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LECTURA CA ACT AL VOINŢEI 

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 

Lectura în sine este un act dificil pentru că înainte de orice este un act de cu-
noaştere. Dificultatea lecturii este sporită de structura subtilă a limbajului din 
text, dar mai ales de interpretarea criticii deconstructiviste, ceea ce dezorientea-
ză cititorul. Apar şi asemenea momente, este cazul interpretării greşite a relaţiei 
autor-text-cititor. Unii critici au înţeles că afirmaţiile lui Jacques Derrida susţin li-
bertatea cititorului de a face textul să capete semnificaţia pe care o doreşte el, 
când, dimpotrivă, demonstraţia a vizat contrariul. Iată de ce miza de a înţelege 
corect lectura este însemnată şi de ce implicaţiile cognitive trebuie să ţină seama 
de legea care dictează regulile lecturii. Actul lecturii îl determină pe cititor să-şi 
impună singur principiile necesare cuprinse în textul respectiv. Prin urmare, lec-
tura în sine este fenomenul unei voinţe absolute, fapt subliniat de orice teorie li-
terară. 

Se spune că adevăratul spirit al filosofiei este voinţa, dar şi voinţa de a trăi 
prin ceea ce facem, obişnuit sau ieşit din comun, tot voinţă este. Gânditorii aduc 
în apropiere de voinţa omului şi intelectul lui, considerat însă element de planul 
doi. De ce? Ei spun: intelectul e fenomen, în timp ce voinţa este faptul în sine şi ea 
ţine de metafizic. Dorinţa de a citi este rezultatul voinţei, însă pentru a înţelege 
intimitatea interpretării ar trebui să ne aducem aminte de Arthur Schopenhauer, 
cu a sa Lume ca voinţă şi reprezentare. Dacă lumea în care existăm este în acelaşi 
timp şi o stare a voinţei, fiecare individ are conştiinţa că el însuşi este această 
stare, această voinţă constitutivă a fiinţei. Fiecare dintre noi este subiectul cu ac-
ces la cunoaştere, iar cunoaşterea este lumea întreagă ca reprezentare, prin ur-
mare, fiecare este el însuşi lumea întreagă, microcosmosul. Dar şi lumea este ca 
individul, peste tot voinţă, peste tot reprezentare. Rezumatul principiilor lui 
Schopenhauer este lămuritor pentru noi, înţelegând mai bine că orice voinţă este 
„voinţa a ceva”, ea are un scop al acţiunii sale. A avea voinţa de a citi înseamnă a 
intra sub incidenţa principiului raţiunii, chiar dacă nu raţiunea în sine provoacă 
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dorinţa pură de lectură, aici intervenind factori precum motivaţia, curiozitatea, 
cauzalitatea, atracţia. Ispita lecturii este în strânsă legătură cu voinţa însăşi, ca 
formă de manifestare a intelectului. Omul are totdeauna un scop şi motive care-i 
reglementează acţiunile. O determinare specială a motivului de a citi beletristică, 
să zicem poemele lui Lucian Blaga, ar fi receptarea semnificaţiilor filosofice din 
aceste poeme, ar fi argumentaţia apropierii de textul blagian, o creaţie deschisă 
înţelegerii şi asimilării, traductibilă într-un fel în gândirea şi reflecţia fiecăruia 
dintre noi asupra poeziei sale. Nu ne împiedică nimeni să facem asemenea lectu-
ră, cu atât mai mult cu cât în spatele acestei atracţii stă pitită voinţa, gata pregăti-
tă să ne întoarcă din drumul renunţării, deşi suntem conştienţi de dificultăţile 
textului, trimiţând la categoriile stilisticii poetice. Semnele din discursul liric bla-
gian ne trezesc interesul pentru aspectele semantice ale comunicării, cât şi pen-
tru varietatea unei poetici şi semiotici active, de natura unei exprimări ce tinde 
spre esenţializare şi sublimare. Omul a încercat dintotdeauna să vadă dincolo de 
lumea reală, dincolo nu în sensul dimensiunilor spaţiale şi temporale ale concre-
tului, ci în sensul transcenderii. Cum să reziste cititorul în faţa unor asemenea 
taine ale scrisului, cum să nu se folosească de voinţa care îl animă, care îl îndeam-
nă spre lectură, spre ceea ce poartă pecetea infailibilă de adevăr şi cunoaştere?  

Citind din Rimbaud, dăm peste plăcerile lui pentru picturile „neghioabe” – 
chenare deasupra uşilor, decoruri, pânzele saltimbancilor, firme, miniaturi popu-
lare aurite, cât şi peste beletristica demodată, latina bisericească, cărţile erotice 
cu greşeli ortografice, romanele de pe vremea străbunicii, poveştile cu zâne, căr-
ţile pentru copii, vechile opere, refrenele neroade, ritmurile naive. De unde se ve-
de că orice gust nu se discută, decorul de bâlci ar fi un fel de „alegorie a vidului”. 
Atracţia către ceva, cu cât mai bizară, nu se explică, este înregistrată ca atare, o 
materie brută în formele ei cele mai neînţelese. La urma urmei, putem fi seduşi 
de orice. Dar şi lecturile acestea sunt tot rezultatul unui act al voinţei, voinţa de a 
trece cu ochii până şi peste textele „cărţilor erotice cu greşeli de ortografie”, poa-
te din simpla dorinţă aflată la hotarul cu naivitatea. Rimbaud însuşi derutează 
lectura cititorului, întâi din motivul unei poetici explicite, cu un „descriptivism de 
carte poştală”, apoi extrema cealaltă, din pricina atomizării formei, devenită „in-
cantaţie şi strigăt sugrumat”. Şi eliptismul din poezia lui măreşte gradul de deru-
tă a lecturii. Pe parcursul lecturilor poetului-cititor şi al lecturilor cititorului iniţi-
at în creaţia „copilului teribil al simbolismului” este prezent acelaşi act al voinţei. 
Voinţa este importantă pentru că apare ca un principiu de activitate, ea trimite – 
în cazul de faţă – spre înclinaţia de a citi, de la care se speră o satisfacţie sensibilă 
şi imediată. Omul trebuie să-şi cultive voinţa şi s-o plaseze mereu sub semnul cu-
noaşterii, ştiind că una dintre sursele ei este, fără îndoială, lectura.  
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Actul lecturii şi actul critic faţă în faţă. A fost o vreme când scriitorii nu ţi-
neau seama prea mult de opiniile criticilor asupra operelor lor. Este cunoscută 
atitudinea lui Faulkner sau a lui Hemingway faţă de observaţiile acestora, una ca-
re mergea până la desconsiderare, însă era cazul unor mari scriitori, cărţile lor 
nici nu mai aveau nevoie de vreo ierarhizare valorică venită din exterior. Cu tim-
pul, critica literară şi-a consolidat autoritar statutul, încât nu mai putea fi ignora-
tă de nimeni. Apare şi momentul celebrei polemici dintre Roland Barthes şi Ray-
mond Picard, care pune la punct într-un fel disputa între cei ce se plasau de par-
tea tradiţiei şi cei din tagma modernităţii, ca până la urmă însuşi actul critic să fie 
înglobat în literatură ca gen beletristic de sine stătător. Este limpede că cititorii 
au început să trăiască cu iluzia existenţei unei critici lucide, obiective, de la care 
ei să pornească selecţia cărţilor şi să-şi justifice lectura prin emoţiile prilejuite de 
valoarea textelor. Nu întotdeauna însă spiritul critic se manifestă sub aura serio-
zităţii, de unde tendinţa cititorului de a-şi face singur „dreptate” prin educaţie, 
bunul-gust şi experienţa de lectură, detaşându-se de opinia critică exprimată şi 
asupra căreia sunt îndreptate nu de puţine ori priviri chiar ostile şi gânduri im-
pregnate de sancţiuni. Se recunoaşte faptul că funcţionează din nefericire şi me-
canisme superficiale şi uneori suspecte cu ajutorul cărora unele producţii litera-
re înregistrează succese nemeritate, de aici naşterea unor stări de frustrare ale 
cititorilor, evident ale celor trecuţi de pragul iniţierii, capabili să-şi dea seama 
când o carte este vrednică a fi sau a nu fi citită. În fapt, are loc un fenomen care 
demonstrează viabilitatea lecturii pe cale naturală. Se evită în felul acesta para-
noia critică, lansată cândva de Dali, potrivit căreia „lua proporţii tocmai prin me-
canismele iraţionalului adoptat ca o strategie a afirmaţiei şi negaţiei”. Fără îndo-
ială că adevărata critică literară (cea exprimată prin voci autorizate de compe-
tenţă şi imparţialitate) vine să asigure selecţia valorică literară. Mai mult, teoreti-
cienii lecturii solicită o stratificare a actului de evaluare a cărţii şi prin contribuţii 
dinspre sociologie şi psihologie pentru ca orizontul de aşteptare să beneficieze de 
gusturi, opţiuni şi mentalităţi cât mai diverse.  

Sistematizarea lecturii, cu tot arsenalul ei – motivare, gust, preferinţă, tip, 
timp, chemare, interes etc. –, se conturează greu pentru că mai ales tinerii cu în-
clinaţii spre asemenea preocupare intră în capcana cititului la întâmplare şi 
aceasta la concurenţă cu consumul de imagini din perioada actuală a domniei te-
levizorului şi calculatorului. Întrebaţi fiind de ce o fac, nu-şi vor putea motiva plă-
cerea lecturii într-un mod inteligent şi lucid. Dar tot răul spre bine. După această 
etapă de început rudimentar şi nerelevant, lucrurile se pot derula într-o direcţie 
fericită. Apar veritabilii cititori, sunt cei atraşi de lecturi consistente, ei înşişi in-
teresaţi de calitatea textului, constatată pe cale individuală, dar şi prin opiniile 
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exprimate de critica literară în presa de specialitate. Acum, ei nu se mai manifes-
tă printr-un gust al gratuităţii şi facilului, ci caută exigenţa printr-o lectură fireas-
că, necesară, convingătoare, depăşind faza confuziei şi arbitrariului. Acum încep 
să aibă căutare şi cărţile de critică, mai ales cele scrise într-un mod atractiv, im-
presionist şi neacademic, şi fără intenţia expresă de a da indicaţii obligatorii. 
Contează desigur limbajul şi stilul în argumentarea valorii textului prezentat. Re-
cenziile şi cronicile concepute cu pricepere şi concizie, fundamentate pe idei în 
sprijinul judecăţilor estetice şi etice, au menirea orientării spre esenţial şi spre 
trezirea rafinamentului în lectură.  

O sinteză despre funcţiile criticii în raport cu actul lecturii ar fi rodul unor re-
flecţii îndelungate şi binevenite dacă se pleacă de la ideea că procesul de creaţie 
este „cel mai misterios act realizat de fiinţa umană, rămasă adeseori neputincioa-
să în faţa modului de înţelegere a darurilor sale creatoare”. Într-o asemenea sin-
teză, cititorul devine un personaj important şi favorabil perceperii complexităţii 
scrisului, devine participant prin lectura care o săvârşeşte cu pasiune la gândirea 
reflexivă a creatorului. Scriind, autorul îşi este primul cititor al cărţii, după aceea 
însă lectura este continuată de cei pentru care a fost concepută cartea. Prezenţa 
stării autoreflexive, ca şi a dialogului confesiv cu cititorii, demonstrează drumul 
direct şi legătura intimă dintre cele două entităţi – scris şi citit. Este drumul fertil 
şi original, este legătura stabilită tacit care stimulează reciproc imaginaţia scriito-
rului şi a cititorului. Să ne reamintim că lucrul acesta a fost semnalat cu argumen-
te convingătoare între alţii de Marcel Proust, André Gide şi Paul Valéry. Conexiu-
nile statornicite între actul de creaţie şi actul lecturii pot fi acreditate ca un mod 
de cunoaştere în măsura în care se întrepătrund şi se continuă, se susţin şi se 
completează. Din când în când, intervine ca un mediator inteligent critica literară 
pentru o dreaptă judecată, fericit înlănţuită cu reflecţia estetică şi cu influenţă 
culturală asupra celor ce au nevoie de orientare în hăţişul textelor de tot felul. 

S-ar putea vorbi de un cititor model, irezistibil şi infailibil, dacă ar fi să i se 
poată analiza lecturile în succesiunea şi temeinicia lor, iar acestea, prin ele însele, 
să fie seducătoare pentru ceilalţi cititori? Greu de spus. Lecturile lui Eminescu, de 
pildă, puteau fi captivante pentru orice tip de cititor din vremea poetului, dar câţi 
dintre cititorii secolului al XIX-lea se încumetau şi tindeau spre o asemenea vasti-
tate? Tot aşa şi în cazul lecturilor lui Ion Ghica, B.P. Hasdeu, Al. Macedonski, Iacob 
Negruzzi sau al lecturilor lui Goethe, Schopenhauer, Anatol France şi Walt Whit-
man. Marii scriitori reprezintă sinteze geniale, rezultate ale contopirii influenţe-
lor de tradiţie autohtonă cu cele din cultura universală, iar marii cititori sunt toc-
mai cei care simt în propriile lor lecturi, de întindere şi esenţiale, stările de spirit 
care vin parcă din emoţiile şi cunoştinţele marilor creatori. 
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BIBLIOTECARUL PERFECT – O DISTOPIE FERICITĂ 

Dorin COZAN 

bibliotecar la Biblioteca Publică 

Cotnari 

 
După ce au scotocit prin imensa bază de date a Centrului, cei trei roboți 

(Byblos 1, Byblos 2 și Byblos 3) au revenit la suprafață, cu satisfacția misiunii în-
deplinite – descoperiseră Conquiztador-ul, una dintre legendele posturbane care 
circula de câteva sute de ani prin rețelele CCS7 (Computerul Central Sophia ver.7). 
Accesând aplicația, au descoperit faptul că răspunsurile erau extrem de facile 
pentru ei, la îndemână, astfel că niciunul nu greșise niciun răspuns. După 10 mi-
nute, tensiunea dintre ei crescuse alarmant, când, deodată, pe holograma din fața 
lor apăru întrebarea: care era super-puterea unui bibliotecar din secolul XXI? De 
atunci, existența lor androidă a fost destabilizată. Accesând memoria colectivă în-
magazinată în serverele CCS7, au descoperit faptul că, în acele timpuri îndepărta-
te, bibliotecarul era o ființă din carne și oase, fără niciun implant electronic și fără 
nicio potențare a facultăților psihice. Culmea, un bibliotecar putea să uite lucruri, 
să-i fie sete, foame sau somn și să refuze totuși să-și satisfacă instant nevoile! Pu-
tea respira, privi și mișca chiar și când rețeaua de Internet cădea și putea comuni-
ca, cu celelalte exemplare ale speciei sale, prin viu grai și prin – ceea ce era în-
tr-adevăr extrem de bizar – niște anvelope de hârtie numite „scrisori”. 

O capacitate de stocare infinită, o extindere a vederii pentru întreg spectrul 
electromagnetic, o mobilitate ce presupunea viteza de 200 km/h fără niciun vehi-
cul, vorbirea în orice limbă a Pământului, suprimarea nevoii de somn și odihnă, 
incapacitatea totală de a manifesta agresivitate sau violență – acesta era Byblos 
1, noua specie hibrid, care tocmai aflase, prin Conquiztador, de la strămoșul său, 
bibliotecarul, despre plăcerea de a te juca împreună și de a pierde de dragul jocu-
lui sau a celuilalt.  

 
 
Încerc, în rândurile care urmează, să creionez portretul robot al biblioteca-

rului perfect, adică, al acelui om care, în mentalul nostru colectiv, stă (aproape) 
degeaba la birou, își servește cafeaua împreună cu un prieten, udă florile din 
când în când, mai șterge praful cu ocazia vreunei vizite a preșcolarilor și, între 
timp, consultă regulat notificările de pe Facebook. Completați dumneavoastră 
tușele care credeți că lipsesc.  
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Și, pentru ca tabloul să fie complet, amintesc duioasa consternare a unora 
(„Dar mai există biblioteci?”), alături de eterna întrebare: „Mai citește lumea în 
ziua de astăzi?”.  

Înainte de a trage prima tușă pe foaia albă, ca un fel de contra-exemplu la 
imaginea descrisă mai sus, aș pune, cu voia dumneavoastră, sub semnul întrebă‐
rii, însăși chestiunea în cauză: oare nu e greșit a ne întreba cum arată biblioteca-
rul perfect? Prinși zilnic în muncile stringente și obligatorii, confruntați cu situa-
ții la limita absurdului, cu șefi sau subalterni ale căror competențe și interese la-
să uneori de dorit, cu probleme a căror rezolvare presupune o adaptare din 
mers a mecanismelor rezolutive, ideea bibliotecarului perfect devine o idee ana-
cronică, ba chiar ineficace.  

Din start, trebuie să recunosc o evidență de bun-simț, și anume că nu există 
o rețetă unică și definitivă cu privire la perfecțiunea bibliotecarului. Avem tot-
odată tendința de a privi cu neîncredere ideea de perfecțiune, indiferent de do-
meniu sau ramură profesională, ca și cum robotizarea și dezumanizarea totală a 
ființei umane aici își are rădăcina răului.  

Atunci, cum putem stabili trăsăturile portretului care ne interesează aici? 
Înclin să răspund: de la caz la caz. Nu cred că bibliotecarul trebuie să aibă o su-
per-putere, așa cum au eroii noștri de cinema, precum Omul-Păianjen, Iron Man 
sau Batman. Iar trăsăturile generale, ca punctualitatea, conștiinciozitatea, pregă‐
tirea profesională de calitate, moralitatea, onestitatea ș.a.m.d. sunt valabile ori-
cărei profesii, atunci când se urmărește performanța în domeniul respectiv.  

Am ajuns astfel pe un teren destul de maleabil și fragil, acela al constituirii 
unui portret și implicit a unei personalități a bibliotecarului care depinde de 
conjecturi, de specificul și cererea locală, adesea de nișă, și de trendurile de pe 
piețele culturale. Cât talent, intuiție, răbdare și putere de muncă va trebui să ri-
sipească un bibliotecar pentru a răspunde optim la întrebarea banală a unui co-
pil de 10 ani, care intră pe ușa bibliotecii destul de ezitant, pentru a formula o 
cerere și ea destul de vagă, de genul: „Vreau și eu o carte... dar nu știu ce...”. Și 
aceasta în cazul fericit și simplu în care își exprimă o dorință și nu manifestă un 
comportament inadecvat unei instituții culturale prestigioase precum biblioteca 
(sic!).  

Dar pentru a descrie acest model pentru breasla bibliotecarilor poate nu e 
suficient să identificăm cererea locală și specificul unei zone, pentru a modela 
ulterior o ofertă de bibliotecă și implicit o personalitate care să-i corespundă. 
Dacă ar fi suficientă configurarea unui spațiu cultural cu specific local și replica-
rea ulterioară a acestui mecanism în bibliotecile din țară, atunci problema noas-
tră ar fi rezolvată. Dar dincolo de veșnica problemă a finanțării unui astfel de 
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program, național sau regional, rămâne în discuție factorul X – resursa umană, a 
cărei maleabilitate și posibilități pot să nu corespundă cu planul de la „Centru” și 
să voteze împotrivă o astfel de inițiativă. Franc spus, putem avea un program 
național care să aibă ca obiectiv identificarea specificității unui areal cultural, 
putem avea resursele necesare implementării lui, dar, la fața locului, în bibliote-
ca rurală de exemplu, un astfel de program să nu funcționeze, să devină inutil. 
Mai mult, cum vom proceda acolo unde nu există un specific cultural și o cerere 
anume pentru un produs sau serviciu pe care biblioteca l-ar putea oferi? 

