niciun fel de atracție
spirituală, ci doar fizică, compensând lucrurile, în schimb, prin raportul incert pe care îl stabilește cu fiul acestuia, Cătălin. „Într-atât de mult o domina el [Catargiu] cu
acea masculinitate «înnăscută», pe care ea o simțea uneori, uimită, emanând și din
trupul firav, absent, al fiului său.” – ilustrează la un moment dat naratorul, raportul
dintre personaje, instituind, în fapt, o nouă problematică a însăși raportului masculin-feminin, văzut de data aceasta ca raport de forțe, într-un sistem complex al intențiilor dominatoare, pe model nietzschean. Ca o consecință a acestor fapte, viața
lui E.B. se dă ca o bătălie între concepția proprie asupra ideii de masculinitate (îmbinare de inteligență și virilitate) și destinul irațional. Caracter puternic, cu o vitalitate
neîngrădită și fără să fie un personaj al concesiilor ( „Sunt unii oameni – spunea Catargiu – care pot muri treptat. Aceștia sunt majoritatea. Unii, însă, ori își schimbă
condițiile de trai, uneori chiar mediul din jurul lor, ori se distrug dintr-o dată, fără
niciun fel de trecere, fără atenuare, fără «degradare». […] Tu faci parte din ceilalți,
care se distrug într-o clipă.” – Breban, 1996: 275), E.B. va și alege să pună capăt vieții sale întregi, îngrăditoare și care a împins-o de cele mai multe ori la concesii incompatibile cu elanul său vital ( „Nimeni nu poate trăi însă perfect în afara socialului. – Numai morții și nebunii, spuse ea…” – Breban, 1996: 273).
În cazul celălalt, magnetismul dintre personaje, despre care vorbeam anterior, se
manifestă într-o altă perspectivă, mai evidentă doar într-un anume sens, acela al întâlnirii dintre Lucia și Ludvik. În fața incontrolabilului și inexplicabilului atracției,
problematica se pune la nivele diferite, adesea din perspectiva raportului suflet/
trup, spiritual/ instinctual. De data aceasta, atracția hipnotică dintre cele două personaje nu se mai înțelege atât de accentuat în marginea unui mecanism al puterilor
de dominație, după modelul preluat din natură, ca în cazul romanului lui Nicolae
Breban, ci vorbim, în această situație, și despre plusul unei note spirituale, care articulează în mod distinct discursul romanesc al lui Milan Kundera, în cazul unora dintre personaje. Mai mult, problematica aceasta a instinctualului implacabil nu este
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niciodată radicalizată, ci este pusă întotdeauna în contrast, în cazul romanului lui
Kundera, cu ipostaza sa superioară, transcendentă; deși foarte rar explicit, acest
fapt se constată în periodicele momente de luciditate și autoînvinuire, așa cum se
întâmplă în momentul seducției Luciei de către Ludvik („Aveam impresia că sprijinul spiritual pe care i-l dădusem Luciei era acum demascat. Că de fapt o dorisem
trupește din clipa în care o văzusem. Că mă comportasem ca un seducător înfășurat
în veșmântul consolatorului și al predicatorului. […] Mi se părea că din clipa în care
dădusem frâu liber sexualității mele, pângărisem puritatea intențiilor mele inițiale…” – Kundera, 1992: 254), cu toate că de multe ori revine în text și ideea aceasta a
dragostei ca iluzie, ca artefact și construct eminamente intelectual, imaginar (fapt
pentru care autorul și atribuie acesteia ca simbol, nu simbolul inimii, ci pe cel al capului – „Căci Lucia, femeia pe care o iubisem atât de mult și care, în chip cu totul inexplicabil, îmi scăpase în ultima clipă, era, totuși, zeița evadării, zeița fugii fără rost,
zeița aburului; iar capul meu e veșnic în mâinile ei.” – Kundera, 1992: 228). E vorba
nu atât de o demistificare voită a dragostei ca sentiment eminamente uman, ci mai
degrabă despre o afirmare paradoxală a ei, ca aspirație ideală, prin însăși ipostaza
captivității certe a ființei umane în ghearele instinctualității primare. Niciodată negată, dragostea rămâne aici mai degrabă o realitate care scapă mereu printre degete: „Dragostea trupească se confundă foarte rar cu dragostea sufletească. În definitiv, ce face sufletul atunci când trupul se împreunează […] cu un alt trup? […] Cu cât
dispreț știe el să privească trupul, folosindu-l doar ca urzeală pentru fantasmagoriile sale frenetice, de o mie de ori mai carnale decât întreaga carnalitate a celor două
trupuri la un loc![…] De o mie de ori e mai rară însă împreunarea trupului cu propriul său suflet, făcând trup și suflet în pasiunea lor comună.” (Kundera, 1992: 218).
Mizând pe o dinamică a lumii apropiată concepției nietzschiene de raport de forțe și principiului freudian al fundamentului sexual al acesteia, Nicolae Breban instaurează o lume romanescă unanim sexualizată, la toate nivelele ei. Fie că vorbim despre o lume degradată, a bătrânilor care înlocuiesc vitalitatea perimată cu plăcerile
mâncării, asociată aici efectului ritmicității actului erotic („…toate acestea puteau
face să se miște membrele și trupul în ritmice mișcări, toate acestea erau o dovadă
de existență, toate acestea mimau existența într-atât, încât ea devenea reală” – Breban, 1996: 58) ori cu manifestările exacerbate de ură, singura formă rămasă posibilă a acestora „de a se fecunda unii pe alții”, fie că vorbim de lumea copiilor, aici ieșită
din marginile idilismului, totul se construiește prin raportare la instinctualitatea sexuală incontestabilă. Pe de o parte sunt propuse cititorului imagini ale grotescului
născute prin contrast (în cazul bătrânilor), pe cealaltă parte, imagini ale demistifică‐
rii violente (în cazul copiilor), dar în ambele, totuși, se păstrează constant o anume
pertinență a realității romanești, născută din însăși justețea imaginilor, atât de comune și cunoscute tuturor, care dau, de altfel, și farmecul intrinsec, propriu romanului.
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Într-o altă perspectivă, ceea ce se păstrează a fi foarte interesant în cazul ambelor texte este tocmai reprezentarea aceasta romanescă a raporturilor de posesiune
erotică în cuplu. De cele mai multe ori văzută ca o luptă, ca o stăpânire ori ca o vână‐
toare („…misiunea mea nu era doar a aceluia ce se dăruie cu înflăcărare amantei, ci
totodată, a tâlharului care-și păzește prada trecătoare, obligând-o astfel la o vigilență absolută.” – Kundera, 1992: 218), scenele sunt reprezentate comun nu doar ca acte de dominare a unuia asupra celuilalt, ci și printr-un fenomen foarte interesant de
scindare, de multiplicare, în contextul în care de cele mai multe ori cel dominat ori
neimplicat emoțional apare ca o instanță separată de trupul său, ca doi ai aceluiași
eu. Scenele acestea ce revelează o anume inteligență a trupului apar foarte complex
descrise printr-o analiză perspicace a autorului. Spre exemplu, în urma siluirii de
către Catargiu, E.B. apare înfățișată astfel în textul autorului român: „…era încă speriată de reacția trupului ei, de «trădarea» lui, de refuzul lui de a lupta alături de ea
împotriva acelui bărbat, și i se făcuse scârbă de el, de trupul ei, și îl urî și simțea în
același timp ce neputincioasă îi era ura, și cât de puțin durabilă, pentru că el în minutele acelea, în pădure alesese el, trupul ei lipsit complet de spiritualitate, neavând
nevoie de ea, izgonind-o…” (Breban, 1996: 234). Consecință a faptelor, E.B., rămâne,
de altfel, din acel moment, sub posesiunea bărbatului, de sub care nu se va elibera
decât prin recurgerea la gestul final.
În celălalt caz, scindarea spiritului de trup, prin autonomizarea celor două, se realizează mai explicit, atâta timp cât în intimitatea dintre Ludvik și Helen apare la
modul cel mai concret textual un „al treilea”, o instanță superioară care privește faptele în plinătatea acțiunii lor și se distanțează de acestea cu indiferență și dispreț:
„Vedea un trup de femeie și-l privea cu totală indiferență. Știa că acest trup avea
pentru el doar semnificația unui trup pe care-l vedea și-l iubea aidoma un al treilea,
o persoană care nu era de față, și tocmai de aceea se străduia să privească acest trup
cu ochii celui absent, căutând să-și adjudece rolul de medium al acestuia […] dar
toate astea căpătau pentru el o semnificație numai atunci când ochii mei se transformau în ochii personajului trei, care absenta;” (Kundera, 1992: 219). Fundamentată pe un mobil al urii și al răzbunării față de Zemánek, soțul Helenei, și cel care l-a
denunțat cu ani în urmă pe Ludvik pentru fapte de trădare a partidului, scena „pângăririi” femeii este supusă în mod necesar acestui raționament al scindării sinelui,
pentru că ea, în caz contrar, ar risca oricând să devină, în cele din urmă, chiar acțiune de „pângărire” a ființei proprii și a propriei demnități. Aceasta este și o consecință recurentă a lumii văzută ca raport de forțe, căci în orice moment, rolurile se pot
inversa, victima poate deveni călău, iar călăul, la rândul său, victimă.
Un imaginar ofertant ca cel al seducției va antrena, în perspectiva a doi autori
precum Nicolae Breban și Milan Kundera, o serie de alte problematici fundamentale, cum sunt cele legate de conceptele de vitalitate și existență, în sens larg. Dimensiunea de roman sentimental a cele două texte devine, în cele din urmă, falsă pistă
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de interpretare pripită, căci ea, ascunde, în esență, problematici fundamentale, interesant fiind, în fapt, caracterul permanent contradictoriu, duplicitar, neașteptat al
lumii și al umanului dintotdeauna. Iar, în cele din urmă, postulatele teoretice ale autorilor se configurează și în propria lor operă, pe care cititorul este dator a o privi ca
pe un semn de întrebare, ca pe o născocire ori ca pe o interogație directă asupra
sensurilor ascunse ale vieții, în felul în care ea însăși ni se propune chiar explicit, în
unul din texte, dezvăluind în aceeași măsură năzuința însăși a romanescului, în sens
larg: „Însăși viața prin propria ei aventură se destăinuiește, dezvăluindu-ne treptat
câte ceva din misterele ei, prezentându-se în fața noastră ca un rebus ale cărui sensuri trebuie descifrate; că aventurile pe care le parcurgem în viață alcătuiesc mitologia acestei vieți, și tocmai în această mitologie se află cheia adevărului și a misterului. […] dar nu sunt în stare să mă debarasez de această nevoie de a descifra în permanență propria-mi viață […], nu mă pot debarasa de această nevoie, chiar dacă
n-ar fi nimic altceva decât nevoia dezlegări unui joc…” (Kundera, 1992: 182).
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În contextul cultural actual, problematica genurilor literare pare să fie adusă în
discuţie doar pentru a susţine inaplicabilitatea acestora în cazul textelor moderne
care au transformat refuzul sistematic al prescripţiilor într-o constantă estetică. În
această direcţie, ideea de gen trimite, mai degrabă, la o înţelegere perimată a literaturii, fiind circumscrisă istoriei literare şi considerată a fi inoperabilă analizei critice.
Reabilitarea genului în teoria literară, datorată lui Gerard Genette și continuată de
reputați critici francezi şi americani, precum Jean-Marie Schaeffer, Dominique
Combe sau Alastair Fowler, a regresat din cauza anvergurii cunoscute de studiile culturale ale ultimilor ani. În pofida mainstreamului din critica contemporană care eludează abordările generice, genul rămâne eminamente o „categorie legitimă a receptării”, aşa cum o defineşte Antoine Compagnon în Demonul teoriei. Deplasarea accentului de pe latura sa normativă la cea care intermediază comprehensiunea lecturii îi
asigură, în cele din urmă, un caracter indispensabil în procesul receptării unui text literar, caracter ce nu mai poate fi condiţionat de módele critice.
Polemica dintre poeticile clasice şi esteticile moderne care privilegiază hibridizarea nu se traduce prin relaţii opoziţionale, ci sub raportul unei reconfigurări generice. Mobilul metamorfozelor ierarhice ori structurale ale genurilor literare trebuie
considerat în legătură cu mentalitatea unei epoci, forjată de schimbările socio-culturale pe care aceasta le cunoaşte. „Întocmirea unei clasificări a genurilor este arareori
un exerciţiu pur taxonomic şi introduce frecvent o ierarhie axiologică ce acordă anumitor tipuri de opere o valoare literară sau chiar morală superioară.”1 Ceea ce interesează, însă, este raţiunea determinării valorice a genului, edificată prin configuraţia
mentală a unei societăţi, înţeleasă, în particular, ca specificitate cognitivă. În acest
sens, Aristotel afirmă în Poetica sa caracterul nobil al tragediei în detrimentul comediei, atât din motive tematice – ilustrarea unor personaje superioare care oglindesc
clasa aristocratică a vremii – cât şi compoziţionale – întrucât structura tragediei satisface imperativul organicităţii operei de artă, idee ce trădează gândirea filozofică
antică, fundamentată pe principiul unităţii şi al armoniei.
În schimb, Evul Mediu francez găseşte în aşa-zisul roman în versuri forma literară
de expresie a ceea ce posteritatea critică a denumit amour courtois care, dincolo de a
1
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fi doar o concepţie particulară despre dragoste, exprimă mentalitatea epocii. Contrar
dogmei oficiale a Bisericii, adulterul nu mai este judecat după criterii morale, ci în
funcţie de un anumit tip de reprezentare care corespunde sensibilităţii aristocratice.
De aceea, fabliau-ul, un gen de povestire dezvoltat în cultura populară şi încadrabil
comicului obscen, intermediază pătrunderea în literatură a personajelor de condiţie
joasă, motiv pentru care are o circulaţie restrânsă, doar în rândul clasei sociale inferioare. Caracterul nobil se verifică prin regulile comportării la curtea regală, în cadrul
cărora iubirea e considerată o deprindere indispensabilă, căci pentru societatea feudală le savoir-vivre implică, în primă instanţă, le savoir aimer. Romanul curtenesc oferă, astfel, o replică idealizată mariajului impus, văzut drept convenţie contractuală.
Tratarea subiectului din prisma viziunii aristocratice impregnate de nobleţea sentimentelor şi de rafinamentul gesturilor întemeiază canonul, fapt ce explică dispreţul
pentru formele literare în care primează licenţiozitatea limbajului şi obscenitatea
reprezentării. Aşadar, opoziţia valorică, courtois -vilain, reflectată literar, traduce, în
esenţă, falia societală a Evului Mediu.
Literatura engleză oferă încă o perspectivă asupra acestei tendinţe de privilegiere
a anumitor forme literare în detrimentul altora. Epoca victoriană stabileşte o nouă
ordine ierarhică a genurilor faţă de cea a perioadei precedente. Romantismul, care
are meritul de a anula stigmatul aplicat până atunci poeziei lirice, nu mai corespunde
sensibilităţii remodelate de noile transformări sociale, în urma Revoluţiei Industriale. Romanul va fi, datorită caracterului său proteic ce permite reprezentarea diverselor aspecte ale realităţii, adecvat circumstanţelor istorice. În spaţiul cultural francez
al secolului al XIX-lea, poate fi urmărită situaţia similară a centralizării formei romaneşti pe fundalul emergerii pozitivismului în gândirea filozofică şi al tranziţiilor socio-economice ale vremii – începutul decadenţei clasei aristocratice ca urmare a ascensiunii burgheze. Imaginea scriitorului ca emul al omului de ştiinţă nu este decât o
afirmare a crezului că realitatea se descoperă prin mijloace obiective de cunoaştere.
Exemplele spicuite din istoria literară confirmă opinia lui Fowler referitoare la
„variabilitatea istorică a sistemelor de clasificare generică”2 şi spulberă, în acelaşi
timp, prejudecata conform căreia genul este definit esenţialmente de criterii pur formale. În egală măsură, orientările tematice, precum şi principiile enunţiative, converg în determinarea particularităţii generice. Însă aceste răsturnări ierarhice, condiţionate social-istoric, reprezintă doar latura imediat vizibilă a variabilităţii genurilor.
Mobilitatea fenomenului literar implică, mai ales, restructurări generice al căror resort subversiv nu permite încremenirea într-un sistem normativ. Lăcrămioara Petrescu propune conceptul de intergen pentru a defini realitatea „estetică datorată interferenţelor generice, amestecului de forme şi caracteristici nespecifice unei clase
logice sau analogice, care grupează opere de acelaşi tip [...] În constituirea zonei de
interval, de indeterminare faţă de genul canonic, contează raportul dintre implicatele
2
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estetice ale genului şi dominanta nespecifică”3. Pentru a înţelege condiţiile de existenţă ale intergenului se impune, în primul rând, o privire retrospectivă asupra originii noţiunii de gen literar.
Tentaţia de a atribui Poeticii lui Aristotel tripartiţia clasică a genurilor, aşa cum
tradiţia critică a considerat în mod eronat, este disipată de Gerard Genette, care demonstrează faptul că Stagiritul se opreşte doar asupra opoziţiei dintre epic şi dramatic, pe baza operelor lui Homer şi ale lui Sofocle. Termenul de „poezie” întrebuinţat
de filozof în tratatul său face referire, de fapt, la categoria generală a operei literare, a
cărei ramură nobilă cuprinde tragedia şi epopeea. De aceea, Dominique Combe preferă să denumească triada retorică drept „aristotelică”, în sensul în care constituirea
târzie a acesteia se revendică – deşi în mod abuziv – de la Aristotel. Relaţia pe care
posteritatea literară a stabilit-o cu ideile gânditorului, făcând uz de autoritatea acestuia, se traduce în termenii legitimării propriilor programe estetice. Conceptele de
unitate şi de armonie pe care se fundamentează cultura antică răspundeau necesită‐
ţii epocii care şi le-a apropriat, reimaginându-le. Dacă cele două genuri luate în discuţie de Aristotel, tragedia şi epopeea, satisfac obiectul imitaţiei – acţiunile umane în
exemplaritatea lor –, cea din urmă, însă, se dovedeşte inferioară din cauza structurii
ce nu realizează unitatea subiectului, motiv pentru care intensitatea plăcerii estetice
este diminuată. Aşa cum remarcă Dominique Combe, aspectul definitoriu al tragediei
este catharsisul, vizând efectul terapeutic – şi nu moral – asupra spectatorului. Criticul lansează ipoteza conform căreia Aristotel are în vedere, optând pentru sentimentele de milă şi de frică, originile sacre ale tragediei asociate zeului medicinii, înscrise
într-o tradiţie cunoscută de public. Receptarea devine, astfel, finalitatea genului.
Intenţia programatică a transgresării generice poate fi adusă în discuţie odată cu
dezideratul „operei de artă totale – noţiune consacrată de Richard Wagner, deşi nici
romanticii nu sunt străini de sensul ei – care nu este altceva decât expresia aceleiaşi
aspiraţii către unitate, de data aceasta, însă, având un pronunţat caracter utopic. Simbolismul transformă acest ideal al sintezei în imperativ al creaţiei, prin mularea liricii
pe tiparul melodic şi prin recursul la principiul corespondenţelor care depăşesc atât
frontierele genurilor literare, ci şi pe cele ale artelor. Antoine Compagnon remarcă,
totuşi, şi o poziţie contrară a modernismului axată pe utopia purităţii generice întrezărită prin idealul abstracţiunii şi prin refuzul imixtiunii tipurilor de manifestare literară sau artistică.
Tranziţia către o altă arie de sensibilitate artistică – cea postmodernă – face din
hibridizarea genurilor însăşi condiţia de existenţă a textului. Modernitatea, prin deschiderea către eterogenitatea operei de artă ca urmare a subminării genurilor canonice, pregăteşte terenul noilor tendinţe literare. Aşa cum observă Lăcrămioara Petrescu, intergenul nu este o descoperire a esteticilor moderne, manifestarea acestuia
fiind vizibilă încă din Antichitate. Faptul că nu s-a bucurat de apreciere se datorează
– după cum s-a constatat deja – autorităţii critice care a ridicat purismul formelor la
3
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rangul de imperativ categoric. În plus, Dominique Combe susţine faptul că diferenţa
dintre literatura modernităţii şi cea a epocilor precedente este, de fapt, de ordin cantitativ, căci transgresările genurilor se realizează sistematic şi în mod frecvent, în baza unui principiu poetic. În acelaşi sens, Tzvetan Todorov reabilitează ideea de gen în
literatura modernă, denunţând caracterul non pertinent care i se atribuie. În detrimentul stabilităţii generice, nodală devine acum noţiunea de mobilitate, chiar de
conflict între categoriile de gen. Edificatoare în această privinţă este teoria formalistă
lansată de Roman Jakobson care identifică „dominanta” drept componenta generică
ce defineşte opera, prevalând asupra trăsăturilor altor genuri. Concepţia implică reierarhizarea relaţiilor dintre constituenţii aceluiaşi sistem generic, prin respingerea
elementelor canonice şi privilegierea celor considerate secundare sau neesenţiale.
Problematica intergenului – urmărind dinamica deconstrucţiei şi a reconstrucţiei
generice (Tînianov) – nu rămâne doar o chestiune pur formală, fiind un reflex al relaţiei dintre societate şi marile teme ale literaturii. Exigenţa purităţii genurilor trădează căutarea unor tipare literare arhaice care exprimă o concepţie idealistă asupra
existenţei, un crez al esenţelor universale şi atemporale. Hibridizările moderne sunt
un simptom al unei mentalităţi în opoziţie radicală cu cea precedentă. Matei Călinescu semnalează o „mutaţie culturală majoră care s-a produs odată cu trecerea de la o
estetică a permanenţei, bazată pe credinţa într-un ideal de frumuseţe neschimbător
şi transcendent, la o estetică a tranzitoriului şi a imanenţei, ale cărei principale valori
sunt schimbarea şi noul.”4 Tranziţia către o altă paradigmă estetică nu poate fi redusă doar la nevoia de inovaţie datorată epuizării formulei literare, întrucât aceasta se
explică şi printr-o necesitate organică în acord cu gândirea vremii, marcată de relativism axiologic şi, în consecinţă, de lipsa centrului care să confere inteligibilitate existenţei. De aceea, ca o ironie a posterităţii horaţiene, noul imperativ estetic este impuritatea genurilor, condiţie care face posibilă manifestarea intergenului.
Astfel, afirmaţia lui Antoine Compagnon conform căreia „textul fără gen rămâne
un mit” trebuie înţeleasă prin raportare la procesul de receptare al operei literare.
Departe de a mai reprezenta un set de reguli, genul comportă valenţe euristice, intermediind captarea sensului. Mijloc de orientare în actul lecturii, acesta oferă o ipoteză de interpretare ansamblului textual. Înşelarea implicită a orizontului de aşteptare al cititorului este un argument în favoarea ideii că genul este, de fapt, o „competenţă specială a interpretului” şi nu un sistem normativ, imediat cognoscibil.
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Despre istoricul de artă Paul Rezeanu am cunoştinţe întâmplătoare. Aria sa de
cercetări în domeniul artelor plastice româneşti s-a dezvoltat în jurul locului pe
care l-a păstorit cu pasiune şi competenţă de-a lungul vieţii, Muzeul de artă din
Craiova. Un destin, aş spune eu, fericit pentru un istoric de artă, atâta vreme cât
privirile sale erau întâmpinate zi de zi de operele lui Constantin Brâncuşi, Eustaţiu
Stoenescu, Ion Ţuculescu, dar şi ale celorlalţi artişti făuritori ai patrimoniului naţional, în general. Într-un moment fericit datorat pictorului craiovean Stelian
Ghiga, fost student în grupa îndrumată de subsemnatul timp de 6 ani în cadrul Facultăţii de Arte plastice din Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din
Iaşi, am ajuns să-l contactez pe distinsul istoric de artă.
Ca urmare a unor discuţii telefonice, mi-am manifestat interesul pentru cărţile domniei sale. Am beneficiat
astfel de generozitatea sa, intrând în posesia a două cărţi
remarcabile. Prima carte se intitulează: Brâncuşi, ultimul
dac, cu subtitlul explicativ Trei capitole din viaţă, apărut
la editura „Autograf MJM” – 2015. Cea de a doua carte
este despre pictorul Eustaţiu Stoenescu, apărută la Editura Arc 2000. Fiecare din cele două cărţi primite prin
poştă sunt însoţite de alesele cuvinte ale unor dedicaţii,
care subliniază bucuria dăruirii lor cu generozitate, din
partea autorului.
Lectura cărţii despre Brâncuşi mi-a adus bucurii de natură profesională, morală şi patriotică, lămurindu-mi multe îndoieli care planau încă, deşi citisem studii,
articole şi cărţi despre viaţa şi opera marelui sculptor. Ea a venit în completarea
celor ştiute şi pe parcurs întregite în urma contactelor vizuale cu operele sale aflate în câteva muzee din SUA, Elveţia, Franţa, Olanda şi, evident, în România.
Autorul cărţii, la începutul primului capitol, formulează propria opinie pe care
şi eu însumi o împărtăşesc, pentru că ea exprimă adevăruri incontestabile despre
felul în care a fost construită imaginea despre Brâncuşi: S-a vorbit, s-au spus multe
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şi s-a scris enorm despre el. Mii, zeci, sute de mii, milioane de pagini. Dumnezeu ştie
câte. Au scris mulţi. Şi veniţi şi chemaţi şi nechemaţi. Toată lumea se pricepe, ştie ceva despre Brâncuşi şi scrie, publică. Vrute şi nevrute. Dar, de regulă, după ureche, fără să facă studii, cercetări cu adevărat. S-ar părea astfel că despre marele sculptor
s-a spus şi s-a scris tot. Da, dar ce s-a ştiut s-a scris, ce nu, s-a presupus, s-a inventat
şi lucrul acesta l-au făcut nu numai „brâncuşologii de ocazie”, impostorii, ci din păcate şi unii din specialişti (pag. 7).
Pasajul citat a însemnat pentru mine, la începutul lecturii, un fel de punere în
gardă asupra felului în care urma să parcurg paginile cărţii. Am înţeles logica
structurării cărţii în cele trei capitole care relevă într-un mod unitar imaginea artistului, parcursul vieţii sale şi opera, în aşa fel încât concluzia finală este de netă‐
găduit şi convingătoare. Opiniile mele de pictor despre Brâncuşi s-au consolidat
într-o nouă paradigmă mult mai profundă. Datorită atentei documentări expuse
logic, autorul cărţii pare a-l reintegra pe marele artist în spaţiul românesc, creionând un portret viu şi realist, astfel încât avem sentimentul că el este printre noi,
cei de astăzi.
Am rămas la finalul lecturii cu convingerea că monografia domnului Paul Rezeanu este, în primul rând, rodul ataşamentului şi pasiunii sale pentru opera şi
personalitatea sculptorului întreţinute de-a lungul timpului prin fericitul prilej de
a se afla zi de zi în vecinătatea lucrărilor originale aflate în Muzeul de artă din Craiova. Faptul în sine s-a metamorfozat cu timpul într-o îndatorire morală a sa faţă
de coregionalul său şi conaţionalul nostru.
Pentru o mai corectă înţelegere a observaţiilor de mai sus despre conţinut rod
al temeinicei documentări pe care se bazează elaborarea cărţii, prezentăm în continuare titlurile celor trei capitole.