Soluția în care cred, dincolo de principiul specificității culturale locale, este 
aceea a valorificării particularității resursei umane; fiecare bibliotecar are, mai 
mult sau mai puțin ascunse, câteva pasiuni personale, câteva aptitudini și de-
prinderi care de multe ori nu transpar în activitatea zilnică de bibliotecă. Inves-
tirea în astfel de hobby-uri private și aducerea lor în spațiul public, mai ales aco-
lo unde specificul cultural zonal nu este bine conturat, prezintă numeroase 
avantaje pe care aproape nici nu mai este nevoie să le enumăr: creșterea senti-
mentului de stimă al persoanei în cauză, al plăcerii de a munci chiar și peste ore-
le de program, creșterea productivității muncii, susținerea voluntariatului, iden-
tificarea și atragerea altor persoane cu aceleași pasiuni sau crearea unora noi, 
pentru cei mici, înființarea unor cluburi și cercuri pentru persoanele respective, 
atragerea de sponsori și fonduri nerambursabile, acolo unde biblioteca vie nu e 
doar o sintagmă, ci se simte efectiv în comunitate.  

Lucrând pentru sine, pentru pasiunea sa, bibliotecarul va munci de fapt 
pentru alții și o va face cu plăcere și cu sentimentul că el contribuie la temelia 
reconstrucției ideii de comunitate și a valorilor civice. Adeseori, în special în co-
munitățile rurale, imaginea bibliotecarului se confundă cu imaginea bibliotecii, 
așa cum imaginea primarului se suprapune peste cea a autorităților locale; așa 
cum omul de la sate votează candidatul și nu partidul, la fel vine la bibliotecă 
pentru cel aflat acolo și nu pentru strategia culturală națională care-i justifică 
sau nu salariul.  

Poate soluția propusă pare ușor machiavelică și dificil de pus în practică, 
dar în apărarea ei adaug doar faptul că lumea în care trăim este o lume fragmen-
tară, a proiectelor, a căutării unui sens comun și a deschiderii către celălalt, pen-
tru o existență autentică. Iar aici nu se poate trișa.  

Trebuie doar puțin curaj pentru ca muntele să pornească spre Mahomed, 
cât timp Mahomed încă ezită.  
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BIBLIOTECA, ÎNTRE PERSPECTIVA ISTORICĂ 

ȘI SEMNIFICAȚIA ACTUALĂ 

Simona CARP 

bibliograf la Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

 

Biblioteca sau colecțiile cunoașterii păstrate în scris reprezintă memoria 
colectivă a umanității. Povestea bibliotecilor este cea a unei aventuri a ceea ce 
înaintașii noștri au crezut că este suficient de important pentru a fi transpus în 
scrieri și păstrat cu scopul de a informa și ilumina pe urmașii lor. 

Astfel, se poate spune că bibliotecile sunt acte de credință, credința că gene-
rațiile viitoare se vor folosi de conținutul existent în aceste biblioteci. 

Rândurile care urmează încearcă o prezentare, inevitabil succintă, a princi-
palelor momente care au marcat de-a lungul timpului devenirea acestei institu-
ții fundamentale. 

 

Primele biblioteci 

Primele biblioteci au constat în arhive ale celor dintâi forme de scriere: tă‐
blițele de lut cu scriere cuneiformă descoperite în templele sumeriene, unele da-
tând de acum 4600 de ani î.Hr. Aceste arhive, care în majoritate sunt alcătuite 
din însemnări ale schimburilor comerciale sau evidențe administrative, mar-
chează sfârșitul preistoriei și începutul epocii antice. Aceeași realitate o întâlnim 
și în Egipt, cu relatările conținute de papirusuri. 

Cele mai timpurii arhive au fost deținute de orașul sumerian Ugarit unde, 
pe lângă corespondență și registre administrative, au fost descoperite și texte 
ale miturilor sumeriene, folosite pentru pregătirea noilor scribi. Există dovezi 
ale existenței unei biblioteci și la Nippur, pe la 1900 î.Hr., în timp ce bibliotecile 
de la Ninive (700 î.Hr.) se foloseau de un sistem de clasificare a cărților. 

Peste 30.000 de tăblițe de lut din biblioteca regelui asirian Asurbanipal au 
fost descoperite la Ninive, furnizând savanților informații foarte valoroase des-
pre literatura, religia și administrația din Mesopotamia. Printre descoperirile de 
aici au fost Enuma Elish, cunoscută ca și Epopeea Creației, care descrie concepția 
babiloniană asupra genezei lumii, Epopeea lui Ghilgameș, un mare număr de texte 



SIMONA CARP 

15 

divinatorii, inclusiv Enuma Anu Enlil, care conține semne divinatorii legate de 
lună, eclipsă, conjuncția unor planete, soarele, fulgerele, tunetele, norii. 

Tot aici au mai fost descoperite texte astronomice și astrologice, precum și 
liste standard folosite de scribi și învățați, liste de cuvinte, vocabulare bilingve, 
liste de semne și sinonime, liste de diagnostice medicale1. 

 

Bibliotecile din perioada greco-romană 

Biblioteca din Alexandria, în Egipt, a fost cea mai mare și cea mai importan-
tă din lumea antică. S-a dezvoltat sub patronajul dinastiei Ptolemeilor și a func-
ționat ca un centru important de cultură de la fondarea ei în secolul al III-lea 
î.Hr. până la cucerirea romană a Egiptului în anul 30 î.Hr. 

Biblioteca lui Celsus din Efes a fost fondată în onoarea senatorului roman 
Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus de către fiul său, Caius Iulius Aquila, în anul 
135 î.Hr. Biblioteca a fost construită pentru a adăposti 12.000 de volume. 

Bibliotecile personale sau private formate din cărți au apărut în Grecia cla-
sică încă din secolul al V-lea î.Hr. Colecționari faimoși ai antichității elenistice au 
fost menționați la sfârșitul secolului al II-lea în lucrarea Deiprosophistae. Din lu-
mea elenistică, ideea de bibliotecă a fost preluată și de romani. În timpul lui Au-
gustus, existau biblioteci publice în preajma forumurilor romane, pe lângă porti-
cul lui Octavian, teatrul lui Marcellus, în templul lui Apollo Palatinul. 

Seneca critica vehement bibliotecile private, încropite doar pentru a impre-
siona vizitatorii de către proprietarii prea puțin instruiți (semidocți), care abia 
citiseră măcar titlurile, dar care expuneau volumele în cutii de lemn scump, în-
crustat cu fildeș, care se înălțau până la tavan. 

Bibliotecile puteau fi amenajate în vile, precum cea a lui Cicero de la Tuscu-
lum, cea a lui Macenas sau Pliniu ce Tânăr, toate cunoscute prin scrisorile care 
s-au păstrat. 

La Vila Papirusurilor din Herculanum, biblioteca în limba greacă a fost par-
țial conservată în cenușa vulcanică. 

Primele biblioteci publice au fost create în Imperiul Roman, pe măsură ce 
fiecare împărat încerca să deschidă o bibliotecă nouă sau mai multe, care să le 
depășească pe cele ale predecesorilor2. 

Prima bibliotecă din Roma a fost fondată de Asinius Pollio. Biblioteca aces-
tuia, care se numea Ania Libertatis, era găzduită în Atrium Libertatis, situat pe 

                                                           
1 Stuart A.P. Murray, The Library: Un Illustrated History. Introduction by Donald G. Davis. Fore-

word by Nicholas A. Basbanes, p. 27 
2 Mathew Batles, Library: An Unquiet History, p. 45 
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lângă forumul roman. A fost prima care a avut o arhitectură menită să separe 
operele în limba greacă de cele în limba latină. 

Toate bibliotecile publice ulterioare vor avea această structură. La sfârșitul 
războiului civil, imediat după moartea lui Antonius (30 î.Hr.), împăratul Augus-
tus a mai creat două noi biblioteci publice. Prima a fost biblioteca din templul lui 
Apollo de pe Palatin, numită Biblioteca Palatină, iar a doua, Biblioteca de la Por-
ticul lui Octavian. 

Împăratul Tiberius, precum și împăratul Vespasian, au fondat biblioteci. Cea 
a lui Vespasian era construită în forumul lui Vespasian și a devenit una dintre ce-
le mai importante biblioteci ale Romei, cunoscută și sub numele de Biblioteca Pă-
cii. Ea găzduia operele lui Galenus și Lucius Aelius. Una dintre cele mai bine păs-
trate este Biblioteca Ulpiană, construită de împăratul Traian. A fost terminată în 
anul 113 d.Hr. și era parte a forumului lui Traian, construită pe Capitoliu. 

Columna lui Traian separa camerele care găzduiau operele grecești de cele 
ale literaturii latine, aflate față în față. 

Spre deosebire de bibliotecile grecești, cititorii aveau acces direct la volu-
me, care erau păstrate pe rafturi construite în perete. Cititul sau copiatul aveau 
loc în sala bibliotecii. Există puține dovezi ale practicării împrumutului. Cele mai 
multe dintre sălile romane erau construite și cu o bibliotecă ce conținea texte 
grecești și latine. Bibliotecile erau dotate cu suluri de pergament sau suluri de 
papirus. 

Către sfârșitul perioadei romane, cultura, care înflorise în perioada prece-
dentă, a suferit o transformare semnificativă sub influența răspândirii creștinis-
mului. Știința de carte s-a deplasat din mediul laic spre cel clerical. Perceperea 
ca păgână a culturii elenistice a avut ca efect faptul că multe opere ale Greciei 
antice au fost neglijate sau chiar distruse, în timp ce numai textele creștine vor fi 
considerate demne de a fi păstrate sub forma codex-ului. În timp ce Apusul se 
prăbușea, cărțile și bibliotecile au continuat să prospere în Imperiul Bizantin. 
Aici au funcționat patru tipuri de biblioteci: imperială, patriarhală, monastică și 
particulară3. 

În Bizanț, operele clasice ale perioadei greco-romane au continuat să fie co-
piate în scriptorii de către călugări. Scriptoriile monastice au funcționat în în-
treaga creștinătate, regulile care guvernau fiind aproximativ aceleași. Camerele 
bine aerisite și luminate (lumânările fiind interzise din cauza incendiilor) erau 
trăsăturile specifice scriptoriumului. 

Călugării scriau ore în șir zilnic, întrerupți doar de rugăciune și mese. 

                                                           
3 Stuart Murray, op. cit., p. 45 
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În acest fel, mănăstirile au acumulat vaste biblioteci. Ele erau dedicate doar edu-
cării călugărilor și erau considerate esențiale dezvoltării lor spirituale. 

Deși multe dintre aceste texte aparțineau religiei creștine, mulți maeștri 
spirituali au găsit ca valoroase și operele grecești clasice. Astfel, multe dintre 
aceste opere au fost copiate și în acest mod salvate în scriptoriile mănăstirilor. 

Bizanțul a fost zona creștinătății care a păstrat în cea mai mare măsură 
moștenirea greco-romană clasică. 

Biblioteca Imperială din Constantinopol a fost un depozitar important al 
cunoașterii antice. Fiul lui Constantin cel Mare este cel care a pus bazele acestei 
biblioteci într-un portic al palatului regal. El l-a numit pe filosoful păgân Themis-
tius ca arhitect-șef al acestui proiect. Acesta a inițiat un proiect îndrăzneț de cre-
are a unei biblioteci imperiale publice care să fie în centrul vieții intelectuale a 
noii capitale, Constantinopol. 

Autori clasici, precum Platon, Aristotel, Demostene, Isocrate, Tucidide și 
Homer, au fost găzduiți în noua bibliotecă. Themistius a angajat caligrafi și arti-
zani pentru a transpune această cunoaștere prin codex-uri. De asemenea, a nu-
mit profesori și a creat școli asemănătoare universităților în jurul bibliotecii. 

La apogeul ei, în secolul al V-lea, Biblioteca Imperială avea 120.000 de volu-
me și era cea mai mare din Europa. Un incendiu din 477 a distrus întreaga bi-
bliotecă, dar a fost reconstruită, fiind din nou distrusă în 726, în 1204, în 1453. 

Biblioteca patriarhală din Constantinopol a fost fondată în timpul lui Con-
stantin cel Mare, fiind o bibliotecă teologică. Este cunoscut faptul că avea un sis-
tem de clasificare a cărților. A fost folosită ca sediu pentru câteva dintre concilii-
le ecumenice, Niceea, Efes și Chalcedon. Nu sunt cunoscute multe lucruri despre 
bibliotecă, dar se știe că multe dintre opere au fost distruse în timpul conflicte-
lor religioase, însoțite de incendierea cărților considerate eretice. 

În Occident, la începutul Evului Mediu, una dintre cele mai importante bi-
blioteci monahale a fost cea a mănăstirii benedictine de la Montecassino. Cărți-
le erau, de obicei, legate cu lanțuri de rafturi, fapt care arată că manuscrisele 
erau bunuri extrem de valoroase în acea perioadă. 

În ciuda acestei atitudini exagerat de protectoare, multe biblioteci împru-
mutau cărțile dacă li se ofereau un gaj (bani sau o carte de valoare echivalentă). 
Împrumutul era calea prin care cărțile puteau fi copiate și răspândite. 

În 1212, Conciliul de la Paris condamna acele mănăstiri care încă interzi-
ceau împrumutul cărților4. 

 

                                                           
4 Ibidem, p. 97 
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Renașterea 

Începând cu secolul al XV-lea, în centrul și nordul Italiei, bibliotecile umaniș-
tilor au constituit nucleul în jurul cărora s-au coagulat academii de savanți, 
aproape în fiecare oraș italian. Malatesta Nivello, la Cesena, a întemeiat Bibliote-
ca Malatestiana. Cosimo de Medici, la Florența, a pus bazele bibliotecii Laurentie-
ne. La Roma, colecțiile papale au fost reunite de Papa Nicolae al V-lea în biblioteci 
separate, greacă și latină, iar ulterior, biblioteca apostolică a Vaticanului a fost 
oferită spre administrare umanistului Bartolomeo Platina în februarie 1475. 

Republica Veneţiană a patronat fondarea, în secolul al XVI-lea, a Bibliotecii 
Naeciană, bazată pe biblioteca cardinalului Basilios Bessarion. La Milano, cardi-
nalul Federico Borromeo a întemeiat biblioteca Ambrosiană5. 

 
Bibliotecile în Epoca Luminilor 

Secolele al XVII-lea și al XVIII-lea au fost numite epoca de aur a biblioteci-
lor, în această perioadă fiind fondate câteva dintre cele mai importante biblio-
teci ale Europei. Thomas Bodley a pus bazele Bibliotecii Brodleiene, „deschisă 
întregului public educat”, iar în 1753 a fost creată Biblioteca Britanică, în 1653 
era deschis Biblioteca Chethan din Manchester, care pretinde a fi cea mai veche 
bibliotecă publică a lumii anglofone. 

În Franța, Biblioteca Mazarine a fost inițial bibliotecă personală a cardina-
lului Mazarin, un mare bibliofil. Prima sa bibliotecă, ordonată de bibliotecarul 
său, Gabriel Naudé, a fost risipită când cardinalul a trebuit să fugă din Paris în 
timpul Frondei. Ulterior, Mazarin a creat o nouă bibliotecă, pornind de la ce mai 
rămăsese din prima, ajutat de succesorul lui Naudé, François de La Poterie. La 
moartea sa, cardinalul a donat biblioteca, care fusese deschisă savanților încă 
din 1643, Colegiului Celor Patru Națiuni pe care îl fondase în 1661.  

Mai pot fi menționate în această perioadă Biblioteca Națională a Austriei 
din Viena, Biblioteca de Stat a Prusiei din Berlin sau Biblioteca Publică de stat 
din St. Petersburg. 

La începutul secolului al XVIII-lea, bibliotecile devin tot mai mult deschise 
publicului și împrumutului de cărți. Secolul al XVIII-lea a fost martorul schimbă‐
rii bibliotecilor care renunță treptat la caracterul lor parohial închis pentru a de-
veni biblioteci de împrumut. Anterior, bibliotecile publice manifestaseră un ca-
racter parohial și adeseori aveau cărțile legate cu lanț de masa de citit, iar acce-
sul nu era întregului public. Pentru a da un exemplu, biblioteca de la British 

                                                           
5 Mathew Batles, op. cit., pp. 137-138 
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Museum, care avea peste 50.000 de exemplare, putea fi accesată doar pe baza 
unui permis pentru care se aștepta și până la patru săptămâni. 

Mai mult, biblioteca nu era deschisă răsfoitului cărților, iar permisul nu 
permitea decât un tur al bibliotecii, considerat de mulți dintre cititori mult prea 
scurt. 

 

Bibliotecile pe bază de subscripție 

La începutul secolului al XIX-lea nu existau practic biblioteci publice, în sen-
sul pe care îl atribuim astăzi acestui termen, adică biblioteci susținute din fon-
duri publice și accesibile tuturor. 

Doar o singură bibliotecă importantă din Anglia, anume Biblioteca Chetham 
din Manchester, era în întregime și gratuit accesibilă publicului. 

Totuși, a luat naștere o întreagă rețea de biblioteci finanțate și organizate 
privat. 

Creșterea numărului de cărți a încurajat răspândirea bibliotecilor de îm-
prumut, în special a bibliotecilor pe bază de subscripții. Multe cluburi de carte 
particulare au evoluat către biblioteci de subscripție, solicitând taxe anuale foar-
te ridicate sau cerând membrilor să cumpere acțiuni ale bibliotecii. 

Cărțile aflate la dispoziția membrilor acopereau anumite domenii de inte-
res, precum bibliografie, istorie, filosofie, teologie și călătorii, într-o măsură mult 
mai mare decât operele de ficțiune. 

Spre deosebire de bibliotecile publice, accesul era adeseori restricționat 
doar pentru membri. 

Câteva dintre cele mai timpurii astfel de instituții au fost fondate la sfârșitul 
secolului al XVII-lea în Anglia, precum Biblioteca Chetham (1653), Biblioteca 
Innerpeffray (1680), Biblioteca Thoman Plume (1704). 

În coloniile din America, Benjamin Franklin a creat, în 1731, Library Com-
pany of Philadelphia. 

Creșterea producției și cererii literaturii de ficțiune a determinat apariția 
bibliotecilor ambulante, care au satisfăcut o nevoie pe care bibliotecile pe bază 
de subscripție nu o satisfăceau. Aceste biblioteci percepeau taxe utilizatorilor și 
ofereau și cărți care abordau subiecte mai savante, precum romane populare, 
astfel încât este dificilă o distincție clară în raport cu bibliotecile de subscripție. 
Acestea din urmă erau democratice în natura lor, create de și pentru comuni-
tăți locale de contribuabili, care urmăreau crearea unor colecții permanente de 
cărți și reviste, în opoziție cu vânzarea anuală a acestora, așa cum obișnuiau să 
facă bibliotecile ambulante pentru a strânge fonduri necesare altor scopuri 
comerciale. 
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Chiar dacă bibliotecile de subscripție au fost adeseori create de societăți de 
lectură, comitete alese dintre membri alegeau cărțile pentru colecții într-un mod 
care nu era influențat de aspecte religioase, politice sau profesionale specifice 
unui grup. Aceste cărți erau selectate deoarece ar fi fost reciproc folositoare tu-
turor membrilor. Comitetul selecta și bibliotecarii care urmau să gestioneze fon-
dul de carte. Doar în Marea Britanie erau mai mult de 200 de biblioteci comer-
ciale ambulante deschise pe la 1800 și de două ori mai multe biblioteci de sub-
scripție și private. 

Mulți proprietari se adresau celui mai distins public, lăudându-se cu interi-
oarele somptuoase, camerele numeroase și programul extins al bibliotecilor. 

 
Bibliotecile private 

Bibliotecile de subscripție privată funcționau în mare parte asemănător ce-
lor din subscripție comercială, deși difereau semnificativ în anumite aspecte. 

Una dintre cele mai răspândite versiuni a acestui tip de bibliotecă era cea re-
zervată doar celor cu avere și educație, pornind de la câteva zeci de membri până 
la câteva sute (Liverpool Subscription Library era o astfel de bibliotecă). În 1798 a 
fost redenumită Athenaeum, atunci când a fost reorganizată cu o sală de lectură 
și o cafenea. Avea o taxă de intrare de o liră și o taxă anuală de cinci şilingi. 

O analiză a registrelor pentru primii doisprezece ani oferă indicii asupra 
obiceiurilor de lectură ale unei comunități dedicate afacerilor în această perioa-
dă. Cele mai mari și mai populare secțiuni ale bibliotecii erau istoria, antichități-
le și geografie, cu 283 de titluri și 6121 de împrumuturi, precum și beletristică, 
cu 238 de titluri și 3313 împrumuturi. 

Aceste biblioteci exercitau un control considerabil atât asupra membrilor, 
cât și asupra tipurilor de cărți. Exista o eliminare aproape completă a ficțiunii de 
proastă calitate, întrucât aceste biblioteci se mândreau cu respectabilitatea lor. 

Cel mai mare procent dintre membri erau adesea proprietari de pământ, 
mici nobili, medici, avocați. 

Către sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decade ale secolului al 
XIX-lea, nevoia pentru cărți și educație se face simțită și printre clasele sociale 
create de începuturile revoluției industriale. Sfârșitul secolului al XVIII-lea este 
martorul unei creșteri a bibliotecilor de subscripție adresate nevoilor comerci-
anților. 

În 1797 este înființată, la Kendal, Economical Library destinată, în principal, 
folosinței și instruirii muncitorilor. De asemenea, a fost fondată o bibliotecă a ar-
tizanilor la Birmingham, în 1799 (taxa de intrare era de trei şilingi). 
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Bibliotecile naționale 

Primele biblioteci naționale își au originea în colecțiile regale ale unor state. 
Unul dintre primele planuri pentru o bibliotecă națională a fost creat de 

matematicianul galez John Dee care, în 1556, i-a prezentat Reginei Maria a An-
gliei un plan vizionar pentru păstrarea cărților vechi și crearea unei biblioteci 
naționale, propunere însă refuzată. 

În Anglia, textul lui Richard Bentley, Propunere pentru constituirea unei Bi-
blioteci Regale, publicat în 1694, a stimulat un interes renăscut față de acest su-
biect. 

Robert Cotton, un anticar bogat, a adunat cea mai bogată colecție privată de 
manuscrise din lume la acea dată și a fondat biblioteca Cotton. După desființarea 
mănăstirilor, multe manuscrise vechi, extrem de prețioase, au fost răspândite pe 
la diverși proprietari, mulți dintre ei necunoscând valoarea lor culturală. Geniul 
lui Robert Cotton a constat în găsirea, cumpărarea și păstrarea acestor docu-
mente vechi. După moartea sa, biblioteca a fost donată națiunii ca prima Biblio-
tecă Națională. Acest transfer a dus la formarea British Library. 

Prima bibliotecă națională cu adevărat a fost fondată în 1753 ca parte a Bri-
tish Museum. Această nouă instituție a fost prima dintr-un nou tip de muzeu na-
țional, neaparținând nici Bisericii, nici monarhiei, gratuit deschisă publicului și 
urmărind să colecționeze totul. Fondarea muzeului își are originea în testamen-
tul doctorului și naturalistului Sir Hans Sloane, care a adunat o uimitoare colec-
ție de curiozități de-a lungul vieții, pe care a cedat-o națiunii în schimbul a 
20.000 de lire sterline. Colecția lui Sloane includea aproximativ 40.000 de cărți 
tipărite și 7.000 de manuscrise, precum și reviste. 

British Museum Act din 1753 încorpora și Biblioteca Cotton. În 1757 aces-
teia i s-a alăturat Royal Library, creată de diverși regi ai Angliei de-a lungul tim-
pului. 

Primele săli de lectură pentru savanți au fost deschise la 15 ianuarie 1759, 
iar în 1757, regele George al II-lea le-a oferit dreptul la o copie din fiecare carte 
publicată în țară, astfel asigurându-se bibliotecii o creștere nelimitată. 

Sir Anthony Panizzi a devenit bibliotecarul principal la British Library în 
1856, unde a coordonat modernizarea acestei instituții. În timpul conducerii sa-
le, numărul cărților a crescut de la 235.000 la 540.000. Panizzi a întreprins crea-
rea unui nou catalog bazat pe „91 de reguli de catalogare” în 1841, pe care le-a 
conceput cu asistenții săi. Aceste reguli au servit ca bază pentru toate regulile de 
catalogare din secolul al XIX-lea și al XX-lea și se află la originea ISBD, precum și 
a elementelor de catalogare digitală, precum Dublin Core. 

În Franța, prima bibliotecă națională a fost Biblioteca Mazarine, care a 
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evoluat din originile sale ca bibliotecă regală, fondată în Palatul Louvre, de Carol 
al V-lea, în 1368. Invenția tiparului a dus la crearea unei noi colecții la Luvru, în-
cepând cu 1461, din inițiativa lui Ludovic al XI-lea. Francisc I a transferat aceas-
tă colecție în 1534 la Fontainebleau, unde a fuzionat cu colecția sa privată. 

Numirea lui Jacques Auguste de Thou ca bibliotecar regal în secolul al 
XVII-lea a inițiat o perioadă de dezvoltare, care a dus la crearea celei mai mari și 
bogate colecții din lume. Biblioteca a fost deschisă publicului în 1692, colecțiile 
au crescut semnificativ prin achiziții sau donații până în perioada Revoluției 
Franceze, când a existat pericolul unei distrugeri totale sau parțiale, care însă nu 
s-a întâmplat. Dimpotrivă, colecțiile bibliotecii au atins 300.000 de volume în 
timpul Revoluției Franceze, când bibliotecile private ale aristocraților au fost 
confiscate. După stabilirea primei Republici, în septembrie 1792, Biblioteca re-
gală a fost declarată bun al poporului și denumită Bibliothèque Nationale. 

În nou formata Republică Americană, James Madison a propus instituirea 
unei Biblioteci a Congresului, în 1783. Ea va lua naștere pe 24 aprilie 1800, când 
președintele John Adams a semnat un act al Congresului, care transfera sediul 
guvernului de la Philadelphia în noua capitală, Washington. Prin lege, erau alo-
cați 5.000 de dolari pentru achiziții de cărți necesare folosirii de către Congres, 
precum și a unei clădiri adecvate. Cărțile au fost comandate la Londra, iar colec-
ția, constând din 743 cărți și 3 hărți, a fost găzduită în noul Capitoliu. 

Biblioteca Publică Imperială a fost înființată în 1795 de către Ecaterina cea 
Mare, ale cărei colecții private conțineau bibliotecile lui Voltaire și Diderot, pe 
care le cumpărase de la moștenitorii acestora. 

Deși Germania s-a constituit ca stat în 1871, prima biblioteca națională a 
fost creată în contextul Revoluției de la 1848. Diverși editori și vânzători de cărți 
și-au oferit operele lor Parlamentului de la Frankfurt pentru o bibliotecă parla-
mentară. Biblioteca condusă de Johannes Heinrich Plath a fost numită Reichs-
bibliotek (Biblioteca Imperială). După eșecul revoluției, biblioteca a fost abando-
nată, iar cărțile deja existente au fost depozitate în Muzeul Național din Nüren-
berg. În 1912, în Leipzig, este creată Biblioteca Națională Germană. 

 

Bibliotecile publice moderne 

Deși pe la mijlocul secolului al XIX-lea Anglia putea revendica existența a 
274 de biblioteci de subscripții, iar Scoția – 266, fondarea sistemului de biblio-
teci publice își are originea în Public Libraries Act din 1850. Acest act dădea au-
torităților locale dreptul de a înființa biblioteci publice și a fost primul pas către 
crearea unei instituții naționale durabile, care să ofere acces gratuit la informație 
și cunoaștere tuturor. 
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Modelul economic capitalist crease o perioadă semnificativă de timp liber 
pentru muncitori, iar clasa mijlocie era preocupată de faptul că timpul liber al 
muncitorilor nu era petrecut adecvat. Exista convingerea că încurajând categori-
ile sociale inferioare să petreacă timpul liber cu activități care să le crească mo-
ralitatea, precum cititul, ar promova un bine social general. 

Public Libraries Act din 1850 permitea tuturor orașelor a căror populație 
depășea 10.000 de locuitori să impună taxe pentru sprijinirea bibliotecilor pu-
blice. O altă lege importantă a fost Education Act din 1870, care a crescut numă‐
rul celor alfabetizați și, prin urmare, cererea de biblioteci. Pe la 1874, mai mult 
de 75 de orașe aveau biblioteci gratuite, iar pe la 1900, numărul crescuse la 300. 
Această legislație a influențat și alte țări, precum Statele Unite. 

În Statele Unite, anul 1876 marchează crearea Asociației Americane a Bi-
bliotecilor (American Library Association), a cărei publicație era intitulată The 
American Library Journal. În această publicație apărea sistemul zecimal de clasi-
ficare al lui Melvin Dewey. 

În anii de după războiul civil, a existat o proliferare a bibliotecilor publice 
datorată în principal activității cluburilor feministe nou-create. Ele au contribuit 
la crearea propriilor colecții de cărți, au desfășurat lungi campanii de strângeri 
de fonduri necesare construcției clădirilor pentru biblioteci și au desfășurat ac-
tivități de lobby în comunitățile lor pentru a obține suport financiar pentru bi-
blioteci. Activitatea lor a dus la stabilirea a 75 până la 80% din bibliotecile co-
munităților din întreaga țară. 

Filantropi și oameni de afaceri, precum John Passmore Eduards, Henry Ta-
te și Andrew Carnegie, au ajutat la creșterea numărului de biblioteci publice la 
sfârșitul secolului al XIX-lea. Doar Carnegie singur a construit peste 2000 de bi-
blioteci în Statele Unite, apoi 660 în Marea Britanie, precum și multe altele în 
Commonwealth. 

Biblioteca, de-a lungul timpului, a manifestat, ca instituție, o anumită con-
stanță în ceea ce privește rolul și menirea sa, și anume, un angajament de a spri-
jini cultura în ciuda sau poate tocmai datorită schimbărilor care au loc peste tot 
în jur. Istoria bibliotecilor, mai ales a celor care au devenit nuclee ale cercetării 
astăzi, este povestea unui angajament neîncetat al păstrării trecutului și viitoru-
lui. Totuși, rolul esențial al bibliotecilor este mai mult decât acela de a conserva 
cultura, și anume de a oferi acces și de a asigura folosirea acestui patrimoniu 
cultural, precum și de a fi parte în actul de creare a culturii6. 

 

                                                           
6 John P. Wilkin, în The meaning of the Library: A Cultural History, p. 236 
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Sensul bibliotecii: cei patru piloni 

Când vorbim despre rolul bibliotecii astăzi, există patru mari domenii care 
și-au schimbat importanța și complexitatea oricărei biblioteci centrate pe cerce-
tare. Ele sunt: 

Păstrarea, prin care se are în vedere selecția, conservarea, întreținerea, co-
lecționarea și arhivarea, precum și asigurarea accesului la materialele aparți-
nând patrimoniului bibliotecii (mai ales cărți și manuscrise, dar adeseori și ma-
teriale audio-video). 

Implicarea în activitățile de cercetare și cele privind învățământul. 
Publicarea de reviste, anuare, lucrări de specialitate. 
Crearea și administrarea de spații dedicate utilizatorilor și colecțiilor7. 
Atenția acordată acestor patru domenii a cunoscut suișuri și coborâșuri 

de-a lungul timpului, fiind în strânsă legătură cu schimbările petrecute în do-
meniul social și cultural. 

În secolul al XXI-lea, aceste patru arii de activitate rămân aplicabile unei bi-
blioteci dedicate cercetării. 

Fiecare dintre cele patru domenii pot fi abordate din perspectiva „rețelei” 
sau din perspectiva „locală”. O parte din activitatea bibliotecilor poate fi mai efi-
cient realizată în rețea, în timp ce alte activități se rezolvă mai bine local. Cel mai 
bun exemplu de activitate „locală” este crearea și administrarea de spații: putem 
crea spații cu adevărat eficiente numai luând în considerare elementele geogra-
fice și culturale specifice. Cel mai bun exemplu de activitate ce poate fi desfășu-
rată cu cele mai bune rezultate într-o „rețea” este păstrarea. Aici se poate argu-
menta cu faptul că aceste colecții ale unei biblioteci nu aparțin doar acesteia ci, 
în primul rând, societății și culturii care le-au colecționat. 

Niciuna dintre aceste activități exemplificate anterior nu suportă o aborda-
re exclusiv în „rețea” sau exclusiv „locală”. Se poate învăța prin rețea cum să 
amenajezi spațiile locale mai bine și există resurse aparținând unei rețele cultu-
rale mai largi care sunt păstrate local (cărți rare și manuscrise, de exemplu). 
Problema este să găsim echilibrul între cele două aspecte8. 

 

Publicarea (editarea) 

Activitatea de publicare asociată bibliotecilor a pornit de la nevoia de a dise-
mina rezultatele cercetării academice într-o manieră noncomercială, nevoie care 
s-a aflat și la originea editurilor universitare. În prezent, presiunea financiară 

                                                           
7 Ibidem, p. 237 
8 Ibidem, p. 238 
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asupra bibliotecilor venită din partea editurilor comerciale este imensă, iar un 
răspuns riguros din partea bibliotecilor ar trebui să ducă la un viitor mai durabil 
al publicării consacrate cercetării și, astfel, la o consolidare a rolului bibliotecilor 
și a educației academice. 

Și în ceea ce privește editarea poate exista o întrepătrundere între aspectul 
„local” și cel „în rețea”, rezultând oportunități de a împărți resursele și costurile9. 

 

Spațiul 

Spațiile bibliotecilor, mai ales în cazul celor universitare, constituie unul 
dintre elementele esențiale ale vieții de campus. Proximitatea spațiilor folosite 
de utilizatori, cu bibliotecarii și colecțiile bibliotecii, creează un mediu aparte în 
care utilizatorii, individual sau colectiv, schimbă idei sau colaborează în proiec-
tele lor de cercetare. Biblioteca este un complement important al cursurilor. Nu 
este întâmplător faptul că în multe cazuri clădirea bibliotecii este în centrul 
campusului universitar. 

Activitatea bibliotecilor în legătură cu cei patru piloni menționați este tot 
mai îngreunată de apariția câtorva tendințe: resursele financiare rămân con-
stante sau chiar scad, costurile cresc, nevoile cresc etc. A elimina unul dintre cei 
patru piloni pe care i-am descris înseamnă a crea un dezechilibru în ceea ce pri-
vește sensul și identitatea unei biblioteci astăzi, o diminuare a rolului ei cultural. 
Succesul pentru biblioteci în condițiile în care resursele rămân constante sau se 
diminuează ține și de adaptarea sau schimbarea modului în care ele funcționea-
ză. Diminuarea graduală a resurselor alocate celor patru domenii de activitate 
va însemna în final un eșec în a îndeplini funcții-cheie, precum depozitarea (ar-
hivarea, păstrarea), astfel pierzându-se responsabilitatea culturală. 

Păstrarea inadecvată sau incompletă a patrimoniului cultural ar submina 
rolul tradițional al acestei instituții. Răspunsul bibliotecilor la problema resurse-
lor n-ar trebui să însemne a face mai puțin, ci a face lucrurile diferit și mai ales 
într-un mod mai eficient, printr-o colaborare mai strânsă între biblioteci10. 

 

Concluzii 

Păstrarea, producerea și facilitarea folosirii patrimoniului cultural în diver-
sele sale forme fac din bibliotecă astăzi centrul vieții intelectuale. 

Introducerea tehnologiilor digitale nu a schimbat esențial natura bibliote-
cii, dar a creat o cale către o vitalitate crescută și o viabilitate pe termen lung. 

                                                           
9 Ibidem, p. 241 
10 Ibidem, p. 224 
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Această tehnologie promite să facă munca culturală a bibliotecilor mai ușoară și 
mai durabilă. Există și oportunități de a stabili mai clar natura și dimensiunea 
materialului publicat, precum și oportunități de a distribui și coordona păstra-
rea (arhivarea) materialului tipărit, care este mai persistent în timp. Tehnologia 
face eforturile coordonate ale bibliotecilor de a menține publicarea (editarea) 
mai ieftină și mai sustenabilă și cu o mai mare arie de răspândire în public. 

Păstrarea (arhivarea) și publicarea (editarea) folosind tehnologia digitală 
ar trebui să permită bibliotecilor să schimbe între ele resurse și să sprijine o im-
plicare mai eficientă în relația cu utilizatorii în ceea ce privește cercetarea și 
educația. Aceasta este o arie în care bibliotecile ar trebui să investească semnifi-
cativ, căci o asemenea investiție ar permite bibliotecilor să-și folosească mai bi-
ne spațiul, alocând o zonă mai restrânsă colecțiilor tipărite mai puțin folosite și 
concentrând atenția asupra unui număr mai mic de spații vitale ale bibliotecii.  

Cele patru arii de activitate complementare dintr-o bibliotecă vor avea de 
câștigat de pe urma modului în care tehnologia susține coordonarea, consolida-
rea și repartizarea eficientă. 

Este posibil ca în viitorul apropiat publicarea cercetării academice să devi-
nă o responsabilitate cheie a bibliotecilor. Mare parte din publicarea cărților sa-
vante nu este sustenabilă economic. O asemenea întreprindere are ca principal 
scop validarea muncii științifice și răspândirea ideilor și nu obținerea unui pro-
fit. De aceea, bibliotecile trebuie să fie printre inițiatoarele unor demersuri care 
să susțină mobilitatea pe termen lung a activității de publicare. 