Capitolul I – Brâncuşi la Hobiţa – Pestişani – Târgu Jiu, Craiova, Slatina, Piteşti,
Bucureşti, Buzău – pag. 7-102
Capitolul II – Femeile din viaţa lui Brâncuşi – pag. 102-171
Capitolul III – Ultimii zece ani de viaţă – pag. 171-239
*
*
*
Cea de a doua carte al cărei conţinut mi-a provocat răbdarea şi interesul citind-o cum metaforic se spune deseori, „cu creionul în mână” este despre pictorul
Eustaţiu Stoenescu. Pentru că despre acest pictor cunoştinţele mele erau destul de
vagi, m-am bucurat când autorul mi-a promis că îmi va trimite prin poştă un
exemplar, doar dacă, cercetându-şi biblioteca va mai descoperi unul. Am primit
acel exemplar. Bucuria mea a fost mare. Dar şi mai mult m-a impresionat onestitatea autorului şi dorinţa sa sinceră de a mi-o dărui. Confirmarea acestui fapt se află
în scurta dedicaţie de pe pagina următoare după copertă: „O, Doamne... parcă a
trecut o viaţă de om de când am scris şi publicat această carte. Oricum, pe atunci
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erau alte vremuri şi eu eram tânăr... pictorului Liviu Suhar cu cele mai frumoase gânduri şi aprecieri din partea
autorului” – 28 octombrie 2015, Craiova. Cartea a fost
publicată la Editura ARC 2000 din Bucureşti. Consultând fişierul bibliografic, constatăm că prima publicare
a fost făcută în 1983 la editura Meridiane din Bucureşti.
Cu siguranţă autorul a revăzut textul şi a operat unele
adăugiri şi corecţii. Schimbările survenite ulterior în societatea românească au făcut posibilă revizuirea textului şi o mai limpede exprimare a gândurilor. Publicarea
cărţii în 1983 anticipa sărbătorirea centenarului naşterii pictorului. În calitatea sa de coordonator al Muzeului
din Craiova şi concitadin cu artistul dispărut, domnul Paul Rezeanu avea datoria
de onoare să o facă. A fost acest moment un prilej de readucere în atenţia specialiştilor cât şi iubitorilor de artă, a uneia dintre cele mai remarcabile personalităţi ale
picturii secolului al XX-lea – (pag. 5). Dacă la prima vedere aceste opinii ale lui Paul
Rezeanu vor apărea exagerate, ne vom convinge că nu este aşa, parcurgând paginile cărţii din care vom afla anvergura creaţiei pictorului care s-a risipit pe întreg
mapamondul, răspunzând abil şi spectaculos la solicitările şi comenzile reprezentanţilor straturilor superioare ale diferitelor colectivităţi şi diriguitorii lor. Din
acest punct de vedere, celebritatea sa are o altă coloratură decât cea a unor artişti
contemporani preocupaţi mai ales de înnoirea limbajelor specifice domeniului artelor. Amploarea celebrităţii lui Eustaţiu Stoenescu din timpul vieţii sale este meteorică şi strălucitoare.
Trecerea timpului a făcut ca, cel puţin pentru generaţiile noastre, stingerea sa
din viaţă să aducă un văl al uitării. Ne întrebăm dacă Eustaţiu Stoenescu va avea
soarta şi norocul asemănător altor artişti, de a fi descoperit postum, iar opera sa
pusă în valoarea sa adevărată. Abia atunci vom putea vorbi despre genialitatea şi
măreţia artei sale.
Merituos în cazul lui Paul Rezeanu este faptul că, prin cartea sa atent documentată, aşază o primă bornă într-un loc din care vor începe măsurătorile. Gestul său
se include în atribuţiile profesionale şi morale de istoric al artei şi coordonator al
unuia din cele mai importante muzee din România.
În timpul lecturii, privind în repetate rânduri reproducerile, mi-am notat unele
gânduri răsărite spontan. O primă impresie se referă la pictura sa privită în integralitate. Ea dezvăluie stirpea boierească a pictorului cu origini îndepărtate aşezate
în ADN-ul său. De la modul de a privi realitatea cu care era în contact zilnic, la portretistică, percepem un procedeu de gândire şi observare de tip reportericesc. El
se aseamănă cu un reporter disponibil oricând a consemna cu mijloacele picturii
orice subiect cu un fel de răceală şi detaşare dar care nu exclude propria vibraţie
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emoţională. Eustaţiu Stoenescu nu a fost un pictor al elaborărilor compoziţionale
riguroase. Un ochi agil şi un instinct puternic al capacităţii de observare şi consemnare directă a imaginii lumii în mijlocul căreia se află el însuşi îl definesc ca un
maestru al instantaneelor. Nu putem vorbi despre preferinţele sale pentru un
anume repertoriu, dacă facem comparaţie cu inventarul creaţiilor altor maeştri ai
picturii româneşti. Abilitatea şi sprinteneala cu care instantaneu Eustaţiu Stoenescu imortalizează momentele şi secvenţele din realitatea în interiorul căreia el
însuşi se mişcă, fie că vorbim despre portrete, obiecte, peisaje, m-au condus la
comparaţia (poate exagerată şi superficială) că are ceva de „fluture”, strălucitor şi
aflat în continuă mişcare, imprevizibilă, oprindu-se în căutările sale pentru a-şi satisface curiozitatea, totdeauna pe câte o floare aflată numaidecât în plină lumină.
Controversat şi trecut în uitare în perioada regimului comunist, Eustaţiu Stoenescu rămâne totuşi un nume a cărui operă îşi aşteaptă reevaluarea şi punerea în
circuitul patrimonial al României.
În perioada cercetărilor personale pentru elaborarea tezei de doctorat intitulată „Natura moartă în pictura românească – colecţia Muzeului Naţional de Artă –
Iaşi”, printre autorii studiaţi, s-a aflat şi pictorul Eustaţiu Stoenescu, care este sumar reprezentat în colecţia muzeului. Am analizat la acea dată lucrarea intitulată:
Natură moartă cu pipă şi cană, ulei pe carton, 41 x 33 cm cu numărul de inventar
1603. Din comentariul şi analiza compoziţiei, conceput la data respectivă, redau
mai jos următoarea secvenţă despre Natura moartă… amintită: „reprezintă pentru
Stoenescu o reuşită secvenţă a modului de a înţelege şi de a practica pictura. Nervul, verva, spontaneitatea, graba cu care privirea pictorului trece peste grupul de
obiecte strânse ca într-o adunare spontană, se remarcă înainte de toate... Ordinea
obiectelor care formează adunarea s-a impus de la sine, prin aşezarea lor după regula «cele mai mici în faţă, cele mari în spate», astfel încât, asemeni unei familii la
fotograf, toţi membrii să se vadă în imaginea finală... Tuşe largi, aşezate cu siguranţa unui evident sentiment de libertate, conferă acestui tablou nota de picturalitate şi luminozitate strălucitoare şi spontană amintind într-un fel de exerciţiul demonstrativ al unui virtuos.
Mai puţin vom remarca preocupările pictorului pentru încifrări componistice,
articulări ale formelor care să determine dezvoltarea unui eşafodaj structural geometric. Optic vom fi cuceriţi şi încântaţi descoperind strălucirile sonore ale unei
cromatici susţinută cu virtuozitate.”
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Dumitru ȘERBAN
bibliograf la Biblioteca Judeţeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Maturitatea fiindu-i marcată de
ani de detenţie, singurul fapt salvator l-a reprezentat întoarcerea la
copilărie, la tradiţie, care i-au ţinut
mintea trează, ocupată, făcându-l
să-şi dorească eliberarea, pentru a
se contopi cu codrul cu verdeaţă, cu
strămoşii neamului, cu animalele
sacre, care i-au marcat copilăria,
având alături de cine să întindă hora veacurilor.
Dumitru Vacariu, încă de la prima strângere de mână, mi-a creat
un sentiment frumos pe care nu a
putut, încă nimeni, să mi-l creeze
până astăzi… un interviu care s-a
derulat parcă cu puterea gândului,
încât nu am putut conştientiza cât de repede s-au scurs minutele. Atât este de minunat să petreci clipele în prejma lui Dumitru Vacariu, ascultându-l vorbind.
Şi cum Pipirig-ul este un sat de oameni fără căpătâi, citându-l pe Creangă, unui
asemenea sat nu i-a fost suficient cât a dăruit, prin familia lui Creangă, de aceea
şi-a căutat sevele, oferind comunei oameni unul şi unul, iar Domnul Vacariu este
unul dintre aceştia, şi din surse sigure am aflat că se trage din arborele genealogic
al marelui povestitor.
S-a născut la 21 septembrie 1931, din părinţii Dumitru şi Maria Vacariu, oameni vrednici, păstrători ai obiceiurilor şi tradiţiilor neamului, creştini practicanţi
care şi-au crescut copiii în spiritul iubirii de neam şi ţară, poate chiar prea mult.
Şcoala primară o face în satul natal, iar apoi urmează cursurile Liceului Pedagogic
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din Piatra-Neamţ în perioada 1946-1952, cursuri care-i vor fi îndrumătoare, pregătindu-l şi iniţiindu-l în vocaţia de pedagog.
Moldova noastră îl cheamă şi-l atrage ca un magnet la studii, astfel încât va urma cursurile universitare la Facultatea de Filologie-Istorie în Iaşi, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 1953-1957, unde îl găsim student
eminent. După terminarea facultăţii este profesor titular la Liceul nr. 2 din Vaslui,
practicând meseria cu drag şi formând tinerii pentru viaţă şi pentru societate.
Fiind implicat sufleteşte în organizarea evenimentului care avea să sărbătorească 500 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt,
împreună cu alţi colegi, fiind prins în avalanşa tinereţii şi iubirii pătimaşe de ţară,
a fost condamnat la 8 ani de detenţie politică.
Suferinţa şi rigoarea închisorii comuniste din perioada 1958-1964 se regăsesc
în opera scriitorului care, în postura suferindului, îşi deschide sufletul în versuri,
eliberându-şi conştiinţa de nedreptatea unei societăţi, eul liric făcându-şi simţită
prezenţa prin mărcile lexico-gramaticale ale subiectivităţii: verbele şi pronumele
de persoana I şi a II-a, punctuaţia subiectivă, vocativele, imperativele.
După perioada detenţiei, urmează o etapă mai grea a vieţii; pentru că nu mai
este primit în sistemul de învăţământ, va fi nevoit să înceapă munca de jos. Astfel,
pentru a se întreţine, o perioadă este şomer, apoi muncitor la o Secţie de Maşini şi
Tractoare din Vaslui, funcţionar la Centrul de Librării Iaşi şi, începând din anul
1969, viaţa începe să-i surâdă, fiind repus în drepturi; este angajat la Muzeul Literaturii Române din Iaşi, până în anul 2003, când s-a pensionat, o viaţă de om, poate nescrisă toată încă.
Învăţat cu munca şi deprinderea ca totul să funcţioneze în parametri normali,
din anul 1971 până în 1988 a condus toate obiectivele Muzeului Literaturii Româ‐
ne din Iaşi, participând direct la organizarea şi deschiderea multora – Casa Dosoftei, casele memoriale M. Codreanu, M. Sadoveanu, G. Topîrceanu, sediul central al
muzeului din Casa V. Pogor, cu secţiile de literatură română modernă şi contemporană, casa memorială O. Cazimir ş.a.
Dincolo de tot ceea ce s-a prezentat despre domnia sa, nu am amintit lucrul care era, poate, cel mai important de atins. Domnia sa constituie subiectul dialogului
nostru şi pentru că, de mic copil, a iubit şi a fost unit cu tradiţia şi prin tradiţie,
fapt evidenţiat şi în opera domniei sale, unde… în rătăcirile prin munţii Neamţului,
avea prilejul să se întoarcă în timp, printre moşii şi strămoşii ascunşi prin cotloanele timpului, fie haiduci, ciobani sau bătrânii satului din copilărie, amintindu-şi
cu drag de vânătoarea, de întâlnirile minunate cu iezi, căprioare, cerbi, pur şi simplu lăsându-se furat de somnul de la umbra copacilor, unde-şi făurea o proprie lume, întinzând hora înfrăţirii cu toţi eroii din poveşti şi legende.
Cu toate că întrebarea retorică… Să mor… ori să nu mor… şi-a pus-o de n ori, de
fiecare dată, poetul a avut energia şi vitalitatea să depăşească greul vieţii,
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întorcându-se la copilărie, la universul nepă‐
tat, unde viaţa prindea contur, făcându-l să uite de tot şi de toate, găsindu-şi energia şi izvorul vieţii, idee exprimată cu tărie şi-n versurile: Să mor… ori să nu mor?/ Aş vrea mai bine
un izvor/ de vinuri vechi şi aromate/ şi-n sfânta mea singurătate/ s-aud cum creşte-nmiresmată/ pădurea mea de altădată…
În dimineața zilei de 26 mai 2017… sufletul
lui Dumitru Vacariu pleacă în satul îngerilor.
Consider că nimic în viaţă nu este întâmplător şi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că
am avut şansa să realizez ultimul interviu cu
Dumitru Vacariu.
Interviul a fost, pentru el, poate, ultimul cadou, un dar care a însumat lacrimi îndrăzneţe
în ochii săi, murind împăcat, căci, câteva ore
după, avea să părăsească lumea aceasta, plină
de păcat, pentru care a suferit atât de mult,
dar a plecat împăcat cu sine, împăcat cu lumea
şi împăcat cu Dumnezeu.
În memoria celui care a fost Dumitru Vacariu, lăsăm moștenire urmașilor acest
interviu, mărturie că a fost o dată pe acest pământ, acest om de mare cultură, iubitor de neam și țară. Să-i fie țărâna ușoară!