Oportunitățile create de tehnologia digitală au transferat munca de biblio-
tecă anterior făcută în mod izolat către platforme comune mai eficiente, mai ief-
tine și cu impact mai mare. Modul în care colaborează astăzi bibliotecile se 
schimbă. Se schimbă datorită presiunilor economice, deoarece nu ne mai putem 
permite să facem izolat ceea ce putem face cu mult mai ieftin împreună. Se 
schimbă cu oportunități nebănuite pe măsură ce dezvoltăm noi modele de con-
stituire management în colaborare al colecțiilor. Se schimbă cu noi priorități pe 
măsură ce bibliotecile își îndreaptă atenția către un parteneriat tot mai strâns cu 
comunitățile din care fac parte. 

Tehnologia a făcut posibil mare parte a acestor transformări. 
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DIALOGUL CA ARTĂ 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Cunoscut scriitor ieșean, cu o bogată activitate în 
aria managementului cultural, Nicolae Busuioc (n. 12 
august 1939, Ferești, jud. Vaslui) a publicat, de curând, 
un incitant tom de interviuri, intitulat Oglinzile cetății. 
Dialoguri de ieri și de azi (Iași-Chișinău), cuvânt însoți-
tor de Ioan Holban, Editura Junimea/ Editura Știința, 
2018, Iași/ Chișinău, 440 p.  

Așezată sub egida a două motto-uri – din Hölderlin 
(„Noi nu suntem nimic, ceea ce căutăm este totul”) și 
Constantin Noica („Ceea ce dă orizont lumii e spiritul”) 
–, cartea pe care o prezentăm aici este, așa cum notează 
prefațatorul, o radiografie a elitelor (văzute în ipostaza 
unor oglinzi) românești de pe ambele maluri ale Prutului. Cincizeci și nouă de 
profesioniști, din variate domenii (de la literatură, pictură, teatru la teologie sau 
administrație) comunică și se comunică față de N. Busuioc, dând mărturie despre 
viața culturală românească și provocările domeniului pe care-l reprezintă. 

Sub titlul Oglinzile cetății, autorul a mai publicat câteva cărți: prima dintre 
ele, subintitulată Dialoguri ieșene, apărută la Editura Omnia din Iași, în 1993 
(220 p.), a fost retipărită întocmai la Chișinău, la Editura Știința, în 1994 (246 p.); 
mai apoi, în același format al editurii din dreapta Prutului, s-au mai publicat câ‐
teva opuri: vol. 2. Dialoguri ieșene, 1994, 252 p.; vol. 3. Dialoguri ieșene, 1996, 
220 p.; vol. 4. Dialoguri la Chișinău, 1996, 136 p. Contopindu-le, acum, într-o sin-
gură carte, N. Busuioc a lăsat deoparte unele convorbiri, probabil pentru a forma 
materia volumului al doilea. 

Inițiativa distinsului scriitor ieșean este binevenită în contextul epocii pe ca-
re-o trăim, mai ales că rafinamentul și delicatețea intervievatorului reușesc să 
producă discuții pline de interes, lipsite de rigiditate și limbaj tehnic. N. Busuioc 
știe multe despre viața și înfăptuirile celor cu care intră în dialog, însă doar unele 
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informații sunt transmise cititorului direct, prin scurta fișă introductivă pe care o 
plasează la începutul (aproape) fiecărui interviu. Întrebările nu au nimic din 
agresivitatea atâtor „jurnaliști culturali”, ci curg firesc, liniștit, într-o autentică și 
plăcută atmosferă a comunicării. Pe drept cuvânt notează autorul că „dialogul, 
începând cu cel de tip socratic, este o formă semnificativă de exprimare a conști-
inței de sine” (p. 21). 

Unele dintre „personajele” acestei cărți au părăsit această lume; e cazul lui 
Vitalie Belous (Belousov în ediția din 1994), Maria Bieșu, Cesar Buda, Aureliu Bu-
suioc, Constantin Ciopraga, Val Condurache, Valeriu D. Cotea, Dumitru Crihan – 
fiul celebrului Anton Crihan, semnatarul declarației de Unire a Basarabiei cu Ro-
mânia, la 27 martie 1918, Mihai Drăgan, Val Gheorghiu, Gheorghe Ghimpu (afir-
mă, printre altele: „Factorul dominant care determină națiunea este limba vorbi-
tă”, p. 179), Al. Husar, Gavril Istrati, Cezar Ivănescu, Liviu Leonte, Dumitru Man-
geron, Dan Mănucă, George Pascu, Alexe Rău (spune tranșant că „există și un 
Dumnezeu al bibliologiei”), Ioanid Romanescu, Serafim Saka, Cristofor Simiones-
cu, Mihai Ursachi, Grigore Vieru, Gheorghe Vrabie. Lectura și relectura dialoguri-
lor cu cei „cari au fost” (N. Iorga) ne oferă o perspectivă mai completă, articulată 
asupra unor personalități implicate din punct de vedere civic. 

Pagini de intens dialog cultural întreține N. Busuioc și cu cei care ne sunt 
contemporani: Ion Agrigoroaiei, Liviu Antonesei, Mihaela Arsenescu-Werner, 
Claudia Balaban, Leo Butnaru, Mihai Chirica, Mihai Cimpoi, Valentin Ciucă, Iurie 
Colesniuc, Daniel Corbu, Mioara Cortez, N. Crețu, N. Dabija, Iulian Filip, Petru 
Gherghel, Ion Hadârcă, I. Holban, Grigore Ilisei, Eugen Lungu, Traian Mocanu, 
Ștefan Oprea, Claudia Partole, Dragoș Pătrașcu, Vasile Romanciuc, Elvira Soro-
han, Valeriu Stancu, Arcadie Suceveanu, Eugen Târcoveanu, Nicolae Turtureanu, 
Spiridon Vangheli, Lucian Vasiliu, Dionisie Vitcu, Horia Zilieru, Al. Zub. La sfârșit, 
fiecare interviu este datat, dar ordinea așezării acestora în volum nu respectă cri-
teriul cronologic, ci pe cel alfabetic. Unele dintre aceste convorbiri au avut loc 
înainte de Revoluție, altele într-un timp (foarte) recent. 

Fără îndoială că mărturiile din Oglinzile cetății constituie o pagină vie de is-
torie culturală ieșeană și chișinăuiană. Savoarea și profunzimea unor răspunsuri 
ar necesita lungi citate, dar lipsa spațiului tipografic ne obligă să ne limităm doar 
la câteva rânduri. De pildă, Leo Butnaru se confesează astfel: „Neliniștea ne face 
să ne căutăm vecini, prieteni, cunoscuți, interlocutori, fie aceștia și ocazionali. Iar 
vremurile fineseculare, trăite și de noi, sunt destul de impacientate. Omul nu se 
mai simte sigur, ci singur. În această situație, mi se pare axiomatică afirmația lui 
George Steiner, potrivit căreia nimic nu ne distruge mai categoric ca tăcerea altei 
ființe umane” (p. 67). În altă parte, Mihai Drăgan mărturisea, în mai 1989: 
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„O problemă fundamentală, pregătirea viitorului profesor și filolog, rămâne încă 
să devină fundamentală: studentul filolog să fie readus în bibliotecă și nu aruncat 
continuu în tot felul de concursuri, inclusiv de dans modern, care trezesc în el al-
te ambiții decât acelea de a studia profund, cu toată conștiința pe care o are, lim-
ba și literatura națională, spre a deveni un educator de elită” (p. 155). Primarul 
Iașului, Mihai Chirica, accentuează ideea potrivit căreia „o clasă conducătoare, 
cocoțată în vârful țării prin minciună, manipulare și demagogie va dezvolta atât 
un dispreț suveran, cât și o doză uriașă de frică față de oamenii cărora le-au cerut 
votul. Până și mămăliga explodează uneori. Istoria ne-a învățat că masele igno-
rante sunt cel mai ușor de condus, pentru că sunt capabile să creadă orice baza-
conie le servește clasa politică. Din contră, dacă vrei să schimbi în bine o societa-
te, investește masiv în cultură” (p. 81). Pentru a nu abuza de citate mă opresc, 
aici, cu exemplificările. 

Volumul semnat de N. Busuioc se încheie cu unele fragmente din referințele 
critice asupra edițiilor anterioare din Oglinzile cetății, aprecieri semnate de 
C. Ciopraga, Virgil Cuțitaru, Vasile Constantinescu, Liviu Antonesei, Val Condura-
che, Liviu Leonte și Al. Zub. 

Operă masivă, polifonică, cartea lui N. Busuioc va trebui să-și urmeze dru-
mul – început încă din 1993 – prin continuarea ei cu noi volume. Dragostea auto-
rului față de cele două cetăți românești (Iași – Chișinău) și, implicit, față de oglin-
zile acestora, își găsește aici deplina exprimare, în acord cu ceea ce afirma Carlos 
Ruiz Zafon: „Oraşul ăsta e ca o vrăjitoare... Ţi se vâră sub piele şi îţi răpeşte sufle-
tul fără ca măcar să bagi de seamă.” 
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CURIERUL DE IAŞI – 150 DE ANI DE LA APARIȚIE 

Ciprian TEODORESCU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași 

Curierul de Iași a debutat în 31 martie 1868, primul număr purtând pe 
frontispiciu: „Curierul de Iassy” – Foaia intereselor generale, proprietar și redac-
tor Th. Balassan, ca o întreprindere particulară, o gazetă populară săptămânală.  

Destinul său gazetăresc s-a schimbat fundamental odată cu intrarea sa sub 
patronajul „Junimii”. N. Gane, I. Negruzzi şi A. Stoianovici cumpără tipografia un-
de era tipărit Curierul şi îl înlătură de la conducerea ziarului pe Th. Balassan, pu-
nând-o la dispoziția unui comitet în care intrau A.D. Xenopol, A. Naum ş.a.  

În decembrie 1871, conducerea gazetei este preluată de Ioniţă Scipione 
Bădescu.  

Revirimentul publicației se vede și în dinamica aparițiilor: din 5 octombrie 
1869 de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână din iulie 1870, din nou 
bisăptămânal între 26 aprilie şi 14 noiembrie 1879 şi apoi săptămânal până în 
septembrie 1884, când își încetează apariția.  

Tot sub influență junimistă, mai precis prin demersul primarului Nicolae 
Gane, se produce și momentul foarte important, aprilie 1874, când Curierul de 

Iaşi devenea „foaia 
publicaţiunilor oficia-
le din resortul Curţii 
apelative din Iaşi”, 
obţinând astfel o sub-
venţie sigură de la 
Primăria oraşului, 
publicând rezumate-
le discuţiilor din şe-
dinţele Curţii apelati-
ve şi comunicatele le-
gate de activitatea a-
cestei instituţii.  
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Gazeta avea, prin 
programul editorial, 
și o „parte neoficială”, 
cu rubrici din politica 
internă şi externă, 
ştiri, comentarii, căre-
ia junimiștii i-au legat 
și o parte culturală, în 
care se publicau di-
verse scrieri literare, 
cronici teatrale sau li-
terare, cu caracter 
ocazional, note biblio-
grafice etc. Astfel, regăsim colaborările, mai mult sau mai puțin constante, pre-
cum nuvele de N. Gane, I. Negruzzi, I. Slavici, versuri date de Th. Şerbănescu, 
Şt.G. Vârgolici, ştiri sumare despre şedinţele „Junimii”, anunţuri şi mici cronici 
teatrale.  

Ceea ce face din această gazetă un moment de referință pentru istoria pre-
sei românești este prezența lui Mihai Eminescu.  

Eminescu își inaugurează activitatea la Curierul de Iași în mai 1876, ca zia-
rist, redactor, dar și corector al Părții neoficiale, care cuprindea Partea literară, 
cu alte cuvinte foiletonul ziarului, și câteva rubrici permanente: Revista internă, 
Revista externă, Noutăți și Diverse. Poetul susține cu intermitențe Partea literară 
și Revista internă și publică fără întreruperi materiale specifice fiecăreia dintre 
celelalte trei rubrici, de aici și numărul impresionant de articole și marea lor va-
rietate tematică până în octombrie 1877, când a părăsit ziarul și Iașul pentru 
postul de ziarist la ziarul „Timpul” din București.  

Observatorii atenți ai vieții și activității sale, precum Dumitru Vatamaniuc, 
au subliniat intrarea sa ca redactor la Curierul de Iași, după demiterea din postul 
de revizor școlar al județelor Iași și Vaslui, a însemnat și o schimbare de statut, 
devenind ziarist profesionist. Spectacolul publicisticii eminesciene la „Timpul” 
nu este aşa de variat precum cel de la Curierul de Iaşi. Nu-l întâlnim şi aici pe 
cronicarul de politică externă de la foaia ieşeană, pe cronicarul cultural şi nici 
chiar pe cronicarul dramatic de acolo.  

Putem distinge trei perioade în evoluţia stilului eminescian: perioada înce-
puturilor, anii 1870-1876, când Eminescu a colaborat la „Albina”, „Familia”, „Fe-
deraţiunea”, „Convorbiri literare” şi „Românul”, perioada consacrării – anii 
1876-1877 la Curierul de Iaşi, când se dovedeşte vocaţia culturală polivalentă a 
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poetului, şi perioada apogeului, 1877-1883, faza care aparţine mai ales comen-
tariului politic, articolele cu caracter polemic devenind deosebit de vehemente 
în critica bine-cunoscutelor „forme fără fond”. 

 

Astăzi, Curierul de Iași, cu subtitlul Buletin de presă săptămânal al Munici-
piului Iași, a ajuns, în săptămâna în care a împlinit 150 de ani de la apariție 
(29 martie 2018) la numărul 534, al seriei noi, reluate în 2003 și stabilizate, 
ca săptămânal, din 2007. Cu o ediție on-line actualizată permanent, 
http://curierul-iasi.ro/, și o ediție săptămânală tipărită, care apare în fiecare joi, 
pe 8 pagini de dimensiuni medii, cu un tiraj de aproximativ 30.000 de exempla-
re distribuite gratuit ieșenilor prin centrele de cartier. 

În fiecare an, Curierul de Iaşi a dedicat ediţii speciale marilor evenimente 
ale comunităţii ieşene, precum sărbătoarea Unirii Principatelor Române din 24 
ianuarie 1859 şi Sărbătorile Iaşului, prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Paras-
cheva. Într-o abordare grafică deosebită, ediţiile speciale ale Curierului de Iaşi au 
pus accentul pe dimensiunea spirituală a celor două mari sărbători, oferind citi-
torilor ieșeni și a celor veniți în oraș, informații utile. 

Primarul Iașului, dl. Mihai Chirica, a declarat despre acesta: „Buletinul şi-a 
făcut pe deplin datoria şi credem noi că va putea continua informarea ieşenilor. 
Cererile pentru acest săptămânal sunt din ce în ce mai mari. Vom scoate o medie 
de 30 de mii de exemplare pe săptămână, dar cererea pe care o avem depăşeşte 
cu mult oferta.” 

http://curierul-iasi.ro/
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„VECHI” NOUTĂȚI BINEVENITE LA POLIROM 

Liviu SUHAR 

profesor universitar doctor 

la Facultatea de Arte Plastice, 

Decorative şi Design Iaşi 

Editura Polirom a deschis un culoar al publicităţii, destinat şi binevenit 
mai ales unui segment al publicului, poate nu atât de numeros, dar cu siguranţă 
important pentru cultură şi artă, care se adresează mai ales generaţiilor de ti-
neri în formare. Mă refer la colecţia de artă în care, până la acest moment, au 
apărut pe piaţă cinci titluri. Unele sunt reluări, altele văd pentru prima dată lu-
mina tiparului, dar fiecare dintre aceste cărţi are importanţa sa, mai ales pentru 
zona didactică a formării potenţialilor creatori şi practicieni ai profesiilor cu 
tangenţe îndeosebi cu domeniile artelor vizuale. 

În mod deosebit mi-au reţinut atenţia două cărţi dintre cele cinci apărute 
în seria amintită. Deşi toate sunt importante, cele două la care mă voi referi se 
află, după părerea mea, într-o contingenţă de complementaritate. Aparent, cel 
puţin prin volumul şi bogăţia conţinutului, par a se situa la poli extremi una în 
raport cu cealaltă.  

* 
Cea mai relevantă mi se pare cartea d-lui profe-

sor universitar doctor Cornel Ailincăi, de la Universi-
tatea de Artă şi design din Cluj-Napoca, intitulată In-
troducere în gramatica limbajului vizual, aflată, prin 
intermediul Editurii Polirom, la cea de-a treia ediţie, 
fapt care confirmă valoarea conţinutului şi importan-
ţa ei în raport cu publicul solicitant. Revizuită şi adă‐
ugită de autor însuşi, cu unele sublinieri în conţinut, 
adusă, cum se spune, la zi, cartea este în măsură să 
răspundă întrebărilor şi cerinţelor impuse de perioa-
da actuală, cu referiri la problematica şi interpretările 
limbajului artei vizuale contemporane. De altminteri, 
în prefaţa primei ediţii, autorul, fără a se gândi la şansele şi posibilităţile unor 
viitoare reeditări, atrage atenţia cititorului spunând că: „Această carte rămâne 
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deschisă şi multe din argumentele expuse vor necesita aprofundări succesive 
ulterioare”.1 Menţionăm că apariţia cărţii a avut loc la Editura Dacia din Cluj-
Napoca, cu acelaşi titlu, în anul 1982. 

La vremea respectivă, apariţia a fost considerată un eveniment atât pentru 
lumea academică şi cea a creatorilor în domeniile artelor plastice şi decorative, 
cât şi în rândul profesorilor de desen şi educație vizuală din şcolile generale şi 
de specialitate. Era o carte de multă vreme aşteptată şi necesară. Dovada o re-
prezintă faptul că a fost primită cu entuziasm şi îndelung comentată de reputaţi 
critici de artă, ale căror nume, din nefericire, au fost prea repede uitate. Îi amin-
tim pe criticii de artă Olga Buşneag, Mihai Drişcu, profesorul Liviu Văcaru, The-
odor Redlow, Virgil Mocanu, poetul Vasile Igna, scriitorul Virgil Bulat, neuitân-
du-l pe Nicolae Steinhardt, distins reprezentant al culturii româneşti. Reviste 
de cultură şi artă cum au fost la acea vreme „Arta”, publicaţie a Uniunii Artişti-
lor Plastici, dispărută odată cu tulburătoarele evenimente din 1989; „Vatra”, 
„Familia”, „România literară” sau „Astra” au acordat, în paginile lor, spaţiile cu-
venite pentru prezentarea cărţii considerată, cum am spus, un adevărat eveni-
ment pentru arta şi cultura românească. 

Au trecut 30 de ani de la prima ediţie, care s-a epuizat cu rapiditate. A fost 
posibilă abia peste zece ani o nouă editare, epuizată şi aceasta imediat. Avem în 
faţă, iată, cea de-a treia ediţie care, deocamdată, urmărind circuitul pieţei, are 
toate şansele să se termine în curând. 

Cartea d-lui Cornel Ailincăi a devenit, în scurt timp, un fel de „catehism” 
pentru studenţii la arte vizuale, pentru profesorii de desen şi educaţie vizuală 
dar şi pentru mulţi dintre artiştii doritori să aprofundeze propria cultură pro-
fesională descifrând codurile moderne ale interpretării limbajului reprezentă‐
rilor plastice. Timpul a consolidat valoarea conţinutului cărţii, făcând-o indis-
pensabilă oricărui fişier bibliografic pentru studii, cercetări, referate sau teze 
doctorale. 