– Suntem acasă la un om iubitor de frumos, contopit cu neamul românesc, născut
pe meleaguri humuleștene, în spiritul credinței și al respectului față de înaintași, cu
o copilărie rămasă în memorie, cu susurul izvoarelor, cu codrul cu verdeață, cu natura și frumosul în suflet. Cum a fost copilăria tânărului Dumitru Vacariu?
– Copilăria aproape nu a existat, pentru că până la vârsta de șapte-opt ani nu putem spune că este copilărie, ci este de fapt un joc de-a copilăria, iar tinerețe nici atât
nu am avut; cât am avut din copilărie și din tinerețile trăite la izvoarele Ozanei, în
comuna Pipirig, am rămas cu cele mai frumoase impresii posibile. Am călătorit toți
munții din împrejurimile locului natal: Hălăuca descrisă de Hogaș, Vlahuță și mulți
alți scriitori, Bivolul, Piatra lui Iepure, Culmea Stânișoarei, Crucea Talienilor, denumită astfel de Mihail Sadoveanu. Toate acestea sunt locuri de o frumusețe inimaginabilă, iar lumea de acolo nu-și dă seama cât este de frumos locul în care trăiește.
Acolo am trăit, acolo am păzit mieii, oile și vacile până la vârsta de aproape douăzeci
de ani, pentru că, imediat după, a venit războiul, au venit greutățile cumplite ale
acestuia, greutăți care mi-au lăsat părinții într-o sărăcie cumplită, deși aveau peste
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treizeci de hectare de pământ, atât la Cotnari, cât și la Pipirig, dar le-au luat tot. Pă‐
rinții mei îmbătrâniseră, iar eu trebuia să duc greutățile familiei înainte.
– Să înțeleg că, din aceste clipe, responsabilitățile au căzut pe umărul dumneavoastră, devenind capul familiei, stâlpul casei, cum s-ar spune altfel. Ce ați făcut în
acest context, pentru a vă salva familia?
– Într-adevăr am luat viața în piept și am fost cioban, văcar, dar mă mândresc
cu „funcțiile” pe care le-am avut și care m-au purtat prin toți munții copilăriei și
m-au făcut să îndrăgesc locurile acelea cum nu am reușit să mă atașez de alte locuri pe unde am pășit, cu aceeași intensitate.
– Pe fondul acesta al greului, ați avut timp și de studiu. Cum ați reușit să îmbinați
munca cu studiile, vorbindu-ne despre anii de școală petrecuți de la Piatra-Neamț,
Iași și de unde idea cochetăriei cu actoria?
– Am început școala, înainte de război, la seminarul „Veniamin Costachi” din
Iași și nu am făcut decât un an, pentru ca, la scurt timp, să vină „frații” de la Est și
au adus ceea ce au adus în țara noastră; pe urmă, am trecut la Școala Normală de
la Piatra Neamț, pe care am terminat-o. Mă simt foarte legat de Piatra Neamț, de
școala aceea pe care am absolvit-o, de profesorii extraordinari pe care i-am avut,
de colegii mei, care, din nefericire, în marea lor majoritate nu mai sunt. Ulterior,
am fost respins la examenul de actorie de la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, care-mi plăcea și, sincer vă spun că era visul vieții mele să ajung actor.
– Cine v-a spulberat acest vis frumos? Ce altă alternativă ați găsit din momentul
în care ați fost respins și care a fost cursul vieții?
– Am fost respins pe motiv că sunt chiabur, iar apoi am fost învățător în comuna Ghindăoani din apropiere de Târgu Neamț; am venit la Iași, la Facultatea de Filologie-Istorie, pe care am avut fericirea să o termin în anul 1957. De asemenea, în
anul 1957 am avut o altă mare fericire care a constat în organizarea, împreună cu
câțiva colegi de facultate, a 500 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ștefan cel Mare.
– Cum era lupta interioară dintre un tânăr plecat la studii și lumea lăsată în urmă cu munții, miei, oile, vacile, până la urmă, lumea în care v-ați format și ați trăit?
Cum au fost acele vremuri pentru adultul Dumitru?
– Doamne, câtă foame am putut trăi, atât ca elev, cât, mai târziu, ca pușcăriaș,
dar în perioada de după război, câțiva ani, în Moldova a fost o foamete cumplită și
toți elevii eram chinuiți de foame. Unii primeau de acasă, periodic, pachete, iar eu
nu am avut niciodată norocul acesta. De la Pipirig la Piatra Neamț era o distanță
prea mare pentru a veni cineva la mine, pentru a-mi aduce pachet. Mă uitam la cei
care se hrăneau cu mâncarea primită de acasă, nu-i invidiam, dar trăiam din plin
umilința sărăciei. Este cumplit să fii sărac, nu aveam nici cu ce mă îmbrăca, nici cu
ce mă încălța, eram cel mai sărac și mai urgisit, pentru că părinții mei sărăciseră,
dar atunci când mergeam acasă și mă întâlneam cu mieii mei frumoși, dragi (nici
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nu aveți idee cât de dragi îmi sunt miei, oile, vacile, boii), încât m-am înfrățit cu
aceste animale. Dacă nu aș fi fost contopit cu acestea, nu aș fi avut fericirea să le
pomenesc mereu în visele și gândurile mele, pentru că știam cum le cheamă
aproape pe fiecare în parte. Ca să mergi prin păduri, singur, alături bineînțeles de
miei, vaci, oi era o minune. Tata avea o bibliotecă destul de mare și luam, din când
în când, câte o carte cu mine și astfel am citit – Crimele inchiziției și multe, multe
alte cărți la care am avut acces, în acea vreme; poate toate aceste lecturi mi-au
aprins fantezia și astfel am ajuns un om visător, dornic de frumos, iubitor de bine
și mai ales dornic de relații sănătoase între mine și ceilalți confrați.
– Descrieți-ne evenimentul – 500 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui
Ștefan cel Mare. Ce a însemnat pentru sufletul dumneavoastră?
– A fost un eveniment, la Iași și Putna, cu studenți și cadre didactice din toată
țara, un eveniment cu care mă mândresc extrem de mult pentru că am participat
la el, dar tot cu ocazia aceasta, la o oră de curs a profesorului Constantin Ciopraga,
am scris o poezie închinată Moldovei însângerată, o poezie în care blestemam
cumplita apăsare a jugului rusesc asupra țării noastre și nefericita atitudine a politicienilor români care acceptau sclavia rusească fără să crâcnească și fără să ia
măsurile necesare. În sfârșit, i-am dat spre citire poezia respectivă lui Aurelian Popescu, un coleg de facultate, un oltean care a fost sufletul întregii sărbători, a citit
câteva strofe și imediat a ieșit din sala de curs, pe coridor, unde a terminat-o de citit, după cum mi-a relatat mai târziu; mergând în sala de curs unde învăța Al. Zub,
scoțându-l de la curs, au lecturat întreaga poezie, pentru ca în clipa următoare să
facă tot posibilul să ies și eu din sală, încântați de mesajul pe care-l descoperiseră,
insistând ca aceasta să fie folosită la marea sărbătoare.
– Știind ce a urmat, ați regretat că ați făcut cunoscută această poezie? Care a
fost reacția dumneavoastră, atunci, față de cei doi colegi, conștient fiind de faptul că
avea să atragă consecințe nefaste?
– Le-am spus: Sunteți nebuni! Vreți să intrăm în pușcării? Iar ei mi-au replicat
că „avem tot dreptul, suntem tineri”.
După această scenă, am rupt poezia în mai multe bucăți și am aruncat-o într-o
cutie de lemn în care se aruncau mucurile de țigară și am pășit spre sala de curs.
Imediat după, am aflat că Al. Zub, energic de felul lui, a luat poezia mea ruptă și a
transcris-o pe o altă hârtie, denumind-o Chemare, deci era adresată, în mod direct,
țării întregi, ca revoltă împotriva asupririi rusești. Al. Zub a pus respectiva poezie
într-o carte pe care i-o făcusem cadou, în urmă cu ceva timp, când îmi făcuse acasă
o vizită, împreună cu Aurelian Popescu.
– Cred că este greu de imaginat care au fost consecințele acestui impuls de revoltă împotriva sistemului, de aceea, văr rog să-mi detaliați cum au fost anii de detenție și cum, într-o clipă, viața dumneavoastră a luat-o pe un alt făgaș, coborând, deodată, într-o prăpastie care v-a mâncat opt ani din viață?
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– Ei au fost arestați mai înainte cu câteva zile decât mine, pentru că aveau mai
multe acuzații. De exemplu, unul era conducătorul întregii organizații studențești
care sărbătorea pe Ștefan cel Mare, iar celălalt se ocupa de partea istorico-științifică a sărbătorii, eu ocupându-mă de partea culturală, de spectacolele artistice. În
timpul percheziției de la locuința lui Al. Zub, cei veniți să-l aresteze pe el au dat și
peste poezia mea, transcrisă, dar cu numele meu – Dumitru Vacariu, Moldova însângerată, iar dedesubt – Chemare.
În acea perioadă, eram profesor la Vaslui, făceam naveta, eram căsătorit de
câțiva ani, iar, într-o sâmbătă seară mi-a fost interzisă plecarea la Iași, motivându-mi-se că duminică trebuia să fiu în Vaslui, și chiar în acea sâmbătă spre duminică, doi oameni, cred că e mult să-i numesc oameni, dar Dumnezeu le așază pe
toate și te face să ierți la un moment dat, însă pentru mine, atunci, erau doi oameni de nimic, două slugi fără niciun căpătâi, care-și mâncau pâinea, arestând și
chinuind atâția și atâția oameni, unul dintre aceștia fiind eu însumi. (În momentul
interviului, am fost marcat de atmosfera plăcută cu care am fost întâmpinat, dar
mai ales de veridicitatea lacrimilor limpezi care s-au prelins pe obrazul curat,
mărturie a unor timpuri trăite și marcate de suferință, lacrimi care nu puteau trece neobservate, făcându-mă să mă cutremur până în adâncul sufletului. Acum, după moartea domniei sale, acele lacrimi încă le mai văd, le mai simt, le mai aud și
reprezintă, parcă, puntea de legătură cu cel care a fost Dumitru Vacariu).
Imediat am fost ridicat de la liceu, în scurt timp au fost făcute percheziții și la
gazda din Vaslui, apoi transportat într-o mașină la Iași, ca un deținut. Au urmat
trei luni de anchetă, iar când spun anchetă nu mă refer la acel set de întrebări și
răspunsuri cum și-ar imagina orice neavizat, ci la o anchetă în care cel interogat
eram eu, nu profesorul Dumitru Vacariu, ci „criminalul”, spunându-mi-se încă din
capul locului că eram pasibil de pedeapsa cu moartea, pentru „crima” pe care am
făcut-o, atacând în versuri Uniunea Sovietică, măreața noastră prietenă, sora
noastră mai mare. Ei, din fericire nu am fost împușcat, dar mi s-au dat opt ani de
temniță, zece lui Aurelian Popescu, zece lui Al. Zub și cinci lui Victor Ciochia, asistent la Catedra de Biologie, care era vinovat pentru că era prieten cu noi, punându-i-se în cârcă faptul că fusese în Rusia și-și adusese o armă de vânătoare; el fiind
pasionat de științele naturii, avea nevoie de arma aceasta și nu apucase a-și face
acte pentru ea, iar pentru asta i s-au dat cinci ani de închisoare. În sfârșit, am fost
condamnați și supuși, după aceasta, la cumplite munci, bestialități cum nu-și poate
imagina mintea omenească... mizerie, frig, foame, foame, mai ales foame. Dumneavoastră știți ce înseamnă ca în șase ani să nu mănânci decât pentru a trăi fără să te
saturi vreodată? Să fii mulțumit de hrana pe care a-i îngurgitat-o, să mulțumești
lui Dumnezeu, că a mai trecut încă o zi și că ești viu?
– Din acest moment începe drumul suferinței și al calvarului. Care sunt locurile
marcate de pașii „deținutului” Vacariu?
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– Drumul acesta este foarte lung, dar, pe scurt, am să vă spun. La Iași am stat
un an jumătate și Iașul îl compar cu iadul. Ceea ce a fost la penitenciarul din Iași,
timp de un an și jumătate, a fost iadul pe pământ. De aici, împreună cu alți deținuți, am fost luați și duși în Bălțile Brăilei... Salcia, Stoienești, Periprava, Grădina
și-n multe alte locuri unde am muncit la făcut diguri, la săpat canale pentru irigații, tot cu bestialități, cruzimi, foamete, frig și mizerie.
– Dincolo de gratii, fără nicio șansă de eliberare, ați găsit conservat omenescul?
Întreb acest lucru pentru că în aceeași situație a fost și marele Arghezi, care vedea
închisoarea ca pe niște „flori de mucigai”, un spațiu imund, care avea și un rol benefic, conservând omul, dându-i posibilitate de salvare.
– În acest context, să nu aveți impresia că toți paznicii închisorilor sau toți cei
care răspundeau de deținuți erau niște bestii în adevăratul înțeles al cuvântului,
erau printre ei oameni pe care-i vedeam că suferă alături de tine și, poate, oamenii
aceștia duc societatea omenească înainte. Și în toate societățile de până acum oamenii buni au condus omenirea, pentru că altfel s-ar fi ucis unii pe alții. Cred că
așa a fost rânduit de Dumnezeu.
– Perioada de după detenție a avut repercusiuni în viața de zi cu zi? Care au fost
pașii următori pe care ați încercat să-i recuperați? Pescărușul din timpul furtunii
și-a găsit vreodată liniștea?
– În anul 1964 am ieșit din pușcărie, trebuia să fiu securist și, în acest context,
mi se arătau posturi frumoase și puteam să ajung academician, profesor universitar, așa cum au ajuns alții, însă am fost dat afară din învățământ, nu aveam niciun
drept la Vaslui, absolut niciun drept, ajunsesem muritor de foame, dar până la
urmă mi s-a dat un post la o Stațiune de Mașini și Tractoare și, la acest serviciu,
am stat o lună jumătate, timp în care le-am spus colegilor de muncă faptul că plec
de lângă ei, iar aceștia mi-au comunicat că pot rămâne pentru a le spune povești și
poezii și, în locul meu, fac ei toată munca mea. Bineînțeles că nu puteam accepta
așa ceva și mi-am cerut transferul oriunde în altă parte, plecând din Vaslui, luând
drumul spre Piatra, dar pentru două zile m-am oprit în Iași, mai ales că era în timpul Anului Nou. Aici, la Iași, am avut noroc și – vedeți, ce înseamnă oamenii buni?
Ce înseamnă bucuria de a face un bine aproapelui? – Constantin Ciopraga, Ion D.
Lăudat și mulți alți prieteni ai mei mi-au spus să nu plec din Iași, pentru că-mi gă‐
sesc ei serviciu. Într-adevăr, în scurt timp, am intrat la Centrul de Librării și Difuzare a Cărții din Păcurari, unde am stat patru ani. După această perioadă, tot cu
acordul domnului profesor Constantin Ciopraga, Dumnezeu să-l ierte, am trecut la
Muzeul Literaturii Române, care se înființase atunci, fiind condus de Ion Arhip, iar
directorul Muzeului de Istorie de care aparțineam era Constantin Florea. Din acest
moment viața începe să intre pe făgașul normalității, fiind marcată de cele mai
frumoase realizări ale vieții mele.
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– Cu câțiva ani în urmă am lucrat la o teză de masterat intitulată Rusia în imaginarul exilului și am citit lucrările unor scriitori ruși exilați, fugăriți prin toate colțurile lumii de propriul popor și, astfel, am constatat că omul împotriva omului este
foarte rău. De unde vine această răutate?
– Răutatea aceasta a fost de când e lumea și va exista cât va fi lumea, pentru că
lumea este împărțită între oameni buni și oameni răi. Dorința noastră este să existe mai mulți oameni buni decât răi, oamenii răi fiind catalogați drept hienele, bestiile umanității, pe care nu ai cum să le înlături. Acestea se nasc și nu vor să fie rele
și ticăloase, ci așa le este dat, mântuirea vine și prin oameni de genul acesta.
– Știm că foarte multe obiective culturale din Iași trăiesc și funcționează datorită
implicării dumneavoastră. Ce ne puteți mărturisi despre acestea?
– Domnule, Casa Dosoftei trăiește, sută la sută, datorită valorilor aduse de mine
din întreaga țară și nu numai. Am simțit o plăcere copilărească să umblu după
mari valori. Am adus valori, începând cu obiecte ținute în mână sau dăruite de
sfinți precum Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu. De exemplu, Biblia de la
București era cu dedicația lui Constantin Brâncoveanu către stolnicul Constantin
Cantacuzino și am plâns în momentul când am citit dedicația. Apoi, cel mai vechi
manuscris românesc datat (n.n. – este vorba despre Codicele lui Bratu – Apostolul
– 1559-1560), să nu uităm de cea mai veche și valoroasă copie a Letopisețului Țării
Moldovei, de Grigore Ureche, purtat de Ion Neculce în Rusia și adus îndărăt, Cronograful, fost al lui Mihai Eminescu, atâtea și atâtea manuscrise străvechi, atingătoare
de cultura și viața noastră spirituală, cărți de Antim Ivireanul, acest sfânt și martir
al suferinței omenești și mulți alții. Trebuie să amintesc și de Dosoftei și vă spun că
atunci când am descoperit Psaltirea în versuri și Acatistul Precistei, ambele apărute
în același an, în Polonia, îmi venea să zbor de bucurie. Același sentiment l-am trăit
atunci când am văzut și Viețile Sfinților, de asemenea, ale lui Dosoftei.
M-am gândit, după ce le-am adus în zestrea muzeului, zeci de ani au trecut, oare de ce nu a mai fost nimeni interesat să cerceteze aceste valori, să le pună în valoare în fața lumii? Iașul trebuie să se mândrească cu asemenea minuni și noi le lăsăm expuse acolo, în muzeu, sau ținute în depozit!
Apoi, am lucrat pentru Casa Vasile Pogor și aproape toată zestrea de valori de
aici am adus-o tot eu, prin cunoștințele mele și vă rog să credeți următorul lucru –
nu este o laudă ceea ce spun – toată arhiva care era ținută la Palat cu aceste valori
aduse de mine – vorbește despre mine și nu despre Dumnezeu sau Diavolul, care
m-ar fi ajutat într-un fel sau altul, nu vreau să mă laud, credeți-mă, și nu mă interesează laudele nimănui, dar aș vrea să fie puse în adevărata lor valoare.
– Domnule Vacariu, împlinim ca stat unitar român, peste puțin timp, o sută de
ani; un om cu experiența dumneavoastră ar putea transmite celor mai tineri, care
sunt implicați în organizarea acestei serbări a noastre, a tuturor românilor, un sfat,
o îndrumare?
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– Domnule dragă, dacă nu va exista o legătură firească și îndreptățită între sufletul fiecăruia dintre noi și trecutul cu toate greutățile, cu toate minunile lui și cu
toate năpastele lui, dacă tinerii nu se vor apropia de cultura din trecut a neamului
nostru, vom ajunge un popor străin. În acest context, eu am să vă dau un exemplu,
nu este un mare poet cel pe care-l voi aminti, este un poet mediocru, îl cheamă Vasile Militaru, cel care a scris: A venit aseară mama, din sătucu-i de departe,/ Ca să-și
vadă pe feciorul, astăzi domn cu multă carte./ A bătut sfios la ușă, grabnic i-am ieșit
în prag,/ Mi s-a umezit privirea, de iubire și de drag/… și multe alte versuri emoționante dedicate familiei, casei, țării... Domnule, omul acesta și-a legat sufletul de sufletul neamului său, precum uriașul Coșbuc, Goga și alți ctitori ai culturii române.
I-aș îndruma pe tinerii noștri să se apropie mai mult de trecut, de valorile trecutului, dar știți dumneavoastră cine este, în primul rând, vizat aici? Nu bietul copil
neștiutor de carte, ci profesorul, și țineți cont de faptul că majoritatea profesorilor
de astăzi și-au cumpărat diplomele și nu au nimic comun nici cu munca de profesor, nici cu trecutul, dar nici cu frumusețea speranțelor noastre în viitor. Comunismul, prin multe binefaceri pe care le-a adus, a adus dezastrul sufletesc al acestui
neam. A împărțit neamul nostru între ticăloși și oameni care mai speră, încă, în bine. Este foarte greu să dai lecții și, mai ales, să propui pentru viitor anumite lucruri. Cât timp nu vom avea cadre didactice corespunzătoare, cât timp nu vom
avea oameni care să ajute bieții copii, de la cea mai fragedă vârstă, pentru a ajunge
oameni, nu putem spera să învingem.
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In memoriam Dumitru Vacariu, scriitor și muzeograf
(21 septembrie 1931, Pipirig, jud. Neamț – 26 mai 2017, Iași)

Ciprian TEODORESCU
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași

Aproape toți trecătorii prin „dulcele târg
al Ieșilor”, după ce admiră Palatul Culturii și
Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, nu pot să
nu remarce clădirea cu aer medieval, individualizată de arcadele sale, de lângă statuia
Sfântului Ierarh Dosoftei, începător al poeziei și al tiparului în limba română din Moldova. Surpriza poate continua, trecându-i
pragul, pentru a face o călătorie în timp, gă‐
sind în vitrinele Secției de literatură veche a
Muzeului Literaturii Române din Iași manuscrise, cărți, icoane și chiar o tiparniță care
au trecut prin patru secole, precum: Dumnezeiasca Liturghie (1679, 1683), Psaltirea
de-nțeles (1680), Molitălvnic de-nțeles
(1683), Parimiile preste an (1683) Viața și
petriaceria sfinților (4 vol., 1682-1686). Cu tot aerul său medieval, muzeul este relativ recent, fiind inaugurat pe 7 august 1970. Toți contemporanii momentului, în
diverse ocazii, au ținut să sublinieze meritul special pe care l-a avut, în realizarea
acestui obiectiv, muzeograful Dumitru Vacariu. Acum, când domnia sa a trecut în
eternitate, îl omagiem aducând în prim-plan o evocare a acelor începuturi, făcută
de Dumitru Vacariu în cadrul secțiunii de carte vechea la Simpozionului internațional „Istorie, cultură, patrimoniu”. Cu personalitatea sa unică, care putea să reunească, ironia cu tragismul, vorbitorul a explicat că tocmai anii petrecuți în temnițele comuniste i-au dat posibilitatea realizării acestei colecții de patrimoniu, clasate azi, în cea mai mare parte în categoria „tezaur”. Perioada de deschidere a anilor
’70, care l-au adus în postura de muzeograf, a dus și la crearea, la Iași, a Muzeului
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Literaturii Române. În ceea ce privește secțiunea
de carte veche, se punea
problema dacă se mai pot
găsi lucrări originale, directiva momentului fiind
să se recurgă doar la copii
din alte muzee. Tocmai
relațiile de încredere și
camaraderie, păstrate între vechii camarazi din închisorile comuniste, i-au
permis lui Dumitru Vacariu să ajungă la deținătorii lucrărilor originale, pentru a le achiziționa și a le reda
astfel circuitului cultural.
Importanța unui astfel de edificiu cultural este mult mai relevantă în contextul
unor recente luări de poziție, în întâlniri de specialitate, pe teme de carte veche,
unde „noi specialiști” țin să ne convingă de importanța culturii cărții tipărite, aduse în cultura română de perioada fanariotă. Nu negăm importanța acesteia, dar
când ne întâlnim cu avansarea tezei primariatului cultural al acestora, avem argumentul contrar tocmai în citirea anilor tipăriți pe exponatele din acest muzeu, înțelegând astfel cum o cultură națională te poate legitima și individual.
Ținem să aducem o corecție necrologului Uniunii Scriitorilor din Iași, care consemnează debutul în revista „Viața studenţească” cu poezia „Oraşul meu”. La fel de
bine documentat este și „debutul”, la Putna, cu poezia, de opt strofe închinate lui
Ștefan cel Mare, la împlinirea a 500 de ani de la urcarea pe tron a lui Ștefan cel
Mare, în 1958, care i-au adus opt ani de închisoare.
Poate că tocmai situațiile limită ale acelui timp i-au adus și seninătatea de mai
târziu prezentă atât în scrierile sale, cât și în relațiile cu semenii. Din același necrolog lipsește și ultima sa carte, Piatra Dediului, apărută la editura Junimea chiar
în 2017, parte a colecţiei „Atrium”.
Pentru participanții la Clubul de lectură şi promovare „Junimea – Scriptor”, organizat pe 23 martie 2017, din Sala B.P. Haşdeu a Bibliotecii Universitare „Mihai
Eminescu” Iaşi, la lansarea acestui volum, rămân memorabile atât căldura cu care
cei prezenți l-au înconjurat pe autor, cât și recitarea versurilor din volum, prin
timbrul inconfundabil al părintelui Mircea Stoleriu, dar mai ales înțelesul prezent
al cuvintelor autorului: „Vă mulțumesc și vă iubesc, aș vrea să vă iau cu mine pe
toți...” și versurile din volum „Candela de sub icoane tremură clipiri de-apus...”.
Ca un semn venit de la Sfântul Ierarh Dosoftei poate fi privit și faptul că desprinderea de această lume a venit în sfânta zi de Înălţare, în timp ce Radio Iaşi
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transmitea un interviu „de colecție” – Dumitru Vacariu – ieșirea din timp și spațiu –
conturarea operei artistice izvorâtă din frumos și tradiție1.
Premiul Opera Omnia acordat în anul 2016 de către Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Iași avea în vedere o creație ce cuprinde atât piese de teatru
pentru copii şi tineret (Aventuri în pădurea vrăjită sau Bing-Bang-Bing, Comoara,
Cele trei domniţe, Dincolo de singurătate) cu succes la public, prezentate la peste
10 teatre de profil din ţară şi cu turnee în India, Pakistan, Franţa, Germania ş.a.,
cât și cărți publicate: Dincolo de poveste, 1979; Vornicul Ţării de Sus, roman istoric,
1984; Bărzăunul şi restul lumii, roman pentru copii şi adolescenţi, 1985; Poteci fără întoarcere, roman, 1987; Comoara, poem ilustrat, 1989; Aventură dincolo de
timp, roman, 1990; Ochii viperei, roman, 1995; Cronica regatului blestemat, roman,
1996; Planeta lui Orim, roman, 2009; Templul amăgirii, versuri, 2000; Casa cu iederă, povestiri, 2000; Cerbul de lumină, versuri şi povestiri pentru copii, 2001;
Praznicul orbilor, roman, 2001; Porumbeii albaştri, roman, 2004; În căutarea Scufiţei roşii, roman pentru copii, 2005; Fiul meu, roman; Psalmii fiului rătăcitor, versuri, 2007; Păpuşa cu ochi de smaralde, 2008.
Lucrări de cercetare literară: Junimea și junimiștii (cu I. Arhip), 1973, Focul cel
mare, mss. inedite Al. Vasiliu-Tătărusi, cu I. Arhip, 1977, Din cronica unui veac, documente inedite (cu I. Arhip), 1978, Georgetta, mss. inedit Cezar Petrescu, 2000,
cu L. Vasiliu, Lunga şi amara pribegie, mss. inedit Al. Vasiliu-Tătărusi, cu L. Vasiliu,
1992.