Aproape că nu este teză de doctorat pentru domeniile artelor vizuale fără 
ca această carte să nu fie amintită ca sursă documentară, uneori cu iresponsabi-
litate „citată”. De altfel, în prefaţa la ediţia a III-a, autorul Introducerii în grama-
tica limbajului vizual este nevoit să amintească, în semn de mulţumire, celor ca-
re au citit-o şi celor care au abuzat de textele cărţii spunând: „Mă simt onorat că 
această carte, alături de «Opera fereastră», le-a fost de un real folos colegilor 
mei mai tineri, dascăli în universităţile de artă din ţară, în dezvoltarea demer-
sului lor doctoral. Poate totuşi ar fi (fost) necesar, pentru unii dintre ei, un 

                                                           
1 Cornel Ailincăi, Introducere în gramatica limbajului vizual, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, pag. 7 
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«Curs de deontologie universitară», pentru a nu reproduce textual fraze întregi, 
uitând să le aşeze între ghilimele şi să citeze sursa. Nu am pentru aceştia un 
sentiment netulburat de patimă, ci doar de compasiune, căci nimic nu este mai 
îndepărtat de automodelarea sinelui decât neputinţa respectului pentru truda 
semenilor noştri.”2 

După 30 de ani, cartea despre care vorbim, adusă din nou în circuit, este 
semnul care confirmă încă odată valoarea conţinutului său. Lucrarea este o so-
lidă platformă bazico-formativă pentru aspirantul la statutul de profesionist în 
domeniile artelor vizuale şi ale designului. 

Cartea este structurată în cinci capitole principale cuprinzând, la rândul lor, 
concentrate în subcapitole, problematica demersului pe subdomenii precise. 

Cu argumente logice, autorul pledează pentru necesitatea educaţiei vizuale 
şi mijloacele specifice de cercetare a formelor vizuale ca teme prezente în viaţa 
zilnică: studiul asupra formelor naturale ca generatoare ale unor principii ori-
entative pentru educaţia vizuală urmând un parcurs care începe de la cele cos-
mice; ale reliefului terestru sau regnului vegetal şi structurile plastico-vizuale 
în care ele devin relevante şi expresive; despre reprezentările bi- şi tridimensi-
onale la cele atât de variate care definesc spaţiul culminând cu creaţia artistică. 

Mişcarea, ritmul şi transformarea lor conceptuală de-a lungul istoriei în ar-
tă, precum şi elementele de bază care definesc principiile compoziţiei gestalti-
ce, topologice sau ale simetriei aureolate prin universalitatea regulilor secţiunii 
de aur alcătuiesc întregul unui demers ştiinţific remarcabil. El reflectă o înde-
lungată experienţă profesională de artist creator dublat de cea a profesorului 
care a avut răbdarea, talentul şi timpul necesar pentru a o confirma prin expe-
rienţa practică a multor generaţii de studenţi. 

* 
Păstrând obiectul principal al acestei cronici, 

aflat în aria pedagogiei pentru domeniul artelor vizu-
ale, de această dată cu adresare directă la pictură prin 
fundamentele rigorilor desenului privit ca bază a for-
mării potenţialului artist plastic, cealaltă carte asupra 
căreia ne-am oprit atenţia se intitulează Curs de desen 
iar autorul este pictorul Traian Brădean, ex-profesor 
la Universitatea de Artă din Bucureşti, un maestru al 
picturii româneşti contemporane. 

Graţie iubirii unui discipol pentru maestrul său, 

                                                           
2 Cornel Ailincăi, Introducere în gramatica limbajului vizual, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, p. 10 
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a fost posibil ca un manuscris, dorit cu hotărâre, să rămână neştiut de către au-
torul său, printr-un gest curajos care ar putea fi catalogat drept „fraudulos”, du-
pă cum declară coordonatorul editării, d-l Ion Lazăr, conţinutul acestui „curs de 
desen” ne este astăzi la îndemână spre binele celor care au nevoie să se iniţieze 
în tainele riguroasei discipline care stă la baza formării unui viitor artist pictor. 

Cu modestia proverbială, Traian Brădean, în introducerea datată 1 ianua-
rie 1974, se confesează, spunând: „Rămân îndatorat profesorilor mei şi profe-
sorilor lor care, atunci când au întâlnit şi au cunoscut scrieri despre artă de ma-
re circulaţie şi probitate profesională, m-au făcut şi pe mine să recunosc în ele 
grădinile visate şi promise ale tainelor marii picturi.” 

Pictor şi profesor, desăvârşit practician, Traian Brădean propune discipoli-
lor săi, într-un mod pragmatic şi simplificat, un traseu metodico-pedagogic de 
însuşire cu temeinice înţelesuri a principiilor de bază ale desenului artistic pe 
care trebuie să le stăpânească un pictor, aşa cum fiecare om instruit şi-a însuşit 
scrierea. Cursul său lămureşte, prin textul parcimonios dozat, principiile de ba-
ză ale desenului în general, ale formei, compoziţiei şi culorii. El recurge la dese-
nul demonstrativ care acompaniază textul asemenea lui Leonardo. Argumentă‐
rile prin cuvinte sunt logodite cu cele grafice. 

Sistematizat, profesorul explică şi demonstrează virtualului discipol unde 
este începutul demersului, comentând ce înseamnă cadrul vizual, elementele 
care îl compun şi relaţiile dintre ele. El defineşte suprafaţa care, pentru pictor, 
înseamnă o pânză întinsă pe şasiu sau un carton pe care, prin intermediul linii-
lor, se structurează formele care urmează să se configureze într-un ansamblu 
compoziţional. Despre formă, ritm sau mişcare, în puţine cuvinte cărora li se 
alătură schiţele demonstrative, profesorul pictor încheie prezentările cu carac-
ter general. 

În partea următoare a cursului, demersul este canalizat către explicarea 
modului de înţelegere şi interpretare a reperelor anatomice, ţinând cont de fap-
tul că „studiul portretului” şi al „figurii umane” sunt fundamentale. Statuate de 
sute de ani, însumând aplicaţiile practice, ele contribuie capital la formarea vii-
torilor artişti plastici. 

Într-un capitol special intitulat „Exprimarea planurilor în spaţiu prin mij-
locirea valorii”, pictorul profesor ştie să explice mai profund decât alţi autori ce 
înseamnă valoarea locală; interpretarea volumului cu ajutorul închisului şi des-
chisului, îndeplinind şi funcţia expresiv plastică a umbrei şi luminii prin nega-
rea valorii locale, cum este uneori denumită. Desenele autorului sunt demon-
strative, în măsură să explice privitorului într-o fracţiune de secundă ceea ce 
mai înainte a fost prezentat prin cuvinte, în câteva fraze. 
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Un alt capitol este dedicat contrastului simultan, valoric şi cromatic, al că‐
rui efect cunoscut şi înţeles de pictor înseamnă siguranţă în coordonarea com-
poziţiei tabloului şi a armoniei, apropiindu-se de măiestrie. Și aici textul este 
acompaniat de reprezentări schematice, schiţe şi variante interpretative, înche-
indu-se cu o sinteză a consideraţiilor cu caracter general asupra culorii, aşa 
cum Traian Brădean prin bogata sa experienţă le-a interpretat. 

Cartea se încheie cu anexe, care cuprind desene şi schiţe, manuscrise în 
facsimil, care relevă expresivitatea caligrafiei autorului şi logica ordonării idei-
lor. Schiţe prin care se propun exemplificări de ordonare compoziţională, prin 
analizarea unor lucrări clasice cum sunt compoziţiile lui Hans Memling, de 
exemplu. În final, anexele cuprind reproduceri ale unor desene ale autorului, 
relevând accente demonstrativ ilustrative ale temei portretului, nudului, ani-
maliere sau compoziţii cu elemente diferite, dar şi schiţe analitice asupra unor 
fragmente anatomice, peisaje realizate în tuş cu peniţa sau gravate. Remarcăm 
şi ilustraţiile la proza lui Mihai Eminescu, realizate prin tehnica laviului. Cu sub-
tilitate, fără a fi elocvent demonstrativ, Traian Brădean prezintă şi modalităţile 
practice şi tehnice de realizare ale unui desen elaborat sau spontan, care con-
semnează idei şi impresii contra-timp cu mijloace sumare. 

Frumuseţea în sine a cărţii este dată de cele două dominante care o com-
pun, o excepţională corespondenţă plastică şi expresivă între scris (scriere) şi 
desen, care se completează, făcând parte, de fapt, în esenţă, din aceeaşi familie 
comunicaţională (a comunicării). Maestru al desenului, împătimit de arta mâ‐
nuirii liniei pe suprafaţa caietului de schiţe, profesorul a recurs la cuvânt cu 
parcimonie, lăsând pictorului libertatea de a continua demonstraţia şi de a sus-
ţine ideile prin intermediul liniilor şi limbajului grafic. 

Cele două cărţi, deşi în aparenţă se află la antipozi prin modul în care au 
fost concepute, se află de fapt într-o relaţie de complementaritate prin conţinut, 
mesaj pedagogic şi temeinicia interpretării gramaticii limbajului specific dome-
niului artelor plastice. Independent de intenţiile celor doi autori, profesori la 
Cluj şi Bucureşti, conţinutul celor două cărţi reflectă direcţii şi opţiuni ale stu-
diului, convergențe care, privite de la distanţă, par a se completa. Acest fapt con-
stituie motivul principal care m-a determinat să consider importantă şi necesa-
ră această prezentare. Nu mi-am propus o evaluare comparativă a conţinutului. 
Dimpotrivă, studiindu-le am ajuns la concluzia că ele se completează, spre bine-
le cititorului dornic de cunoaşterea aspectelor formative, nevăzute, care, cu răb-
dare, perseverenţă şi discreţie, conduc în cele din urmă la realizarea operei pe 
care o admirăm în spaţiul public, pe simezele galeriilor de artă şi al muzeelor. 
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Lucian ZUP 

bibliograf la Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Omul nu a avut niciodată o relație firească cu scrierea. Actul de naștere al 
istoriei se găsește în același sertar cu cel al scrierii. Istoria e cunoscută cu ajuto-
rul unor imprimări pe diferite suporturi, indiferent dacă acestea au urmărit să 
reprezinte o realitate trăită sau au primit și unele aglutinări imaginate. Probabil, 
transmiterea pe cale orală a unor evenimente considerate importante nu mai 
era suficientă și suferea pe parcurs modificări care deveniseră deranjante. 

Deși caracterul transcendental al scrierii e evident, aceasta profită și de la-
tura imanentă1. Cu siguranță, scopul ei este transmiterea de informații, însă su-
portul devine de multe ori proeminent, determinând anumite comportamente 
de receptare sau chiar preluând caracterul de unicat, specific mai curând artelor 
imanente, dependente de suport sau material. 

Cele mai vechi urme de scriere datează din epoca de piatră, constând în de-
sene pe pereții peșterilor cu cărbune și ocru. De asemenea, vikingii ridicau con-
strucții din bolovani aduși din munți pe care schițau poveștile importante. Unii 
cercetători interpretează așezarea și forma pietrelor colorate din râurile pește-
rilor ca fiind forme de scriere. 

Acestea nu sunt, desigur, primele tentative de a crea istorie, ci doar cele mai 
vechi descoperite. „Fără îndoială, primul suport al cărților adevărate a fost pă‐
durea; cuvintele care desemnează cartea în greacă, biblos, și în latină, liber, 
aveau ca prim sens scoarță de arbore, iar caracterul care desemnează cartea în 
chineză este sub formă de tăblițe de lemn sau de bambus. Aceasta înseamnă că, 
în memoria colectivă a popoarelor care au făurit aceste cuvinte, această materie 
apărea ca primul suport al cărții. Să semnalăm și misterioasele tăblițe din lemn 
din Insula Paștelui, greu de datat.2„ Nu mi se pare un argument convingător me-
moria colectivă, pentru că aceasta ar fi putut fi influențată ulterior, din nevoia de 
a numi și obiectul pe care e purtată povestea, totuși de aici rămâne ideea că la 

                                                           
1 O discuție despre cele două concepte vezi în Gérard Genette, Opera artei (I) Imanență și trans-

cendență, Univers, București, 1999 
2 Albert Labarre, Istoria cărții, Institutul European, Iași, 2001, p. 16 
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început nu a fost piatra. E posibil ca unii să-și fi conturat istoria pe nisip, zăpadă, 
plante, insecte, mâncare sau pe alte materiale perisabile. De asemenea, e posibil 
ca istoriile să nu fie numai ale oficialităților, ci și ale oamenilor de rând, mânați 
de dorința de a se împotrivi trecerii timpului. Istorii șterse, ca nerelevante. 

Neordonându-se printre nevoile fiziologice, ci sub semnul frustrărilor adu-
se de conștientizarea biologicului, scrierea nu-și putea găsi locul pe suporturi 
care să fie imediat distruse sub presiunea unor factori nu foarte înălțători. Tre-
buia să caute unele care să reziste ceva mai mult, altfel ar fi însemnat să se în-
toarcă la acele vorbe transmise din gură în gură, fără un control al acurateței. Ia-
tă câteva: tăblițe din argilă, țesături, os, carapace, bronz, cochilii, fragmente de 
vase, frunze de palmier uscate și frecate cu ulei, cărămizi, fildeș, coaja copacilor, 
tăblițe metalice, coji de ou, cioburi, boabe de orez etc.3 

Acestea sunt purtătoare de civilizații atât prin materialul utilizat, cât prin 
detaliile de formă și conținut. Spre exemplu, scrierea sumerienilor și a asirieni-
lor împrumută forma cuielor (scriere cuneiformă) și se trasează în tăblițe de ar-
gilă. Imaginea nu aparține numai arheologului modern, ci s-a construit chiar din 
epocă. Memoria unei comunități era păstrată în biblioteci, loc de colectare, dar și 
de protejare. Când era cucerit un teritoriu, se distrugeau și semnele care atestau 
că acolo existase o individualitate colectivă. 

Un mijloc de protecție suplimentară a coborât până la constituirea unor 
origini mitice și mistice. Atât evenimentele sunt legate de acțiuni ale zeilor, cât și 
suportul. La indieni, Brahma expune regulile scrierii; la scandinavi, Odin; la 
egipteni, zeul Thot inventează scrisul și lasă consemnată toată istoria omenirii. 
În Vechiul Testament, poruncile inscripționate pe tăblițele aduse de Moise de pe 
muntele Sinai probabil n-ar fi avut mare autoritate dacă ar fi fost transmise pe 
cale orală. Supremul argument al lui Aristotel e „cauza primă”, nu un fapt de-
monstrabil. Fiind eficient, acest tip de protecție nu a fost scos din uz, ci a devenit 
mai suplu, adaptându-se mentalităților. Aneantizarea scriitorului (Blanchot), 
moartea autorului (Barthes) sau lectorul fabulatoriu (Eco) sunt câteva dintre 
formulele ce subminează existența scriitorului în beneficiul unui text care ar 
avea durabilitate nelimitată. 

De aici și aspectul ezoteric întreținut multă vreme. Cunoașterea era de ordin 
divin și medierea se făcea cu ajutorul preoților, castă superioară, care dădeau sau 

                                                           
3 Pentru mai multe detalii, vezi: Albert Flocon, Universul cărților, Editura Științifică și Enciclopedi-

că, București, 1976; Horia Matei, Cartea, un călător milenar, Editura Tineretului, București, 1964; Vic-
tor Duță, Călătorie în lumea scrisului și a tiparului, Editura Sport-Turism, București, 1988; Anca Sâr-
ghie, Istoria scrisului, a cărții și a tiparului, Editura Alma Mater, Sibiu; Virgil Olteanu, Din istoria și arta 
cărții: lexicon, Editura Enciclopedică, București, 1992 
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interpretau reguli. Bibliotecile erau gestionate de către temple, iar accesul la po-
veste era oricum limitat de posibilitățile de receptare a caracterelor care s-au 
abstractizat, abandonând figurativul. 

Dar scopul nu fusese încă atins. Scrierea era prea dependentă de un suport 
greu de mânuit (pentru a fi transportat sau chiar citit), prins în cuie și lanțuri de 
ziduri. Avea nevoie să-și lărgească bazinul de public, deși cu timiditate, pentru 
ca istoriile purtate să nu rămână limitate la o singură încăpere. 

Papirusul și pergamentul, forme de suport pretabile răspândirii, au favori-
zat apariția copiilor și a variantelor. Textul își pierdea caracterul material, deși 
originalul încă persista ca entitate. Copiștii din atelierele bibliotecilor realizau, la 
comanda particularilor, câte un „exemplar unic” din opere, uneori cu greșeli sau 
corecturi, care la rândul lor erau copiate, devenind arhetip. Se întâmpla ca disci-
polii unui scriitor să conceapă, din nerăbdare, o continuare a operei publicate de 
maestrul lor. În același loc apăreau câteva copii cu mari diferențe între ele – și 
de aici dispute în privința variantei autentice. Acestea au formă de sul (volu-
men-ul), apoi de caiet (codex-ul), înlesnind transportarea și deci difuzarea. Tre-
cerea de la volumen la codex modifică poziția corpului în actul lecturii pe direcția 
comodității, ceea ce a însemnat o revoluție de mentalitate. Instanțele din jurul 
cărților se individualizează atât pe axa producției de texte (autori, editori, co-
piști), cât și a receptării lor. Istoriile nu mai sunt produsul unor entități obscure, 
ci al unor persoane identificabile care au această ocupație. Se diversifică conți-
nutul. Depinde într-o mai mică măsură de imaginarul religios și începe să con-
struiască științe și delectare. 

Inventarea hârtiei și a tiparului au constituit pași importanți în evoluția 
scrierii – dacă vizualizăm istoria despre scriere sub forma unei evoluții (ceea ce 
nu se pretează întotdeauna dinamicii imaginarului). Totuși, pot fi privite ca ac-
centuări în continuitatea fenomenelor inițiate în Antichitate. Imaginarul nu se 
mulțumește cu numele unor inventatori identificabili (Țai-Lun și Gutenberg), ci 
se hrănește din mister. Incertitudinea se construiește pe contestarea paternității 
asupra invențiilor. Despre Țai-Lun se spune că doar ar fi perfecționat produce-
rea hârtiei, cu accent pe folosirea altor materii prime decât cele de până atunci, 
iar Gutenberg ar fi preluat tehnica și ustensilele de la vreun maestru. Originile 
se pierd astfel într-o tradiție obscură, greu de identificat, apropiată de mitic.  

Uniformizarea caracterelor și răspândirea tipăriturilor subminează urme-
le de imanență. Decorarea cărților și forma manuscrisă, modalități prin care 
scrierea se apropie de artele plastice, tind să se izoleze tot mai mult. Desigur, 
manuscrisul ornat medieval nu reprezenta o unicitate, o lipire a conținutului de 
suport, însă se individualizează prin imperfecțiunile copierii după o variantă 
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considerată originală (deși se practica îndeosebi copia după copie) și prin rari-
tate. Imaginarul nu a renunțat complet la astfel de manifestări ale dorului de 
imanență: ediții rare, vechi sau manuscrise păstrate în colecții. În mijlocul seco-
lului al XX-lea, existența mai multor manuscrise pentru aceeași carte pune pro-
bleme serioase canalului transcendental, acurateței textului care urmează să fie 
multiplicat4. 