Antologii şi albume: Psalmi ai marilor iubiri, lirică românească şi universală închinată femeii, (cu Gh. T. Zaharia şi L. Moscovici), 1990, Iubire, tainică lumină, lirică românească şi universală închinată femeii, (cu Gh. T. Zaharia şi L. Moscovici),
1999, Iaşi, oraş al marilor destine, 1997.

http://radioiasi.ro/emisiuni/traditii-2/dumitru-vacariu-iesirea-din-timp-si-spatiu-conturarea-opereiartistice-izvorata-din-frumos-si-traditie-traditii-cu-dumitru-serban-ora-21-si-3-minute-25-05-2017/
1
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Miruna-Ioana VLIONCU
elevă, Colegiul Național
„Emil Racoviță” Iași

Cu versurile sale profunde, reflexive și adesea
sumbre, solistul Ian Curtis a ajutat la formarea
imaginii și a sound-ului inconfundabil al trupei
britanice Joy Division. Apoi, exact când trupa se
pregătea de primul turneu în SUA, el s-a sinucis.
Apărut în 2007, Control este un film despre
viața lui Ian Curtis și urmărește problemele lui
personale care au dus la decizia acestuia de a-și
lua propria viața la 23 de ani. Filmul a avut premiera la Cannes, unde a câștigat o serie de premii.
În total, pelicula a primit 30 de premii (dintre care unul BAFTA și două British Independent Film
Awards) și a avut 33 de nominalizări.
Bazat pe cartea biografică scrisă de văduva
muzicianului, filmul e regizat de fotograful Anton
Corbijn, cunoscut pentru imaginile sale cu un contrast intens alb-negru. Îmbinând
pasiunea pentru muzică și imagine, el a început prin a fotografia diverși artiști
(U2, Depeche Mode etc.), a realizat videoclipuri muzicale (de exemplu, Heart-Shaped Box, al trupei Nirvana), iar Control este primul lui lungmetraj. La începutul carierei sale, a avut ocazia să îi cunoască pe cei din Joy Division și să lucreze cu ei și
astfel a folosit această experiență pentru a prezenta trupa cât mai credibil, povestea rămânând însă ușor romanțată, în spiritul cinematografiei.
Filmul începe, anticipativ, cu versuri din cântecul Heart and Soul, cu privire la
natura existenței (Existence. Well, what does it matter? I exist on the best terms I
can. The past is now part of my future. The present is well out of hand.). Ian Curtis
este introdus ca un tânăr mai degrabă introvertit, dar nu neapărat nefericit. Ascultă David Bowie și fumează în camera lui înghesuită, într-un orășel britanic gri și
monoton din anii ’70. Îi place poezia, se îndrăgostește și se căsătorește prea devreme, la 19 ani. După ce asistă la un concert Sex Pistols, devine solistul trupei Joy
Division, iar mai apoi este diagnosticat cu epilepsie. Așa începe căderea lui în depresie, redată progresiv prin schimbări de comportament. Gesturile de afecțiune
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pentru soția lui sunt înlocuite de tăcere, priviri reci și momente de singurătate. Se
îndrăgostește de o jurnalistă belgiană, dar nu vrea nici să divorțeze. Devine confuz, se teme că epilepsia se va agrava, plânge, scrie versuri, ia o supradoză de medicamente, dar nu moare, nu se simte în stare nici să urce pe scenă și nici să mai
facă parte din trupă.
Deși urmărește problemele personale ale cântărețului, filmul nu are intenția de
a stârni mila și nici nu este (în totalitate) deprimant. Ba chiar e și amuzant pe alocuri, prin inepțiile pe care le fac sau le spun uneori mai ales managerul, dar și
membrii trupei, prezentați ca simpli tineri și nu ca niște monștri sacri, cum sunt
adesea văzuți și idealizați de fani.
Așa cum reiese și din titlu, la rândul său inspirat de melodia She’s Lost Control,
filmul propune, subtil, o paralelă între atacurile subite de epilepsie și viața însăși
care îi scapă tânărului muzician de sub control. Nu glorifică în niciun fel depresia
și moartea prematură, ci
prezintă realist impactul
pe care tulburările interioare și confuzia l-au avut
atât asupra vieții lui Ian
Curtis, cât și asupra celor
apropiați lui. Astfel, defectele și alegerile proaste sunt redate firesc, fără
să fie nici amplificate, dar
nici iertate.
În acord atât cu estetica pe care și-a format-o trupa Joy Division în scurta existență, cât și cu fotografia
care l-a făcut faimos, Corbijn a realizat pelicula în întregime alb-negru. Cadrele
duc cu gândul la arta fotografică și sunt plăcute ochiului, tocmai printr-o simplitate adesea austeră. De altfel, exact această sobrietate redată alb-negru conferă filmului unitate, fiind prezentă în detalii precum îmbrăcămintea personajelor, decorul interioarelor și cadrul rece al Angliei de la sfârșitul anilor ’70.
Actorul principal nu numai că seamănă fizic cu Ian Curtis, dar își însușește admirabil și mișcările lui scenice din timpul concertelor, până la cele mai mici detalii: de la dansul bizar cu mișcări spasmodice pentru care era cunoscut cântărețul
până la modul în care ține microfonul și ochii când întredeschiși, când deschiși
larg, cu privirea fixă și goală. Actorul se lasă pierdut în rolul pe care îl joacă, așa
cum personajul se pierde în muzică. Mai mult decât atât, în scenele de viață personală, actorul oferă o interpretare convingătoare, chiar emoționantă și redă confuzia, zbuciumul interior și sensibilitatea exacerbată ale muzicianului afectat de depresie.
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Secvențele muzicale sunt inserate în firul narativ periodic, la intervale potrivite, iar melodiile Joy Division cântate live în film sunt interpretate de actori. De asemenea, sunt incluse în film și fragmente de versuri, raportate la trăirile artistului.
În pelicula de debut, Anton Corbijn își transpune viziunea proprie, după care se
ghidează și în fotografie, anume aceea de a capta și reda umanul, caracterizat de
imperfecțiune și chiar de vulnerabilitate: „I feel that what I photograph is that part
of the real person should be in the picture. (…) I’m open to all kinds of little
human failure elements because I don’t like the total perfection.” Astfel, Control
este un film unitar, în care componenta vizuală, povestea unei vieți și muzica se
completează reciproc.
I never meant for it to grow like this. When I'm up there, singing they don't
understand how much I give and how it affects me. Now they want more. They
expect me to give more. And I don't know if I can. It's like it's not happening to me,
but... someone pretending to be me, someone dressed in my skin. (...) I have no control anymore. I don't know what to do.
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1. Debuturile celor doi arhitecți ai trecutului:
I.S. Turgheniev și Mihail Sadoveanu
Selectarea unor amintiri care, mai apoi, să fie reactualizate într-un cadru ceremonial, reprezintă unul dintre aspectele realității care se reflectă și în opera artistică a unor mari scriitori, respectiv, I.S. Turgheniev și Mihail Sadoveanu. Pentru cei
doi, existența recurenței tematismului memoriei și al amintirii, adică trecutul, apare
metamorfozată încă din scrierile debutului.
Atât pentru scriitorul rus, cât și pentru cel român, debutul a reprezentat legitimarea în marele spațiul al literaturii. Dacă pentru I. S. Turgheniev începuturile literare au fost orientate doar de un singur volum – colecția primelor schițe –, Povestirile unui vânător, pentru Mihail Sadoveanu itinerariul începutului s-a concretizat altfel. Adunând tot ce a scris până în 1904, Sadoveanu publică patru volume, Povestiri,
Șoimii, Dureri înăbușite și Crâșma lui Moș Petcu la Minerva, anul 1904 fiind numit de
N. Iorga «anul Sadoveanu». Totuși ambii scriitori s-au bucurat nu doar de un periplu
omagial, ci și de unul al defăimării, al negării primelor opere. Turgheniev intră într-o polemică cu V.G. Belinski, cel care „imediat după ce au apărut primele schițe din
Povestirile unui vânător, îi scrisese că «adevărata lui specie», care i se potrivește cel
mai bine și pe care trebuie s-o cultive cu precădere, este proza scurtă, Turgheniev
își dă seama de imposibilitatea de a se opri la acest stadiu, în pofida faptului că publicarea în volum a Povestirilor unui vânător i-a adus o largă popularitate.”1 Lansat
de către doctrinarul sămănătorismului, N. Iorga, cel de care se desparte definitiv
după anul 1906, moment în care confirmă colaborarea sa la revista Viața românească, Sadoveanu găsește în G. Ibrăileanu un „prietin unic”. El e cel care îl va apăra de
articolele ce ar fi putut subsuma un adevărat volum prin numărul lor, respectiv cele
ale lui H. Sanielevici. Pentru H. Sanielevici, opera sadoveniană nu se rezuma decât la
celebrul „tablou sinoptic”, care evidenția, prin a sa viziune, o tematică inadecvată cadrului social, politic și cultural al epocii: beția, adulterul, prostituția și violența până
la criminalitate.
1

Adriana Cristian, Poetica romanelor lui I.S. Turgheniev, Cluj, Editura Napoca Star, 2002, p. 9.
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Cu toate acestea, ambii scriitori, I.S. Turgheniev, dar și Mihail Sadoveanu, vor reuși să metamorfozeze etapele unui debut al scrierilor tematice într-o mare literatură abia „după mai bine de două decenii de prezență în viața literară rusă în tripla
ipostază de poet, dramaturg și nuvelist”2 – cazul scriitorului rus –, iar scriitorul român în anul 1926, etapa maturității, respectiv cel de-al doilea debut marcat prin Țara de dincolo de negura, Hanu Ancuței, iar mai apoi prin Creanga de aur, Divanul persan, Ostrovul lupilor, dar și prin Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă, Frații Jderi,
Nicoară Potcoavă.
2. Școală a retoricii: vânătoarea
Despre Sadoveanu putem afirma, cu o oarecare ușurință, faptul că era un împătimit al experiențelor cinegetice. În schimb, despre scriitorul rus aflăm că vânătoarea
era „singurul lucru care îl putea face să-şi întrerupă ocupaţiile literare.”3 Astfel, nu-i
de mirare că arta vânătorii se preface în scriitură: Povestirile unui vânător (1852)
de I.S. Turgheniev și Țara de dincolo de negură (1926) de Mihail Sadoveanu, mai
ales că „Vânatul, pescuitul sau călătoria sunt tot atâtea școli ale retoricii, pretexte ale
demonstrației elocvente și ale dialogului.”4
Într-o notă a primului volum al lui I.S. Turgheniev, Opere, aflăm că „Prima schiță
a volumului din Povestirile unui vânător a fost publicată în revista «Sovremennic».
În total, între anii 1847-1851, în această revistă a fost publicat un ciclu de 21 de
schițe. În anul 1852 a părut o ediție separată a operei Povestirile unui vânător, formată din două părți, cuprinzând douăzeci și două de schițe (celor apărute în revistă,
I.S. Turgheniev le-a adăugat schița Doi moșieri). La editarea operelor sale ce a avut
loc în anul 1860, Turgheniev a mai inclus două schițe: Despre privighetori și Călătoria la Polesie, în următoarele ediții ale operelor sale (1865 și 1869), autorul a revenit la ordinea ediției din anul 1852, iar într-o altă ediție separată a Povestirilor unui
vânător din anul 1880 a adăugat celor douăzeci și două de schițe încă trei: Sfârșitul
lui Certophanov (publicată în anul 1877 în «Vestnic Evripî» Nr. 11 pe anul 1872),
Moaște vii (publicată în anul 1877 în culegerea Sclodcina ce apărea pentru a se veni
în ajutorul înfometaților din gubernia Samara) și Duruie (apărută în prima parte a
Operelor lui Turgheniev la 1874).”5
Cu privire la volumul din 1926 al lui Sadoveanu, Țara de dincolo de negură, putem afirma că acesta se constituie din Istorisiri de vânătoare6 (Despre această țară și
Idem, p. 7.
Alexandru Zacordoneţ, Viaţa lui Ivan Turghenev, Estras din Revista „Însemnări ieşene”, Anul V
(1940), Nr. 6, Iaşi, Institutul de Arte Grafice „Bravo”, 1940, p. 9.
4 Monica Spiridon, Sadoveanu: divanul înțeleptului cu lumea, București, Editura Albatros, 1982, p. 35.
5 I.S. Turgheniev, Opere. Povestirile unui vânător, Vol. I, Traducere de Mihail Sadoveanu, București,
Editura A.R.I.U.S. „Cartea rusă”, 1954, p. 343.
6 Mihail Sadoveanu, Istorisiri de vânătoare, București, Editura Cugetarea, 1937.
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despre vânat și pescuit, Vânători moldoveni la Brașov, acum un veac, Șorțul verde, Veverița, Intrarea în viață a lui Nelu, Singurătate, Cerbul, Sfat basarabean, A.I. CXII-me
Rallye Automobile, Când vorbim de lup… trebuie să vorbim și de lupoaică, Cheile Bicazului, Excursiile la mănăstiri, Bistrița și Ceahlăul, Vânătoare, acum o sută de ani în
Moldova, Prietin unic, Despre datini și obiceiuri, Încheiere) dar și alte completări/
anexe7 (Maică-mea mare farmazoană, Ucenicie, într-o breaslă veche, Poveștile de vânătoare sunt de la Dumnezeu, Vânătoare de lupi în veacuri vechi, Tovarășul meu Voișel e vrednic vânător, Sitari, când prietenii mei se ceartă, Ploaia, în păduri depărtate,
Lupii la Cucoara urmează un război neistovit, Pasaj de rațe, sara, Oamenii din bălți,
lângă ostrovul lui Caliniuc, Când a căzut moș Calistrat pe Deleu, Caprele lui Sfântu Antonie, Vânt dinspre Călimani, În singurătățile Rarăului a cântat cucoșul sălbatic, Kiki
dă examen în fața onoratei comisii, Tom a fost odată, ca și Kiki, Dihania singurătății și
Aprilie).