Deși ușor reproductibil, suportul din hârtie tipărită marchează o altă formă 
de dependență față de un obiect pe care este purtat. Imaginarul se împovărează 
cu noi contestații: ocupă spațiu, se degradează după un timp, nu conferă mobili-
tate segmentelor textuale. Ceea ce McLuhan5 numește „galaxia Marconi” implică 
transformări majore la nivel de suport. Forma electronică desprinde scrierea de 
un suport material, o introduce într-o dialectică a îmbinării cu alte moduri de 
exprimare, uniformizează scriitura prin emanațiile conceptului creative writing, 
favorizează alegerea chiar în corpul de literă care se multiplică într-o aparență a 
nelimitatului. 

 

 

                                                           
4 Cu titlu de exemplu, vezi: Mircea Mihăieș, Ulysses, 732. Romanul romanului, Polirom, Iași, 2016 
5 Vezi: Marshall McLuhan, Galaxia Gutenberg, Editura Politică, București, 1975 
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– dialog cu Mihai Lisețchi, director executiv AID-ONG Timișoara – 

Ciprian TEODORESCU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași 

Prezent în Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” pe 19 februarie 2018, 
(https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/masa-rotunda-rolul-grupurilor-civice-in-
rezolvarea-problemelor-comunitatii/), la solicitarea Agenției pentru Informa-
rea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamentale – AID-ONG din Timișoara, 
pentru a realiza un dialog cu grupurile civice locale, având în fundal prezenta-
rea cărții „Politica pentru fiecare” de David Mattews și metodologia fundației 
Kettering pentru implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității, 
domnul Mihai Lisețchi era deja cunoscut „actorilor” implicați în domeniu ca o 
personalitate de referință, fapt care poate fi verificat de oricine, la o simplă cău-
tare pe Internet, reținându-se astfel că are o bogată experiență în zona ONG-uri-
lor, înainte de a fi numit secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Consulta-
re Publică și Dialog Civic în „cabinetul de tehnocrați Cioloș”, a lucrat timp de 18 
ani în Agenția pentru Informarea și Dezvoltarea Organizațiilor Neguvernamen-
tale, a fost, de-a lungul anilor, președinte, vice-președinte și membru al Consi-
liului de Conducere al cunoscutei Asociații „Pro Democrația”, cadru didactic al 
Universității de Vest din Timișoara. Prezența sa la Iași ne-a prilejuit și un scurt 
dialogul din care am putut afla printre altele că alegerea ca partener a Bibliote-
cii noastre nu a fost deloc întâmplătoare, deoarece se are în vedere și o viitoare 
colaborare în noua etapă a proiectului „EduCaB” destinat bibliotecilor. 

 
– Bine ați venit la Iași! Cum ați ales ca partener în proiectul dvs. tocmai biblio-

teca? Puteați să mergeți la colegii din universitate… 
– Am făcut această alegere pentru că biblioteca este, prin natura sa, o insti-

tuție a comunității, ușor accesibilă și populară. Nu regret această opțiune, deoa-
rece condițiile oferite de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” au fost dintre cele 
mai bune. Bibliotecile sunt, la momentul acesta, cele mai bune locuri unde se 
poate face cu recurență educație non-formală, musai să fie de calitate. Și noi am 

https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/masa-rotunda-rolul-grupurilor-civice-in-rezolvarea-problemelor-comunitatii/
https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/masa-rotunda-rolul-grupurilor-civice-in-rezolvarea-problemelor-comunitatii/
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observat, ca și toată lumea de altfel, că în ultima perioadă se manifestă o crește-
re a activismului civic sub forma sa cea mai vizibilă, care este protestul stradal, 
o abordare perfect legitimă atunci când celelalte încercări ale cetățenilor de a 
comunica cu autoritățile cu privire la diverse subiecte de politică publică au 
eșuat. Însă, într-o relație echilibrată între autorități și cetățeni, grupurile civice, 
înainte de a ajunge la proteste, ar trebui să se încerce alte demersuri pe lângă 
autorități. Pentru o astfel de „comunicare social-politică” prezentăm cartea Poli-
tica pentru fiecare, de David Mattews (Kettering Foundation, SUA), tradusă în 
limba română, care explică modul în care grupurile civice se pot implica în pro-
cese deliberative privind principalele probleme ale comunității. Am promovat 
volumul sub forma unor evenimente cu public organizate în Cluj, Iaşi, Timişoara 
și București, fundal potrivit pentru o discuţie în societatea românească cu privi-
re la rolul grupurilor civice in rezolvarea problemelor comunității, respectiv des-
pre modul în care poate fi utilizată metodologia elaborată de Fundația Kettering 
pentru deliberări civice Nu ascund faptul că, totodată, prezența mea în bibliote-
că a fost interesată și de o viitoare colaborare în proiectul „EduCaB” destinat bi-
bliotecilor. 

– Ce este EduCaB? 
– „România EduCaB” (Educational Capacity Building in Romanian Libra-

ries) este un proiect naţional prin care participanții contribuie la consolidarea 
capacităţii bibliotecilor publice de a participa proactiv la dezvoltarea comunită‐
ţilor locale din România, l-am derulat la nivel național în anii 2015-2016 și do-
rim o reluare și o intensificare a sa. 

 

– Rețin sintagma „participare proactivă”. Ce înțelegere îi dați? 
– Pe cea deja clasică. A fi proactiv înseamnă a controla o situație acționând și 

nu așteptând să reacționezi după ce a avut loc. A fi proactiv înseamnă să antici-
pezi problemele, schimbările și nevoile, pregătindu-te pentru ce ar putea urma. 
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O altă definire se poate da prin opoziție cu „a fi reactiv”, ceea ce înseamnă să ca-
uți soluții după ce problemele deja au apărut, ceea ce se întâmplă de cele mai 
multe ori, se reacționează la o situație după ce se întâmplă, în loc să o prevenim. 

– Sună puțin cam prea general, teoria ca teoria, dar cum se realizează prac-
tic? 

– Acest lucru este realizat prin colaborare şi împărtăşire de bune practici, 
în primul rând, în cazul acestui program, între biblioteci, dar și între diverse fir-
me, instituţii publice şi organizaţii non-profit care, în spiritul responsabilităţii 
sociale şi implicării comunitare, implementează benevol iniţiative în spațiile în 
care activează.  

– Exemplele punctuale ar fi cele mai bune argumente. 
– Da. Le dau pe cele la care am participat, în parte măcar, și eu. Biblioteca 

Judeţeană Timiş „Sorin Titel” a identificat necesităţile bibliotecilor publice (co-
munale şi orăşeneşti) din judeţul Timiş şi am lansat împreună apeluri către fir-
me, instituţii publice şi organizaţii nonprofit. Așa am găsit multe cărți, dar și mo-
bilier, echipamente IT, sprijin în resurse materiale și umane pentru renovarea 
unor spații destinate bibliotecilor. Colaborarea cu Biblioteca Judeţeană a fost 
esențială, pentru că prin ea am avut relații cu cele mai multe dintre bibliotecile 
mici, comunale și sătești din județ. Nu o dată ne-am aflat în situația de a avea 
mai multe resurse decât putem depozita, pentru că partenerii noștri, corporații, 
firme, de exemplu, au venit și cu o mică și firească specificare: să nu luăm doar 
ce ne trebuie nouă, ci tot ce au ei de dat și în termenul fixat de ei. Aici s-a văzut 
rolul cheie al voluntarilor. Mașina mea v-ar putea spune prin ce „peripeții” a tre-
cut pentru a ajunge în cele mai îndepărtate, deci și cele mai oropsite, locuri din 
județ. 

– Ați devenit astfel un „prieten al bibliotecilor”, dar și un martor direct al situ-
ațiilor de moment. Ce ați găsit acolo? 

– Multe lucruri extrem de bune, dar necunoscute celor din jur. Am cunoscut 
bibliotecari care își iubesc meseria și își doresc, la fel ca noi, să transforme biblio-
teca într-un ecosistem de învățare și un centru viu al comunității, prin programe 
educaționale, culturale, sociale, ridicând ștacheta de calitate a oportunităților 
de învățare. Am găsit și multe lipsuri, chiar lacăte pe uși, dar nu ne-am speriat, 
pentru că încă de la începutul campaniei, doamna Nicoleta Vasii, coordonator de 
proiect din partea Bibliotecii Judeţene Timiş, ne-a prezentat tabloul exact al si-
tuației, știind astfel că din totalul de 89 de biblioteci din Timiş, numai 60 sunt 
active. Pe baza listelor de nevoi de carte, mobilier și calculatoare, centralizate 
la bibliotecile județene, am identificat bibliotecile în care să ne concentrăm cu 
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prioritate, cu precădere din mediul rural, din cele 10 județe incluse în campanie. 
Acestea au fost în număr de 140, adăugându-se un județ în plus fața de cele no-
uă în care pornisem campania inițial. Cele zece județe sunt Brăila, Cluj, Constan-
ța, Dâmbovița, Dolj, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui și Vâlcea. În urma campa-
niei, am investit împreună în bibliotecile publice 35.290 de cărți – majoritatea 
noi sau în stare foarte bună – 858 de articole de mobilier și 128 de PC-uri și am 
colaborat cu 42 de companii private, ONG-uri, edituri, autorități publice, licee, 
facultăți, librării, biblioteci, grupuri informale, cărora li s-au alăturat peste 200 
de voluntari. La un prim sondaj, putem spune că peste 1.300 de persoane, inclu-
siv persoane juridice, au investit în biblioteci via România EduCaB. Din cele 10 
județe, în 32 de localități au fost inițiate și campanii locale de colectare de resur-
se. În plus, un număr de 1.400 de volume de maculatură, rezultate în urma cam-
paniei, sunt reciclate creativ în cadrul unor evenimente prin care ne propunem 
catalizarea unor comunităţi de arhitecți, artiști, ingineri care să colaboreze pen-
tru dezvoltarea domeniului de reciclare creativă. Fiecare dintre cele 140 de bi-
blioteci locale, majoritatea biblioteci comunale sau sătești, au primit aproxima-
tiv 100 de cărți noi și în stare foarte bună, urmând ca la sfârșitul anului să case-
ze din fondul de carte existent, aflat în stare precară – ceea ce face parte din de-
mersul EduCaB de reînnoire a fondului de carte. În plus, bibliotecile au benefici-
at de carte în limba engleză, pentru copii și adulți, și material educațional mul-
timedia. Ce este cel mai important este faptul că „EduCaB a rămas în continuare 
o platformă naţională, activă, inclusiv în Timiş, cu scopul de a creşte capacitatea 
bibliotecilor din judeţ, fiindcă acestea se confruntă cu mari probleme, cum sunt 
lipsa aproape totală a achiziţiei de carte şi lipsa de fonduri. Nu există posibilităţi 
la nivelul administraţiei locale de a satisface nevoile bibliotecilor, nici măcar în 
ceea ce priveşte mobilierul adecvat. Ne-am dat seama că EduCaB nu este o enti-
tate virtuală, ci o echipă de oameni motivați, interconectați care cred în puterea 
de a lucra împreună, care au capacitatea de a atrage alți oameni la fel de moti-
vați prin energie bună și un obiectiv comun. De asta ne place să spunem că pu-
nem împreună energiile societății. Ne-am făcut prieteni din cele mai variate 
domenii: de la muzicieni, alpiniști, jurnaliști, sportivi la arhitecți, studenți, elevi 
de liceu, directori de companii și edituri. Suntem dornici de comunicare cu cei 
doritori de a se implica în proiect, așa că, dacă aveți propuneri de parteneriate 
instituționale și private sau idei despre cum se mai poate investi durabil în bi-
blioteci, ne găsiți pe www.educab.org sau la adresa de email: noi@educab.org. 

– Iașul a fost o pată albă a proiectului. 
– Da, din păcate, dar sper să revin cât mai curând la Iași pentru a lansa pro-

gramul EduCaB în municipiu și în județ, mai precis cu un seminar de informare, 
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având ca temă realizările proiectului național România EduCaB, dar asta depin-
de foarte mult și de dorința locală de implicare. Primele impresii de la Biblioteca 
Asachi sunt încurajatoare: am găsit resurse, atât materiale cât și umane. 

– Veniți din Timișoara, oraș care va fi în 2021 Capitală Europeană a Culturii. 
După euforia succesului, care este realitatea din teren? Ce lucruri au început să se 
întâmple? 

– Da, s-a creat o efervescență după anunțul nominalizării, dar care, în ulti-
ma perioadă, a generat și stări de nemulțumire. Personalități recunoscute, ar-
tiști importanți s-au declarat dați la o parte în dauna unor instituții, care nu au 
venit cu proiecte clare, ci doar cu solicitarea de alocare a unor bugete. Cred că 
din această situație nu se poate ieși decât printr-o transparență maximă în alo-
carea de fonduri, cu proceduri clare și aplicate cu onestitate; în ultimul rând, nu 
trebuie să uităm că această poziție foarte stimulativă, de a fi Capitală Europeană 
a Culturii, în 2021, a fost câștigată printr-o foarte largă implicare în proiect a 
foarte multor timișoreni, iar succesul real nu poate fi realizat decât prin partici-
pare directă a cât mai multor locuitori ai orașului, ai regiunii și prin atragerea la 
manifestări a cât mai multor participanți din țară și dinafara ei. Nu este vorba 
numai de anul 2021, ci și de ce anume se generează sustenabil, pentru o cât mai 
lungă perioadă.  

– Suntem în An CENTENAR, toate instituțiile din toată țara încearcă să mar-
cheze această sărbătoare, generând nu puține controverse, vă propun o răsturna-
re de paradigmă și să ne plasăm în perspectiva societății civile. Ce și-ar putea dori 
un român la Centenar?  

– Personal aș dori să avem, la Centenar, o Românie în sfârșit solidară. N-am 
putea omagia Doamna Centenară mai emoționant și mai eficient. 
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„CARPE DIEM, QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO...” 

UN SECRET GASTRONOMIC DIN VREMEA DUCĂI-VODĂ 

Constantin DRAM 

Profesor universitar doctor, 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 

 În acel complicat și tragic secol al XVII-lea, locui-
torii Moldovei/ Moldaviei nu știau mai nimic despre 
țara Regelui Soare, tot așa precum nici francezii nu ști-
au mare lucru despre principatul aflat sub tutelă oto-
mană. Cu toate acestea, spune narațiunea sadoveniană 
dintr-un roman care are toate datele unei capodopere 
(Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-vodă), fără ca re-
ceptarea ei să fi asigurat mereu acest lucru, un sol 
francez călătorea incognito pe pământ moldav, având 
astfel prilejul să treacă de la o mirare la altă mirare, cu 
fiecare etapă parcursă. Având aparența unui roman is-
toric, plăcerea încadrării temporale nu este ocolită nici 
în acest text captivant: „Era la sfârșitul lunii septem-
vrie care, în Moldova, se chiamă brumărel, anul nou de la zidirea lumii 7188, iar 
de Hristos 1679.” Este fraza de deschidere a textului, cea care ne dă prilejul să re-
marcăm o constantă sadoveniană stilistică, adică acea plăcere a explicațiilor su-
plimentare, o întoarcere a limbajului asupra sa, cu trimitere expresă spre forme 
și înțelesuri arhaice, transformate de Sadoveanu într-un adevărat cod lingvistic. 

Motivul pentru care ne-am oprit asupra acestui roman, mai precis asupra 
primelor opt capitole ale sale, ține de o prevalență a lui Sadoveanu, adică tema 
popasului asociată cu imagini ce țin de o gastronomie specifică, totul derulân-
du-se pe fundalul unui ceremonial discursiv care are inclusiv un moderator, cel 
mai cunoscut fiind, desigur, comisul Ioniță de la faimosul han al Ancuței. În litera-
tura română, filonul gastronomic este abordat, în felurite registre, de nenumărați 
scriitori, începând cu Ion Neculce, Dimitrie Cantemir și continuând cu Ion Bu-
dai-Deleanu, Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Al. Odobescu, Nicolae Fili-
mon, Ion Creangă, Calistrat Hogaș, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, Mateiu Ca-
ragiale, Damian Stănoiu, Al.O. Teodoreanu și mulți alții, inclusiv din literatura 
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contemporană. Dacă pentru cele mai multe dintre prozele scriitorilor numiți mai 
sus, în ciuda evidentei eterogenități ce caracterizează producția textuală, descri-
erea gastronomică e legată de spectacolul vieții, generând relații adiacente previ-
zibile, în operele sadoveniene, recursul la gastronomie, așa cum se vede și în Ha-
nu Ancuței și în Soarele în baltă sau Aventurile șahului și în Divanul persian, ca să 
numim doar câteva dintre textele referențiale, are o funcție cu totul deosebită, ce 
ține de confruntarea de ordin cultural. Fie că e vorba de negustorul lipscan, care 
povestește cu deferență despre obiceiurile alimentare ale nemților de la Lipsca, 
fie că e vorba de o strașnică femeie de gazdă din Basarabia, fie că suntem în Ori-
entul poveștilor și încercărilor ce pot fi fatale, fie că e vorba de oricare alt perso-
naj care este implicat într-un ritual ce ține de gastronomie, toate beneficiază de 
informații suplimentare ce vin, în mod straniu, în completarea relației dintre om 
și povestire. 

Apendicele din cartea lui Todorov despre Decameron este ilustrativ în 
acest sens, deoarece propune sintagma oamenii-povestiri, cei a căror consistență 
este dată (ca în ciclul 1001 de nopți sau ca în Decameronul) de spunerea textului 
esențial, cel care le justifică existența. La Sadoveanu, mai cu seamă începând cu 
Hanu Ancuței, acest lucru intră într-o complexă relație de complementaritate, cu 
parcurgerea unui ritual gastronomic, ridicat adesea la nivel de spectacol. Dar ce-
le mai multe scene de acest fel sunt interpretate, pe bună dreptate, în linia unui 
epicureism care e atât de apropiat unora dintre personajele sale. La han, că e al 
Ancuței sau e vorba de altele din vasta-i operă, cele două preocupări care au în 
comun funcționalitatea dublă a gurii personajului sunt dominante. Dar comple-
mentaritatea celor două acte e atât de subtilă, încât determină întrebarea fatală 
rostită periodic de comisul Ioniță: „Dar istorisiri știi să spui?”, prin care se relan-
sează o nouă secvență narativă. Oamenii-povestiri de la han și din alte locuri sa-
doveniene sunt autentificați prin știința spunerii, cea care le dă dreptul de a par-
ticipa și la ospățul care capătă, astfel, suprasporite atribute ritualice. 

Dar, așa cum spuneam mai sus, complementaritatea celor două procese im-
plică o desfășurare aproape imediată, ca și cum atât personajele, cât și naratorul 
nu mai au răbdare, fiind presați de dorința istorisirii de a se afirma ca discurs.  

E cu totul deosebit ce se petrece în romanul publicat la scurt timp după Ha-
nu Ancuței (mai cu seamă dacă ținem cont de faptul că această capodoperă de po-
vestiri „în serie” este rezultatul unor texte publicate în timp, de-a lungul unui de-
ceniu aproape), adică în Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă. Anii din finalul 
deceniului trei ai precedentului secol sunt cei care încep să trimită în lume marile 
capodopere sadoveniene. Acțiunea, trăsătură tipică operelor din prima etapă, 
e tot mai mult substituită de un discurs ce trimite spre sapiențial, spre tainele 
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limbajului, spre descripția filosofico-poetică, spre nenumărate deprinderi de or-
din filologic ale unui autor mai degrabă autodidact, Sadoveanu, așa cum se știe, 
delimitându-se rapid de forme instituționale ale educației. 

Prin urmare, o nouă strategie textuală. Pe de o parte, descrierea parcurgerii 
unui traseu cu valoare inițiatică, însemnând diferite etape de parcurs, pe de altă 
parte, înlocuirea descrierii spectacolului gastronomic specific sadovenian cu des-
fășurarea unui adevărat turnir tematic care are ca scop prezentarea finală a unui 
secret gastronomic. Să le urmărim separat, așa cum le prezintă și narațiunea, 
spre delectarea cititorilor din oricare epocă de lectură vor fi fiind. 

După acea precizare de ordin lingvistic/ meteorologic local de la începutul 
romanului, textul continuă progresiv cu interpretări de ordin semantic și cultu-
ral-lingvistic (Sadoveanu având reale deschideri spre filologie, așa cum o arată 
nu doar proza literară, ci și unele articole ale sale de acest fel). O mirare continuă 
însoțește parcursul acelui sol francez pe tărâm moldav, mirare ce caută mereu 
răspunsuri, echivalări/ convertiri de imagine și de sens, într-o alăturare inerentă 
a două sisteme parțial opozitive ale imaginarului. Pe de o parte, este lumea solu-
lui francez: abatele Paul de Marenne nu este doar un strălucit reprezentant al 
marii aristocrații franceze, după cum ne încredințează naratorul omniscient, ci și 
redactorul unei relatări manuscripte în care fixează/ comentează călătoria sa 
„vers Le Grand Turc”, călătorie ce include și străbaterea Țării Moldovei. Abatele 
pornise în această călătorie plecând nu doar din Vest, ci din țara cea mai mare, 
mai culturalizată, mai strălucitoare a timpului, având drept conducător de faimă 
istorică pe cel supranumit „Regele Soare”. Partea cealaltă este lumea prin care 
merge acum rafinatul sol, e o țară „spârcuită”, devastată, după cum este văzută, 
simțită, prezentată Moldova unui domnitor precum era Duca-Vodă, al cărui sfâr-
șit de viață vremelnică urma să intre într-o neagră anecdotică a tragicului, con-
semnată de cronicile timpului. Drumul abatelui prin complicata țară a Moldovei 
este ocrotit de un oștean cu faimă în lumea estică, Ilie Turculeț (deloc întâmplă‐
tor numele...), care nu e doar „căpitan de steag”, spune textul, ci și „cititor în ste-
le”. Astrologia, aflată la mare putere pe atunci, într-o prelungire renascentistă, 
putea însă avea reprezentanți doar într-o țară culturalizată, ultima din flancul es-
tic fiind Polonia, crede de Marenne, atunci când este informat de considerațiile 
meteorologice ale oșteanului moldav: „Aș vrea să știu însă, domnule, ce astrolog 
ai consultat la Liov, de știi că are să se tulbure vremea în ziua de luni 27 septem-
vrie la apusul soarelui.” Răspunsul lui Ilie Turculeț deschide, practic, seria alătu-
rărilor contrastive ce configurează cele două sisteme opozitive ale imaginarului: 
„N-am cerut sfatul niciunui cititor în stele; văd însă graurii în cârduri cu cioarele 
și cu stârcile.” Adică va fi vreme rea, ar fi putut continua căpitanul care se leapădă 
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de glorii astrologice, deoarece oricare dintre însoțitorii săi autohtoni putea emite 
aceleași observații; mai mult chiar, cel care îi va întâmpina pe drumul spre Iași, 
prințul/ beizad Alecu Russet (aristocrat de rasă, după cum se va vedea), va con-
sfinți informațiile respective, realizând o stranie nivelare a cunoașterii cosmice 
ce înlătură granițele sociale și ține doar de apartenența la sistem. 

Nicăieri în textele lui Sadoveanu nu remarcăm o atât de pronunțată intenție 
a limbajului de a se întoarce asupra sa, explicațiile și comentariile depășind cu 
mult prima intenție emitentă, tot așa cum nicăieri nu se insistă atât de mult asu-
pra problemelor de comunicare în alte limbi decât aceea natală. Mai trebuie spus 
că, de multe ori, comunicarea este nonlingvistică, aceasta atingând uneori grade 
nebănuite de subtilitate. Inclusiv cunoscuta scenă a ospățului (despre care vom 
discuta spre finalul textului nostru) se transformă, ad-hoc, într-un prilej de con-
fruntări lingvistice și nonlingvistice, asemănătoare turnirurilor adevărate din Oc-
cidentul în care trăia ilustrul sol francez.  

Ironia, arma elegantă cu care încearcă acesta să pareze sau să contraatace, 
nu pare să aibă succes. Pentru a avea o anume siguranță în țara necunoscută, de 
Marenne a luat cu sine doi călugări ruteni pe post de traducători și de cunoscă‐
tori ai lumii în care intrau. Trimiterea către prezența lor rămâne non-operatorie, 
deoarece căpitanul Turculeț citește semne și are altfel de auz, sosirea noului per-
sonaj, prințul Ruset, fiindu-i de înțeles doar lui. E o mirare care se asociază altora, 
anulând dorința de ironie, aceasta fiind înlocuită de aceea de cunoaștere explici-
tă. Singurul apropiat îi poate fi prințul; acesta, fiu de domnitor și posibil domn el 
însuși, i se spune însă, după codul oriental, „beizade”, anulând astfel o oarecare 
apropiere a aristocratului moldav de Occident; bun cunoscător de franceză, pur-
tând cu sine o iubire sortită tragicului, acesta va căuta el însuși căi de apropiere. 
Sfera de influență în care evoluează personajul e aceea dictată de Marele Turc, 
stăpânul Răsăritului; chiar dacă prințul moldav se arată, după cum am precizat, a 
fi un bun vorbitor de limbă franceză, pentru cei din jur este numit și acceptat mai 
simplu după moda otomană, adică beizade, „fiul beiului” pentru înțelesul france-
zului neștiutor. Altminteri, cu toate că Moldova e atât de departe de intrigile oc-
cidentale, un grup de ostași austrieci care au ocupat satul Săbăoani ar putea să îi 
facă rău solului, în virtutea conflictului mai vechi între francezi și supușii împăra-
tului de la Viena. Sunt lucruri strecurate rapid în limba comunicării europene, 
adică în franceză; în plus, Alecu Ruset primește o scrisoare adusă de abate de la 
Cracovia, de la un prieten comun, din care prințul află că trebuie să îl protejeze 
pe acel oaspete străin câtă vreme acesta va trece prin Moldova. 

Deși memorialul de călătorie redactat de solul francez este intitulat Vers le 
Grand Turc, iar autorul îl semnează cu titlurile sale oficiale, adică Paul de 
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Marenne, abate de Juvigny, prima zi a călătoriei, mai cu seamă prima noapte, ar 
putea avea un titlu secundar, vizând popasul neprevăzut, în seara târzie, într-un 
loc unde se va împlini și acea surpriză gastronomică din titlu. Deocamdată, totul 
se petrece la nivelul acumulării unor lucruri și „apariții minunate”, urmând acelei 
prevestiri meteorologice, pe care abatele încă refuză să o creadă. Ocolind satul 
catolic Săbăoani, unde popasul putea fi cel planificat, la frații din aceeași confesi-
une religioasă... „dacă nu era război...”, solul francez trece de la un paradox la al-
tul. Moldova e o țară care (mai cu seamă când e vorba de frumusețea locurilor 
naturale rămase din preistorie) poate părea un paradis. Abatele ar putea doar vi-
sa așa ceva, deoarece prințul face cuvenita rectificare, urmând spusei abatelui: 
„Dumnezeu a pus aici un paradis”; „Un paradis devastat” sunt vorbele triste și 
adevărate cu care răspunde un fiu de domn, al cărui tată urma să moară în sără‐
cie, după ce a fost mazilit și torturat la Înalta Poartă. O țară ca un paradis nu cu-
noaște ideea de infrastructură europeană: apele sunt trecute ca la început de lu-
me, prin vad; pentru delicatul oaspete se găsește o soluție de moment, acesta fi-
ind trecut în spate de către un credincios al prințului, „un fel de uriaș, adus puțin 
de șale, cu plete cărunte”, numit Vâlcu Bârlădeanu. După această originală trece-
re a râului Siret, o altă apariție „minunată” (ironia este a naratorului acum) prile-
juiește comentarii și interpretări. Autohtonii, cum sunt denumiți oamenii locului, 
de această dată prin ironie amară, sunt reprezentați de „o ființă în zdrențe”, ima-
gine tragică a unui Don Quijote sălbăticit: „... răsări amenințătoare, înarmată c-un 
par, rupt din lăstarii de-aproape. Privea spăriată, printre pletele pe care i le zbă‐
tea vântul înaintea ochilor, încâlcindu-i-le cu barba zbârlită.” Satul său a fost dis-
trus de cazaci, de leși ori poate chiar de oamenii stăpânirii. Toate variantele sunt 
de necrezut pentru cel care vine din cea mai civilizată și așezată monarhie euro-
peană. Tot așa, nu va înțelege nici imaginea unei mori arse, probabil distrusă de 
aceiași vinovați; dialogurile purtate pe drum cu beizadeaua insistă asupra con-
juncturii istorice care a plasat Moldova într-o zonă de intersectare a intereselor 
politice. În aceeași formă de dublare a limbajului, exprimarea devine simbolică: 
„Domnul Dumnezeu a însemnat cu degetul un hotar. Împărații lui Belzebut și îm-
părații Mielului lumii aici au ales loc al războiului lor.” 

Călătoria, cu toate „aparițiile minunate”, se desfășoară pe fundalul unei ploi 
prelungite, reci, de toamnă (aceea pe care o simțise căpitanul Turculeț fără a fi 
astrolog), pregătind surprizele din miez de noapte. Deși prințul ar fi vrut să se 
abată spre Hârlău și Cotnari, unde avea o proprietate, vremea rea îi oprește la 
moara „spârcuită”; aici apare cel care este stăpânul locului, șătrarul Lăzărel 
Griga, într-o stare de euforie bahică compensatorie probabil pentru cei din par-
tea locului. Boiernașii moldavi nu se ridică la înălțimea seniorilor occidentali și 
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nici proprietățile lor nu au strălucirea puternică a domeniilor cunoscute de aba-
te, el însuși nobil de viță veche. În plus, nici natura nu a fost generoasă cu repre-
zentarea personajului: „Era un moldovan îndesat și mărunțel. Se scutură cu fudu-
lie, își scoase în afară pieptul și desfăcu în laturi contășul. Mâna dreaptă în care 
purta harapnicul și-o pus în șold, cu stânga își dădu pe ceafă cușma și privi aprig 
adunarea de la foc. Gura, împresurată de mustăți tușinate și barbă scurtă căruntă 
și țăpoasă, rânji cu dispreț.”  

Dar personajul face parte dintr-o categorie aparte, în lista imensă de perso-
naje sadoveniene. E vorba de cei care au atributele speciale ale comunicării, ca-
talizând și moderând discuții prelungite, care fac deliciul cunoscătorilor și îi în-
depărtează pe cititorii grăbiți și deja defazați în ceea ce privește unele aspecte 
culturale. Solul francez îi este prezentat ca „popă din țara franțuzească” și „ava 
Paul”. Când el însuși va face oficiile de prezentare a musafirilor, va realiza o inte-
resantă convertire de limbaj, încercând să o lămurească pe soția sa cine este și, 
mai cu seamă, ce este oaspetele: „Vină și te închină în fața măriei sale beizade 
Alecu. Și să știi că lângă el se află un popă vestit de la țara Franțuzului. Fiind pa-
pistaș și iritic, adică nefiind de-o nație și de-o lege cu noi și neștiind nici legea noas-
tră, lui să nu-i săruți mâna, însă de ospătat să-l ospătăm, muiere, ca să-și aducă 
aminte în toate zilele vieții lui.” În aceste vorbe se află prevestirea pentru ce ur-
mează. De altfel, înainte de a pleca de la moară, șătrarul mai lansase un avertis-
ment: „Cum pot să vă las fără să vă stau înainte cu pâne și sare, ca un bun creștin 
ce sunt? Cum să vă las la vreme de noapte și în locuri rele?” În casa sa însă, a sim-
țit nevoia să anunțe proporțiile surprizei gastronomice, încercând să și-l ia ca ali-
at pe beizade Alecu: „Așa dorește și măria sa beizade, după cât am înțeles.” Aces-
ta, dintr-o galanterie mai degrabă occidentală, e rezervat: „... nu cerem decât o fă‐
râmă de pită ș-un ceas de odihnă”. 

Așa ceva nu se putea însă în casa lui Griga. Acesta își formase deja o opinie 
despre o lume necunoscută lui, într-o manieră originală: „... ascultând fără să în-
țeleagă limba străină de la marginea pământului, care suna în acel colț depărtat 
al lumii, pe tărâmul celălalt. «Pf! Pufni mai mult în sine și mai mult cătră urechile 
calului, cu dispreț, șătrarul Lăzărel; pe mine nu mă ajunge mintea cum se pot pri-
cepe oamenii cu asemenea vorbe pocite.»„ 

Dar există o limbă universală: acest aspect al comunicării este intuit și pro-
fund asumat de omul pământului, care este pitorescul șătrar: în Moldova, acel 
paradis nesigur, totul poate fi efemer (o demonstrează chiar domnia lui Duca 
Vodă); de aici, adaptarea ad-hoc, la vreme târzie, a spusei lui Horațiu, desigur 
nicicând cunoscută de personajul nostru: „Carpe diem, quam minimum credula 
postero.” 
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Dar circumstanțele inițiale țin de stratagema culinară. Fără să aibă mijloace-
le de la marile curți seniorale și nici educația cuvenită (Renașterea occidentală 
i-ar fi favorizat cunoașterea versului latin), Lăzărel și soția sa, Avramia, se folo-
sesc de datele locului: „... se întoarse îndată și aruncă din fugă pe masă față albă 
de pânză de in. Așeză sfeșnicele de alamă cu lumânări de ceară pe aceeași față și, 
între ele, o pită mare de grâu. Lângă pită, brânză de burduf în strachină de lut. 
Lângă brânză, cepe. Și lângă cepe, un ulcior de vin.” Vinul era însă de puțină va-
loare, mâncarea frugală și mai degrabă țărănească, pe când oaspetele francez 
„avea inima cam grasă”, expresie ironică a naratorului pentru a denota înclinații-
le gastronomice ale unui mare nobil. Rețeta căpitanului Turculeț se cere numai-
decât urmată: „... cuprinsese în mâna stângă o ceapă care i se păruse mai de în co-
loarea racului fiert. Potrivind-o la marginea mesei și ținând-o strâns, izbi scurt cu 
pumnul drept, zdrobind-o. Plecându-și spre ea nasul, alese o bucată albă, cu 
miez, o presură cu sare, frânse o margine de pâne și începu să mestece cu poftă 
din aceste două elemente, adăogind și brânză. După ce înghiți de câteva ori, își 
turnă o ulcică din vinul acrișor ș-o deșertă pe nerăsuflate, c-o poftă nemaipome-
nită. Iar abatele, tot mai decis să se adapteze, deprinde o învățătură necunoscută 
lui până atunci: pâne, ceapă și filosofie: bun lucru!” 

Doar că totul a fost o regie locală. Șătrarul apare în fața oaspeților săi fără 
să mai înfățișeze trăsături din starea bahică anterioară și le prezintă stratagema: 
„– Măria ta, am două rugăminți și poftesc umilit să-mi îngăduiești a le arăta. Mă‐
ria ta, baba mea, ca muiere ce se află și cum e obiceiul muierilor, nu s-a putut stă‐
pâni sî nu înceapă c-un șiretlic, punând pe masă bucate reci și proaste înainte de 
a aduce zama și sarmalele, pe care le ținea în spuză, pregătite pentru soțul său. 
Te roagă să o ierți.” 

Acesta e doar începutul unui ospăț, derulat pe fondul așteptărilor create de 
o „capcană” gastronomică. Oaspetele, despre care răzășul moldav nu știe nimic, 
este doar bănuit că ar avea anumite competențe înalte la nivel de gastronomie, 
motiv pentru care trebuie înfrânt elegant, așa cum permit armele locului, chiar 
dacă Moldova e atât de departe de Franța și atât de aproape de păgâni. Reacția 
abatelui la apariția bucatelor râvnite în imaginația sa sensibilă este fabuloasă: 
„Domnul de Marenne primi în nări mireasma și ochii i se înduioșară.” Iar șătra-
rul, cu satisfacție, înregistrează prima reacție a oaspetelui: „Așteptă pe franțuz 
să-și deie părerea în limba lui străină, cătră beizade, și înțelese că se spun lucruri 
de laudă, deși puține, căci lingura nu dădea pas.” 

De aici încolo, ospățul se transformă în turnir. Lăzărel Griga simte în sine 
o aprigă dorință de competiție, neașteptată într-un asemenea context. Fiecare 
fel de mâncare, neobișnuit pentru solul francez, determină o reacție specifică, 
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urmărită cu interes de „moderator”: „... abatele privi curios la sarmale. Ochii lui 
nu mai văzuseră așa ceva, însă nările îi dădură o bună înștiințare; așa încât urmă 
pilda boierului ș-a căpitanului Ilie, aducând cu lingura la buzele-i cărnoase unul 
din bulzișorii aurii. Îndată ochii îi crescură rotunzi și sprâncenele se înălțară.” Vi-
nul, vechi și cu poveste, provoacă, la rându-i, reacții: „Ochii săi se sfințiră și se 
limpeziră.” Și, la fel ca în alte texte sadoveniene, e nevoie de istorisirea autentifi-
catoare. Șătrarul va spune povestea vinului care se bea la ospăț, vin care se trage 
din soiul lui Matiaș crai, Tokay, dăruit lui Ștefan cel Mare și transformat de dealu-
rile Moldovei în Cotnari. Cele patru ulcioare vor înveseli adunarea, mai cu seamă 
că este adus și preotul locului, ortodox, părintele Nicoară: „... domnul Paul de 
Marenne observă, cu oarecare mirare, coada lungă împletită la spate a popei și 
vârâtă sub anteriu, precum și barba revărsată în neorânduială, ca un măturoi că‐
runt, pe pieptul și pe pântecele său.” Vinul vechi de Cotnari îi prilejuiește abatelui 
și o cugetare, rostită în limba de cult apuseană, adică în latină, spre totala neștiin-
ță a confratelui răsăritean: „Bonum fuit istud, optimum hoc est!” Preotul, rudă cu 
șătrarul, de altfel, își prezintă cu umilință darurile, refuzând o confruntare pe te-
me de învățătură cu solul străin. Dar, în spiritul aceluiași turnir sui-generis, de 
care răsăritenii nu aveau știință, îi face o propunere de nerefuzat abatelui: „Măria 
ta” – urmă cam înfierbântat părintele Nicoară – „dacă vra papistașul să cunoască 
știință de învățătură, apoi, când a ajunge la Iași, să se înfățișeze la înalt prea sfin-
ția kirio kir Dosoftei. Acela știe nu numai sârbește, ci și elinește și latinește. Să se 
ieie amândoi la harță, să se taie în vorbe ca-n săbii; ș-apoi a vedea franțuzul pe 
dracu!” 