2.1. Tratat cinegetic rusesc: Povestirile unui vânător
Opera de debut a lui Turgheniev, Povestirile unui vânător, cunoscută și sub denumirea de Amintiri de vânătoare, Povestiri vânătorești ori Memoriile unui magnat rus,
călăuzește pașii unui cititor, chiar și neavizat, către un univers al tratatului cinegetic
tipic rusesc. Prin intermediul celor 25 de povestiri, Turgheniev propune o panoramare a științei și a artei vânătorii, situate îndărătul conflictului dintre moșieri și ță‐
ranii acestuia – poetica esenței și a aparenței.
Însoțit, aproape de fiecare dată de Ermolai, Naratorul povestirilor își alege ca spațiu de vânătoare, de obicei, proprietățile vecinilor săi. Astfel, acesta pornește de la
schițarea ori descrierea în detaliu a portretelor și a destinelor personajelor cu care intră în contact, precum în Hori și Calinăci, Hori are trăsăturile ce-i amintesc naratorului
de Socrat „aceeași frunte înaltă și bombată, aceiași ochi mititei, același nas cârn.”8,
Stiopușca de la Sumihon din Izvorul Malinei este „Omul acesta n-avea nici măcar trecut; despre dânsul nu se vorbea, și poate că nici nu fusese trecut pe listele de recensământ.”9 ori în Burmistrul, Sofron Iacovlici, cel care destramă familia unui bătrân,
trimițându-i băieții în armată, rând, pe rând, iar pe bătrând-o supunând-o unor violențe fizice, este cel căruia toți țăranii îi sunt datori; muncesc la dânsul ca niște argați:
pe unul îl trimite în cărăușie, pe altul în altă parte, vai de steaua lor.”10, exemplele sunt
numeroase, ca mai apoi, să surprindă datele unui tratat cinegetic rusesc cu referințe
la zborul potârnichilor (Hori și Calinăci ), strategii despre surprinderea cucoșilor de
Mihail Sadoveanu, Țara de dincolo de negură și alte povestiri, Ediție și prefață de Ion Simuț,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987.
8 I.S. Turgheniev, Opere. Povestirile unui vânător, Vol. I, Traducere de Mihail Sadoveanu, București,
Editura A.R.I.U.S. „Cartea rusă”, 1954, p. 7.
9 Idem, p. 32.
10 Idem, p. 130.
7
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pădure (Ermolai și Morărița) și împușcarea rațelor (Lognov), ori chiar a definirii actului în sine, „Vânătoare, iubitule cititor, are mare avantaj că te silește să te miști din
loc în loc, nici nu se poate mai mare plăcere pentru cei fără ocupație.”11 (Lebedian).
2.2. Tratat cinegetic românesc: Țara de dincolo de negură
Operă a celui de-al doilea debut, operă a maturității, Țara de dincolo de negură a
lui Mihail Sadoveanu a fost comparată de un număr considerabil de critici cu Decameronul lui Giovanni Boccaccio, iar mărturia lui Ion Vlad, exeget al scriitorului moldovean, confirmă cele spuse anterior, „Sub aspect compozițional asistăm la integrarea fiecărei istorisiri într-o serie iar Țara de dincolo de negură are alcătuirea unui
Decameron al Naturii. Cele 17 capitole sunt părți ale unei compoziții organizate prin
treceri succesive de la o geografie la alta, de la un ceremonial al naturii la altul, fiecare având să se regăsească în alte cărți. Inițiatică și solemnă, călătoria scriitorului
cheamă amintirea în sprijinul unei comunicări pregătite pentru refacerea etapelor
parcurse.”12
Cu toate acestea, cele 18 povestiri dedicate prietenului său, George Topîrceanu,
pot fi considerate drept articole ale unui tratat cinegetic românesc13 care, spre deosebire de tratatul cinegetic rusesc, nu tăinuiesc o altă poetică. Încă de la prima povestire, Despre această țară și despre vânat și pescuit, Naratorul realizează o pledoarie pentru vânat și pescuit, „Fără îndoială că vânatul și pescuitul sunt cele mai vechi
sporturi, cu observația că s-au născut sub presiunea necesității și n-au devenit divertisment decât cu timpul. Pescuitul primitivilor era agerime; vânatul – forță și rezistență.”14, continuată cu sfaturi care vizează prinderea unui iepure, „După ploaie,
iepurele dumneata să nu-l cauți la arătură, pentru că se-ncalță de glod și nu-i place.
Când e vânt, dumneata să nu-l cauți la păpușoaia, pentru că-l supără sunetul strujenilor. Mergi cu mine și-l găsește în covru.”15 (Tovarășul meu Voișel e vrednic vânător,
ca mulți alții) ori a cucoșilor sălbatici, „Acolo, de la niște ofițeri muscali, am învățat
meșteșugul cum trebuie să te apropii de cucoșii sălbatici. Paserea asta, când stă liniștită pe creanga ei sus, în singurătate are o simțire așa de mare și e atât de spărioasă, încât, numai clipirea unei mișcări dacă-i fulgeră, – întinde gâtul și aripile și se
mistuie în adâncimile prăpăstiilor. Trebuie să te duci împotriva ei în vreme anumită,
bunăoară cum ne ducem noi acum, și s-o pândești în amurg, ori în zori-de-ziuă. Și
Idem, p. 165.
Ion Vlad, Cărțile lui Mihail Sadoveanu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, p. 99.
13 Diferența dintre cele două tratate cinegetice, respectiv cel rusesc și românesc, constă nu doar în
evidențierea unor specificități ale artei și științei vânătorii din cele două țări (spațiu, obiceiuri, faună,
floră), ci și a frăției născute între vânătorii români, spre deosebire de vânătorul rus care își găsește
partenerul în timpul partidei de vânătoare.
14 Mihail Sadoveanu, Țara de dincolo de negură și alte povestiri, Ediție și prefață de Ion Simuț,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, p. 55.
15 Idem, p. 81.
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când ai auzit-o chemând și cântând, – dacă nu ești departe, te-ndrepți înspre ea.
Când și-a contenit strigătul, te oprești, – și-ncremenești așa ca o stană de piatră.
Când țipă din nou, iar te-apropii. Pentru că paserea asta, când chiamă, – foiește din
aripi, întinde gâtul, închide ochii, și-și astupă capacele urechilor, și bate din clonț ca
dintr-o strună asupra depărtărilor, chemând găinile, încât nu mai simte nimic altceva cele câteva clipe. Atunci te poți apropia de dânsa.”16
3. Hetero-rescriere sau nu?
Fapt (re)cunoscut și (re)marcat de Sadoveanu însuși, dar și de criticii17, exegeții
și cititorii săi, scriitorul moldovean revine în mod constant asupra scrierilor sale, fiind „realmente torturat de daimonul refacerii de texte, și (…) o parte din operele sale se prezintă sub haina textului care interpretează alt text, nu neapărat linear.”18
Rescrierile sadoveniene s-au afirmat încă de timpuriu. Domnișoara M… din Fălticeni
este reluată, devenind schița Bine crescută 1899, varianta sa definitivă fiind opera
Luna din 1904. O altă operă care urmează un traseu destul de anevoios este romanul început în vara anului 1899, În liniștea pădurii. Venind la București, Sadoveanu îl
va continua, însă metamorfozează atât subiectul, cât și titlul, publicând o nouă operă, Un foc în negură. Itinerariul acestei opere nu se sfârșește aici; regăsind-o zimbrul
literaturii române, o va relua într-o variantă care va reuni două romane ce se axau
pe aceeași temă, sub titlul Focuri de ceață. Mai mult, Sadoveanu reia firul epic al povestirii de tinerețe, Frații Potcoavă din 1902, metamorfozat într-un roman în 1904,
Șoimii, propunând în 1952 prin Nicoară Potcoavă, atât o sinteză a monumentalei
opere sadoveniene, cât și ecourile din tinerețea sadoveniană tălmăcite în tiparul povestirii sapiențiale ale maturității.
Fiind un bun cunoscător, dar și traducător al operei scriitorului rus I.S. Turgheniev, Sadoveanu se distanțează de condeierii „ce nu s-au sfiit să-l deformeze, adaptându-l specificului autohton”19, ba chiar „scriitorul rus și-a aflat un adevărat emul
abia în Sadoveanu, maestrul neîntrecut al prozei acesteia cu parfum de epocă și de
mucegaiurile locurilor unde nu se întâmplă niciodată nimic, o proză în fond idilică,
de atmosferă, colorată sentimental atât cât să nu producă mari traume sufletești, să
nu strice digestia «cuconilor» ori tenul îmbujorat al gingașelor jupânițe.”20 Astfel,
Idem, pp. 132-133.
G. Călinescu a fost primul care a semnalat revenirea lui Sadoveanu asupra propriilor opere, „Dealminteri aşa au făcut şi marii artişti ai Renaşterii. M. Sadoveanu revine necontenit asupra subiectelor
sale, se imită pe sine însuşi dar nu se copiază, şi de fiecare dată descoperă valori noi de colori, în momente istorice noi. Una nu poate fi substituită alteia, operele sale sunt fraţi şi surori.” în G. Călinescu,
Literatura nouă, Craiova, Editura Scrisului românesc, 1972, p. 201.
18 Monica Spiridon, op. cit., p. 73.
19 Antonio Patraș, Ibrăileanu. Către o teorie a personalității, București, Editura Cartea românească,
2007, p. 148.
20 Ibidem.
16
17
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s-a semnalat faptul că Țara de dincolo de negură a lui Sadoveanu reprezintă o prelucrare a operei rusului, Povestirile unui vânător. Oare poate fi vorba de o hetero-rescriere21 ori nu? Răspunsul acestei întrebări reliefează, prin creația lui Sadoveanu,
fie un croitor ce ajustează haina unui client pentru sine însuși, ori un croitor care
măsoară materialul, însemnează dimensiunile pe care le taie după o nouă formă și o
nouă măsură, concepând un nou obiect de îmbrăcăminte.
3.1. Haina ajustată
În prefața volumului Povestiri vânătoreşti din 1909 se afirmă că „marele nostru
prozator Mihail Sadoveanu, transpunând în româneşte, la începutul veacului XX, o
parte din ciclul povestirilor vânătoreşti ale scriitorului rus, a fost îndemnat de un
sentiment al similitudinii unor aspecte din viaţa ţăranilor, ruşi care în multe puncte
e asemănătoare cu viaţa ţăranilor noştri”22. Prin urmare, Sadoveanu realizează și el
o pledoarie a destinului uman, o pledoarie pentru soarta românului, așa cum Turgheniev plăsmuiește o pledoarie pentru soarta rusului, un protest contra sclaviei,
dar și „o epopee, care, în aparenţă, nu are altă intenţie decât aceia de a ne arăta tabloul vieţii provinciale ruseşti, pe de o parte subt aspectele ei neînsemnate, zilnice şi
banale, pe de alta, în înfăţişările ei poetice.”23
Supuși unor relații de subordonare, țăranul rus și cel român, ambii divulgă cititorului cele două ipostaze ale lor: fie este iobag, fie este independent. În Povestiri vânătoreşti, încă din a doua povestire, Ermolai și Morărița, aflăm povestea fetiței starostelui, Arina (fosta cameristă a soției lui Zvercov), răscumpărată de către soțul ei,
morarul Saveli Alexeevici, dar și cea a lui Ermolai care „era obligat să ducă bucătăriei stăpânului, odată pe lună, două părechi de cucoși de pădure și de potârnichi, și în
afară de asta, îi era îngăduit să trăiască unde vroia și cum vroia.”24 Un alt iobag este
Maxim, cel din povestirea Moartea, a cărui moarte este pusă pe seama încălcării
unei legi creștine, a lucrului în zi de sărbătoare. Acesta moare după ce este de răpus
de copacii pe care tocmai ce-i tăiase, iar sfârșitul acestuia reprezintă statutul țăranului rus în fața morții, „Moartea bietului Maxim m-a făcut să cuget. Ce straniu moare țăranul rus! Atitudinea lui în fața morții nu poate fi numită nici indiferență, nici
nesimțire. Moare ca și cum ar îndeplini un rit: liniștit și simplu.”25 În Țara de dincolo
de negură întâlnim un caz de robie similar celor prezente în Povestiri vânătoreşti, în
În cartea sa, Cealaltă poveste: o poetică a rescrierii în literatura română, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2015, Ionuț Miloi introduce trei tipuri de rescriere, homo-rescriere, iso-rescrierea și
hetero-rescrierea, cea din urmă reprezentând „rescrierea unui autor de către un altul.” p. 100.
22 I.S. Turgheniev, Povestiri vânătorești, Bucureşti, Editura Biblioteca Minerva, 1909, p. 4.
23 Alexandru Zacordoneţ, Viaţa lui Ivan Turghenev, Estras din Revista „Însemnări ieşene”, Anul V
(1940), Nr. 6, Iaşi, Institutul de Arte Grafice „Bravo”, 1940, p. 14.
24 I.S. Turgheniev, Opere. Povestirile unui vânător, Vol. I, Traducere de Mihail Sadoveanu, Editura
A.R.I.U.S. „Cartea rusă”, București, 1954, p. 21.
25 Idem, p. 191.
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Vânători moldoveni la Brașov acum un veac. În această povestire o hangiță dorește
să-i păgubească pe vânători, însă ea ajunge să fie cea păgubită, pentru că se supune
ordinii chesaro-crăiești. Cât despre țăranul independent, dezrobit, aflăm în opera
sadoveniană Țara de dincolo de negură că el este de obicei un moș care îl însoțește
pe narator în periplurile cinegetice. Acesta este fie moș Procor, sfătuitorul din Mirajul, fie moș Barnea, un vânător al rațelor (Pasaj de rațe, sara) sau moș Calistru Pușcașu care moare pe munte, or acest înțelept îl inițiază pe narator în ale povestirilor
vânătorești, de exemplu moș Ilie din Maică-mea era mare farmazoană. În Povestirile
unui vânător aflăm povestea fetiței starostelui, Arina (fosta cameristă a soției lui
Zvercov), răscumpărată de către soțul ei, morarul Saveli Alexeevici (Ermolai și Morărița), dar și o încercare de răscumpărare a viitoare soții, Piotr Petrovici Carataev,
fost proprietar, este cel care îi va istorisi naratorului câteva din întâmplările sale,
cum ar fi: cea a furtului unei iobage, a Matrionei,care până la urmă a fost nevoită să
se predea. Cu toate acestea, regăsim în opera scriitorului rus și țărani eliberați al că‐
ror statut este analog celui român, Mihail Savelici, poreclit Tuman (Izvorul Malinei)
sau Vladimir, fost serv de curte (Lognov).
Un alt element comun celor două opere este cel al avertizărilor cititorului de că‐
tre narator. În opera rusului, naratorul îl invocă de foarte multe ori pe cititor, uneori
chiar obsesiv, iar Sadoveanu, probabil, preia această componentă a povestirii cu
tact. Această avertizare surprinde fie prezentarea unui nou personaj, fie eliminarea
eventualului plictis al cititorului, ori didacticismul naratorului. Prima categorie, prezentarea unui nou personaj, abundă în opera Povestirile unui vânător de I.S. Turgheniev: „Cer învoire cetitorului să-i prezint acest personagiu.”26 (Izvorul Malinei); „Înfățișează-ți iubite cititorule, un bărbat voinic, nalt, de vreo șaptezeci de ani vârstă,
cu trăsăturile feții amintind întrucâtva pe Cârlov, c-o privire limpede și inteligent
subt sprâncenele stufoase, cu ținută serioasă, vorbă măsurată, mers domol: e Ovsianiciov.”27 (Ovsianicov); „Am mai avut onoarea, amabili cetitori, să vă prezint pe unii
dintre boierii vecini cu mine; îngăduiți-mi acum, cu acest prilej (pentru noi scriitorii
totu-i prilej), să vă înfățișez încă doi proprietari la care am vânat adesea, persoane
foarte onorabile, cumsecade și bucurându-se de stima generală în mai multe județe.”28 (Doi moșieri). În privința celei de-a doua categorii, eliminarea eventualului
plictis al cititorului, Turgheniev propune următoarele soluționări: „Dar desigur că
cititorului i s-a urât de când tot stă cu mine la răzeșul Ovsianicov, așa că voi trece la
o tăcere elocventă.”29 (Ovsianicov); „Poate că cetitorul s-a plictisit de aceste însemnări ale mele: mă grăbesc să-l liniștesc, făgăduindu-i să mă mărginesc la fragmentele tipărite până acum; dar, despărțindu-mă de el, nu pot să nu adaog câteva cuvinte
Idem, p. 31.
Idem, p. 55.
28 Idem, p. 157.
29 Idem, 1954, p. 70.
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despre vânătoare.”30 ori „Dar e vremea să sfârșesc. Tocmai la timp, am vorbit de
primăvară: primăvara te desparți ușor, primăvara chiar și celor fericiți le vine dorul
de ducă… Cu bine, cetitorule, fii pururi fericit.”31 (Pădurea și stepa). Cea din urmă categorie, didacticismul naratorului, este prezentă atât în Povestirile unui vânător de
I.S. Turgheniev: „Într-o sară, eu și vânătorul meu Ermolai am pornit la «pândă» de
sitari. Poate nu toți cetitorii mei știu ce-i aceea pândă. Ascultați prin urmare, domnilor.”32 (Ermolai și Morărița); „Vânătoarea, iubitule cititor, are mare avantaj că te silește să te miști din loc în loc, nici nu se poate mai mare plăcere pentru cei fără ocupație.”33 (Lebedian); „Dă-mi brațul, iubite cetitor, și să călătorim împreună.”34 (Tatiana Borisovna și nepotul ei), cât și în opera sadoveniană din 1926 prin atenționări
precum: „Dacă nu sunteți vânători și pescari, puneți mâna pe toiag și colindați moș‐
tenirea aceasta fără păreche. Nicăieri în lume nu sunt locuri mai frumoase.”35 (Despre această țară și despre vânat și pescuit), „Cum, prietene? Nu-ți aduci aminte de
moș Procor? și de alte umbre ciudate, care au trecut prin viața noastră, după ce am
intrat în bălțile Dunării, în Țara de dincolo de negură? Nu se poate să fi uitat minunile acelei călătorii în Deltă!”36 (Mirajul).
3.2. O nouă haină
Totuși, opera sadoveniană, Țara de dincolo de negură, operă a maturității, impresionează prin tovărășia vânătorilor: „Am rătăcit amândoi multe zile, prin cotloanele
necunoscute ale stuhului ș-ale fluviului.”37 (Mirajul); „Cu domnul Voișel, n-a fost
niciodată la vânat până în toamna asta, deși-mi făgăduise de multe ori, prin târg și
pe la tribunal, bătându-mă pe umăr, că «are de gând dumnealui să mă ducă odată la
o iepurie»…”38 (Tovarășul meu Voișel e vrednic vânător, ca mulți alții); „Am doi prieteni care îmi sunt și foarte buni tovarăși de vânat.”39, precum și prin bucuria și avântul vânătorilor: cuconu Nicu, maistrul de vânătoare, cel care după capturarea mistrețului și lăsarea serii îi conduce la șindrila pădurarului, „avem să încăpem și noi și
avem să dormim tare bine pe câte-un braț de fân, strânși unul lângă altul ca să ne fie
cald, ca niște adevărați tovarăși și frați.”40; „Mă aflarăm, în cele dintâi zile de martie,
Idem, p. 336.
Idem, p. 341.
32 Idem, p. 20.
33 Idem, p. 165.
34 Idem, p. 176.
35 Mihail Sadoveanu, Țara de dincolo de negură și alte povestiri, Ediție și prefață de Ion Simuț,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, p. 52.
36 Idem, p. 56.
37 Ibidem.
38 Idem, p. 78.
39 Idem, p. 84.
40 Idem, p. 93.
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în stufurile și bălțile de pe ostrovul Branova. Venisem la gâște sălbatice și aveam tovarăși doi pescari, unul tânăr și unul bătrân, pricepuți și într-ale vânătoriei.”41 (Oamenii din bălți, lângă ostrovul lui Caliniuc), dar și prin descrierile spațiului natural,
stările insolitare ale naratorului, „Intrarăm pe baltă cătră ora 5, când căldura zilei de
vară începe să se mai potolească. Plutim în apele Jijiei, aproape de vărsarea lor în
Prut, pe-o baltă întinsă, cu multe ascunzișuri și cotloane: și cum ne-am îndepărtat
de satul Cristești, între păpurișuri și stufării, mă simt, ca și-n alte dăți, departe, foarte departe de oameni.”42 (Pasaj de rațe, sara); Sadoveanu fiind croitor care măsoară
materialul, însemnează dimensiunile pe care le taie după o nouă formă și o nouă
măsură și concepe un nou obiect de îmbrăcăminte. Astfel, ceea ce produce o schimbare de paradigmă, adică o nouă haină, este reprezentat tocmai de acea vervă a naratorului transmisă și personajelor sale, care la rândul lor devin naratori, fapt ce
poate semnifica, probabil, existența unui singur Povestitor.
Țara de dincolo de negură reprezintă pentru literatura, nu doar românească, ci și
universală, alături de opera scriitorului rus, Povestirile unui vânător, „umbrele figurilor mitice, actele înscrise în ordinea fabulosului, dimensiunile cosmice ale cadrului
natural, cunoştinţele scoase dintr-o experienţă care o transcende pe cea individuală,
senzaţia străvechimii comunicate unor comportamente prezente, gesturile solemne,
ritualice.”43
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PERSONAJ ÎN CĂUTAREA AUTORULUI
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Înainte de a pătrunde în lumea unei opere literare, personajul își caută autorul.
Extinsă, afirmația ar genera o poveste de dimensiuni ajustabile care ar fi construită
în jurul câtorva mistere și ar solicita o rezolvare (nu întotdeauna de dorit). Primul
care atrage atenția e cel asupra identității personajului (sau a personajelor). Desigur, dimensiunea conceptuală inevitabilă are partea ei de vină în inițierea acestui
mister, în măsura în care își depășește condiția de termen arhiutilizat și capătă
conținut individualizat, prins într-o dinamică. În ciuda unui traseu presărat cu generalități, degajarea individualității nu le poate evita.
Procesul căutării e provocat de întâlnirea personajului cu viitorul lui autor, întâlnire care se produce în afara textului. Localizarea „în afară” nu implică o situare
într-o realitate palpabilă ca opusă celei create, ci într-o zonă „gri”, aflată la jumătatea drumului între cele două lumi, mobilată cu intenții.
Rătăcit în această zonă neclară, el nu are o identitate precisă, de aici și căutarea
unui autor care să-i schițeze o formă lizibilă. Alcătuit din bucăți de persoane reale,
dar și din alte personaje preluate din diverse medii, dorește să prindă consistență.
Pare o alunecare în mistica naratologică, o entitate obscură care își așteaptă epifania. Pentru a preveni astfel de interpretări eronate, nu poate fi ocolită precizarea
(într-o oarecare măsură inutilă) că nu există o făptură care să circule liberă printr-o zonă sau alta urmărindu-și scopul. E mai degrabă o personificare a unei intenții a autorului, o mască adoptată de o variantă de existență a acestuia.
Desigur, intenția se naște sau devine evidentă atât sub influența unor factori ce
țin de biografia autorului: evenimente, persoane întâlnite, lecturi, amintiri presante, cât și a unor factori livrești. Deși nu se poate nega că aceștia joacă un rol în individualizarea personajelor, geneza lumii pe cale a se forma se află în intenție. De aici
zona „gri” menționată, personajul captiv în căutarea consistenței. Autorul vrea să
scrie ceva, mai are nevoie de câteva detalii care să dea o aparență acceptabilă.
Am utilizat singularul deoarece nu există decât un singur personaj: autorul cu
diversele lui variante presărate în discursul literar. Pare un punct de vedere limitat, infertil în direcția deschiderilor multiple. Înseamnă negarea „polifoniei”, a diversității vocilor narative. Totuși discursul literar construiește o lume a singularității, cititorul dorește să intre într-un nou univers, să evadeze din cele cunoscute.
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Autor și cititor se întâlnesc în convenția potențializată de cuvinte scrise. În dimensiunea epică, convenția înseamnă personaje care săvârșesc o acțiune și un personaj-narator care o povestește. Dar convenția nu e decât un instrument prin care
lectorul poate pătrunde în lumea care este autorul-personaj.
Discursul despre sine nu rămâne static, descriptiv, el implică o transformare.
Autorul își pune masca unui personaj, lumea narativă devine o variantă a lui, a că‐
rei idealitate e trasată de simțul realismului. Întâlnirea menționată a declanșat melancolia destinului paralel. În acel punct din existență, autorul s-a gândit că ar fi putut fi altfel, într-o reașezare a lumii conformă unui plan derivat din nemulțumirea
față de un curs evenimențial eronat.
Personajul își creează o posibilitate a lumii, de aceea nu poate rămâne singur. El
are nevoie de aparențele unor persoane cu care întreține relații și cu ajutorul cărora săvârșește acțiuni. Se petrece „mobilarea” lumii despre care scria Umberto Eco.
Personajele sunt constrânse să trăiască după legile prinse în viziunea naratorului,
nu se abat de la premisele enunțate de acesta. Premisele trebuie să fie verosimile,
chiar dacă s-ar situa într-un registru fantastic. Mimetic față de lumea reală, lumea
de pornire, pentru a asigura acceptul cititorului, procesul devine un lung șir de opțiuni incluse sau excluse. Ce anume să preia autorul din lumea reală? Câte din persoanele întâlnite în diverse medii să devină personaje? Cât din ele să fie inclus în
noul univers? A săvârșit acțiuni care să merite a fi menționate sau e nevoie să fie
concepute altele? Sub ce polarizare să fie privite aceste muze, au avut influențe negative sau pozitive asupra acelui eu din timp care nu mai poate suferi modificări?
Procesul de ciuntire valorizează prin sistemul opțiunilor, el nu favorizează atât
o utilitate în cadrul discursului (în fond, întâmplări sau personaje pot lipsi din operă, la fel cum altele ar putea fi incluse fără a-i afecta unitatea de ansamblu), cât o
axiologie. Persoanele devenite personaje intră într-un teatru al defectelor și calită‐
ților pentru că astfel impresionaseră sistemul valoric al autorului care le aruncă în
dinamica unei lumi așa cum ar fi vrut să fie.
Personajul sub masca autorului dezvoltă o gamă de roluri bazată pe dihotomia
agent/ pacient, pacient asupra căruia se exercită o influență, o protecție, o degradare sau o ameliorare (Claude Bremond), utilizând mijloace care țin de retorica povestirii și de tehnicile punctului de vedere. S-a afirmat că autorii mai vechi au făcut
exces de naratori vorbăreți și de descrieri detaliate de personaje, iar în timp naratorul și-a restrâns prezența, ascunzându-se într-un colț al lumii create și lăsând un
loc mai generos imaginației cititorului. Jocul de roluri și-a păstrat în general principiile, totuși complicându-se. Lumea creată nu mai avea nevoie de povara descrierilor excesive, de explicații despre roluri ce constituiau variante ale acelorași scheme
arhetipale și care puteau fi cu ușurință regăsite într-o bibliotecă comună.
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