Mai trebuie menționat că preotul moldav refuză să bea din vinul „aristocra-
tic”, bând înverșunat din vinul acru inițial: „El nu voia să știe de sași și de papis-
tași, nici de vinuri din alt loc decât din satul lui și din podgoria răzășască, pe care 
le-au băut moși și strămoși.” Iar ospățul continuă, după reguli fixate de gazde; to-
tul nu doar spre îndestularea oaspeților, cât, mai degrabă, pentru uimirea acesto-
ra. Răzășița aduce claponii în țiglă, răzășul, alte ulcioare pecetluite, cu vin vechi și 
nobil. Apar țiganii cu diblele, ale căror melodii îi aduc iarăși aminte abatelui de 
sălbăticia țării în care se află și de vinul acru de la început. Au loc și schimburi pa-
remiologice. Prințul îi comunică abatelui francez că „vinul ales îmblânzește mă‐
dularele, mintea și sufletul”. La rându-i, oaspetele francez îi împărtășește convin-
gerea că „trei lucruri, dacă nu sunt foarte bune, sunt rele: carmina, vina, pepo; sti-
hurile, vinul, harbuzul”. 

Duelul vorbelor nu întrerupe însă competiția culinară, cele în mod deosebit 
apreciate fuseseră zama de găină, sarmalele, claponii fripți în țiglă, plăcintele, 
dar mai ales vinul vechi de Cotnari. Deși toți oamenii gustă cu nesaț din bucate, 
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principalul destinatar este „popa franțuz”. Și, frecvent, tot se manifestă această 
dorință de echivalare lingvistică, adusă la superlativ după triumful plăcintelor, 
însoțite de alt ulcior: „Și de Marenne făcu altă profesie de credință în ceea ce pri-
vește nemaipomenita potrivire între acea băutură veche și acele lucruri fierbinți 
și picante, cu crusta aurie. Ceru numaidecât rețeta și începu s-o scrie în tabletele 
sale. N-ajunse însă să înțeleagă raporturile și proporțiile, din pricină că toți din 
jurul său ajunseră la o însuflețire înaltă. Îndeosebi căpitanul Ilie avea o figură di-
sperată și prietenul său șătrarul îl mângâia, îndemnându-l să uite toate și să dea 
totul la spate, în noaptea aceea.” 

Acest îndemn pare să țină de tipicul moldovenesc, deoarece abatele, după ce 
află ce era de aflat din tainele iubirii imposibile pe care i-o poartă prințul fiicei lui 
Duca, se tot îndepărtează de convivi, fiind înfrânt, bahic și culinar, deopotrivă. La 
fel se va întâmpla și cu prințul moldav, slăbiciunea lor fiind privită disprețuitor 
de ceilalți. Aceștia vor continua, urmându-și credincioși gazda, cea care le mărtu-
risește la un moment dat: „... mie, când mă îmbăt, îmi vin felurite gânduri care mă 
bucură, căci ele mă deosebesc de ceilalți oameni. Ei umblă pe spatele calului; eu 
vreau să umblu cu calu-n spate. Ei umblă pe-o cărare; eu vreau să umblu pe do-
uă.” Iar petrecerea continuă în sat, hotărându-se pe loc „un botez și o cumătrie” 
pentru a pecetlui noaptea de pomină. 

Înainte de plecarea la drum spre Iași, mai trebuie respectat un obicei al pă‐
mântului: „Trebuie să sorbim tot în acest loc o zamă acră care chiamă potroc. Din 
punct de vedere medical, se pare că-i folositoare deoarece alungă nourii vinului.” 
Cât despre învingător, într-un turnir ad-hoc, acesta este răzășul de gazdă, accep-
tat în final ca „un luptător redutabil”, deoarece, credincios făgăduielii făcute, nu 
numai că nu adoarme pe final, așa cum au făcut mai toți participanții la ospăț, ci a 
pornit să scoale satul, pentru a da o nouă înfățișare petrecerii, în regim diurn. 
Capitolul VIII al romanului, cel care prezintă ritualul necesar pentru o revenire la 
normal, adică gustarea potrocului, are un titlu pe măsură, arătând nu doar finalul 
„competiției”, ci și o formă interesantă de fair-play: Moldovenii cunosc leac pentru 
mahmuri, ori de ce nație ar fi. În felul său elaborat, abatele, la fel de ocupat cu de-
gustarea matinală, ar fi vrut să noteze pe tabletele sale rețeta. Nu avea cum, fiind 
preocupat de lingura de lemn, așa că se mulțumi doar să o înregistreze pe care 
orală, așa cum i-o spune noul său prieten, prințul Ruset: „Apa acestei fierturi e în-
șelată și prefăcută printr-o fermentație de tărâță de grâu și mei. I se adaugă o 
creangă de cireș. Și după ce-i așezată pe cuptor, la căldură, gospodina care a ofi-
ciat, după un ritual străvechi, asmuță glas de ceartă asupra cuiva mai tânăr. Nu-
mai astfel fermentația capătă aciditatea necesară. Eu bănuiesc că se spun și vor-
be de descântec, dar le știu numai femeile...” 



„CARPE DIEM, QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO...” UN SECRET GASTRONOMIC DIN VREMEA DUCĂI-VODĂ 

60 

Secretul de la curtea/ gospodăria lui Lăzărel Griga e complex: el ține de bu-
na primire a oaspeților, de ușoara trufie răzășască (răzășii, considera Sadoveanu, 
reprezintă prima treaptă a nobleței în Moldova, fiind asemănători cavalerilor 
medievali francezi). O primă parte a secretului gastronomic se referă la ordinea 
în care sunt aduse bucatele, începând cu acel șiretlic de la început, când sunt pu-
se pe masă bucate frugale și vin de slabă calitate, pentru ca apoi adevăratele bu-
cate, prezentate cu șart, să aibă o valoare augmentată. A doua parte a surprizei și 
a secretului nocturn ține de o filosofie re-descoperită într-un veac zbuciumat. În-
ceputul este determinat de o minunată vedere a naturii, în fața căreia personajele 
se spiritualizează: „Abatele se simți pătruns de un simțământ de evlavie, privind 
minunea Dumnezeirii, într-o clipă strălucită și fără pereche în eternitate.” Conti-
nuarea are loc în timpul ospățului, spre final, când Ruset dă glas unei filosofii tra-
gice: „nimic nu poate răscumpăra dezechilibrul nostru. [...] Aici ne veselim și în 
altă parte pier oameni de ciumă și robie.” 

Dacă nu ar fi fost prinși în aplicarea filosofiei până la capăt (în sensul practic 
al ospățului), șătrarul și căpitanul Ilie Turculeț ar fi putut să își prezinte variante-
le proprii. Le putem însă lesne bănui. Iar secretul gastronomic, așa cum a rămas 
de la personaje sadoveniene lipsite de practica lecturării unor versuri latinești, 
precum abatele Paul de Marenne, este acela să știi să te bucuri de oricare prânz, 
sărac sau bogat, rânduind totul ca într-un spectacol ce ar putea fi, mereu, ultimul. 

Ne amintim că undeva șătrarul urma să își prezinte două rugăminți, ca o 
gazdă atentă la tot ceremonialul spunerii și al oficierii gastronomice. A doua sa 
rugăminte ține de toposul sadovenian al istorisirilor. O reproducem integral, 
având rostul ei în economia narativă: „... ducându-mă eu odată la Cotnari, am fă‐
cut o petrecere cu unul Matiaș, care – zice el – ar fi fiind strănepot acelui Feltin 
Sasu, pivnicer al lui Ștefan-Vodă Bătrânul. Măcar că-i papistaș, eu cu dânsul 
m-am înțeles ș-am petrecut noi ca frații. Acu, la despărțire, zice acel Matiaș că ta-
re i-a plăcut întâlnirea și lucrarea aceea a noastră și că el vra să pomenească pre-
cum știe prietenia pe care am legat-o. Am, zice el, în niște ulcioare bine smălțuite 
și bine pecetluite cu ceară un vin vechi de la părintele meu, care mie foarte mult 
îmi place. Vreau să îți dau din el, ca, gustând câteodată, să-ți aduci aminte de mi-
ne. Acest vin – zice Matiaș – are asemenea putere într-însul încât, când vrea vlă‐
dica nostru cel bătrân de la Cotnari să slujească, apoi bea numai un pahar – și se 
poate scula, și poate umbla, și poate sluji. Altfel nu se poate. Deci, iubite al meu 
prietin – zice Matiaș – primește aceste ulcioare care au rămas de la acei vechi 
pivniceri și adă-ți aminte de mine.” 
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ROMANCIERA MONICA LOVINESCU 

Emanuela ILIE 

conferențiar, Facultatea de Litere, 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 

Pentru puţinii cunoscători în profunzime ai ope-
rei confesive scrise de Monica Lovinescu, relaţia tul-
bure a scriitoarei cu proza de ficţiune nu este un se-
cret. Controversa interioară, finalizată cu asumarea 
unui sacrificiu necesar, este recunoscută într-o pagină 
nelipsită de dramatism: „Mai rămâne de elucidat rela-
ţia mea cu scrisul. Rilke mă ajutase s-o complic cu sfa-
tul său aprig din Lettre à un jeune poète. «Spovedeş‐
te-te ţie însuţi: dacă scrisul ţi-ar fi interzis, ai muri? În 
ora cea mai tăcută a nopţii tale pune-ţi această între-
bare.» Mi-o puneam nu doar în noaptea adâncă, ci ori 
de câte ori intriga unui roman se închega fără voia 
mea, personajele se instalau sâcâitoare, câteva cuvinte 
se cereau neapărat integrate într-o frază. Nu mai avea nimic de-a face cu scrisul 
inocent – chiar dacă neizbândit – din adolescenţă. Orice proiect te culpabiliza: ai 
muri dacă....? Într-o astfel de neînţelegere cu mine însămi, n-am mai terminat 
decât o nuvelă intitulată tocmai Acum se moare (publicată într-o revistă româ‐
nească din America de Sud) şi un volum de proze – în franceză. Mi-am refuzat 
luxul ficţiunii poate şi pentru că istoria impunea alte figuri ale morţii. De fapt, 
începuse să se moară mult în România şi pentru a mă pune – fără speranţă, dar 
cu atât mai necesar – de-a curmezişul inevitabilului, simţeam din ce în ce mai 
clar că trebuie să sacrific ceva.” Greu de spus, ce-i drept, dacă numai neînţelege-
rea cu mine însămi şi convingerea sumbră că istoria impunea alte figuri ale mor-
ţii au stat la baza opţiunii de a-şi sacrifica o vocaţie pe care totuşi o dovedise în-
că din copilărie1. Decisa renegare ulterioară a propriei proze de ficţiune trebuie 

                                                           
1 În fapt, debutul absolut al Monicăi Lovinescu a constat în publicarea – la doar 8 ani! – a unui 

basm în „Dimineaţa copiilor”, urmat, în adolescenţă, de scrierea unor proze scurte, apărute, la rândul 
lor, sub pseudonimul Ioana Tăutu, în „Vremea” şi „Kalende”. În sfârşit, până la 20 de ani, viitorul me-
morialist şi critic literar de mare calibru a mai publicat, în „Revista Fundaţiilor Regale”, câteva frag-
mente dintr-un roman intitulat În contratimp. 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinlJHZkLXcAhWrMewKHb7yB84QjRx6BAgBEAU&url=http://www.gandul.info/magazin/monica-lovinescu-cuvantul-din-cuvinte-880240&psig=AOvVaw0pHmYG22dxKW9y1Xwi5x1T&ust=1532432116261684
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totuşi să fi fost determinată şi de imposibilitatea publicării volumului de proze 
scrise în limba franceză la care autoarea face aluzie în citatul de mai sus. În orice 
caz, înaintat editurii pariziene Denoël, în anul 1955, manuscrisul Mots à mots es-
te refuzat politicos, cu pretextul că este „prea modernist” (?!) În România, cartea 
va apărea, în traducerea ca de obicei, rafinată, a lui Emanoil Marcu, abia după 
cinci decenii...  

Pus faţă în faţă cu această versiune – Cuvântul din cuvinte, traducere de 
Emanoil Marcu, prefaţă de Ioana Pârvulescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2007 –, cititorul are în sfârşit ocazia să îşi alimenteze curiozităţile mai vechi, le-
gate de textura şi tematica prozei ficţionale, egal vinovate de renunţarea Moni-
căi Lovinescu la ceea ce ea însăşi a numit luxul ficţiunii. În ceea ce mă priveşte, 
lectura cărţii mi-a verificat, în primul rând, o presupunere mai veche. Anume, că 
întreaga operă a autoarei numite, pe drept cuvânt, de Gh. Grigurcu o „Casandră a 
criticii”, este un sistem de vase comunicante prin care curge aceeaşi sevă ideati-
că. Că, altfel spus, proza autobiografică, opera critică şi cea de ficţiune a Monicăi 
Lovinescu sunt hrănite de aceeaşi afluenţi tematici. Încă din primele pagini ale 
acestei cărţi ce respiră, pe spaţii largi, aerul tare, ozonat, al ideilor şi conceptelor 
de profunzime, cititorul întâlneşte obsesiile recunoscute ale scriitoarei2: pro-
blemele unei conştiinţe hiperlucide, obligate a se confrunta atât cu propriile li-
mite, cât cu anomaliile sistemice, proprii unei societăţi totalitare; singurătatea 
(auto)impusă şi nevoia acerbă de raportare la alteritate; exilul (nu numai interi-
or) şi dilemele identitare specifice unui înstrăinat; etica şi adevărul ca forme de 
rezistenţă; responsabilitatea, faţă de sine şi faţă de ceilalţi, dar mai ales faţă de 
cuvântul scris – numit, în mai multe rânduri, „singurul temei de creaţie cu putin-
ţă” etc., etc. 

Carnaţia ce îmbracă acest schelet ideatic este însă cu totul distinctă de for-
mula cu care Monica Lovinescu ne-a obişnuit, spre exemplu, în Unde scurte, La 
apa Vavilonului, Jurnal sau Întrevederi cu Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Ştefan Lu-
paşcu şi Grigore Cugler. Avem de-a face cu o suită de proze de lungime variabilă, 

                                                           
2 O asemenea miză a întâlnirii cu prozatoarea de ficţiune Monica Lovinescu are, desigur, și riscuri-

le ei. Într-un articol publicat în „România literară” chiar după apariţia romanului, Cristian Teodorescu 
le recunoștea direct: „Am citit cartea debutantei Monica Lovinescu atent mai mult să descopăr con-
stantele de mai târziu. N-am fost în stare să mă desprind de palimpsestul autoarei care şi-a uitat ro-
manul. Vocea dnei Lovinescu de la «Europa liberă» şi cărţile ei, mai ales cele de memorialistică, mi-au 
ecranat, ca să zic aşa, accesul la acest roman. L-am citit, aşteptând ca după fiecare rând să apară scrii-
toarea pe care o ştiam şi tot timpul nemulţumit că ea nu se iveşte. Şi probabil că şi după ce voi reciti 
acest roman, voi rămâne cu aceeaşi obsesie, chiar dacă mi se pare excelent pentru un debut care ar fi 
putut fi primul pas al unei mari cariere de romancieră în Franţa contemporană.” (Cristian Teodorescu, 
La microscop: Cuvintele din cuvântul Monicăi Lovinescu, în „România literară”, nr. 33, 2007, disponibil 
pe http://www.romlit.ro/index.pl/cuvantul_din_cuvintele_monicai_lovinescu) 
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care pot fi receptate şi ca texte autonome – deşi, bineînţeles, fiecare dintre cele 
21 de capitole contribuie într-un fel distinct la coerenţa tabloului de ansamblu. 
Cele mai multe dintre ele au o structură monologică, infiltrată poematic, şi sunt 
atribuite unui narator fără nume şi alţi referenţi identitari proprii, altele sunt 
construite în maniera dialogului specific teatrului absurd şi parabolic, fără niciun 
fel de indicaţie paratextuală3. La intersecţia dintre epică homo- sau hetero-
diegetică, lirism aspru, dramaturgie absurdă şi eseu filosofic ori mentalitar se 
naşte însă o carte mustind de semnificaţii, străbătute de o reţea complicată de re-
ferinţe şi simboluri de tot felul (de cele mai multe ori ingenioase). 

La rigoare, într-adevăr, materia ei densă poate fi contrasă într-o schemă de 
vector parabolic. Cuvântul din cuvinte se recomandă, ab initio, drept o parabolă a 
lumii totalitare – deși unii cititori, inclusiv inspirata prefaţatoare a cărţii, Ioana 
Pârvulescu, l-au parcurs ca pe „un roman realist, ascuns în limbaj utopic”. În 
mod evident, localizarea parabolei trebuie să fi dat bătăi mari de cap echipei 
editoriale de la Denoël, incapabile a fi observat, bunăoară, aluziile la miturile 
noastre întemeietoare (capitolul al 17-lea valorifică, prin figura și povestea Fon-
datorului, mitul jertfei pentru creaţie), la geografia noastră simbolică sau la spe-
cificul nostru mentalitar (la data respectivă, oricum, departe de a fi socotite exo-
tice şi, în consecinţă, vandabile în Franţa). Spre ilustrare, iată câteva mostre de 
portret colectiv cu marcaj etnic, mai fin ori mai puternic: „Nouă, în ţara noastră, 
ne plac două lucruri: să definim şi să ne obişnuim; avem obiceiul să transfor-
măm totul în obişnuinţă”; „Singurul motiv pentru care nu muncim, pentru care 
nu avem nici industrie, nici agricultură, şi doar un rudiment de administraţie, e 
obiceiul nostru de a ne confesa”; „Străinii când veneau la noi se mirau. Cum, nici 
o răzmeriţă? Niciun vulcan, cât de mic? Nici o statuie? Nici măcar un jaf? Ce 
vreţi, nu eram orgolioşi”; „Noi nu aveam mulţimi. Nu ne adunam laolaltă. Aveam 
prejudecata spaţiului. (...) Chiar dacă nu eram orgolioşi, aveam şi noi marota 
noastră, ca toată lumea. Nouă ne plăcea să păstrăm distanţa între noi”; „În mate-
rie de înmormântări, devenisem lideri. Sfidam concurenţa internaţională”; „Re-
voluţionarii se înmulţeau prin sciziparitate, dar nimeni nu ne avertizase. Până să 
înţelegem ce se întâmplă, am fost copleşiţi. Publicaseră deja primul decret. Totul 
se făcea prin decrete... Am putut face astfel revoluţia noastră, doar prin inducţie, 
deducţie şi sciziparitate” etc.  

Altminteri, citite ca întreg, cele 21 de capitole ale cărţii cartografiază o lume 

                                                           
3 Cum a observat totuşi Loredana Opăriuc, într-un studiu riguros despre Monica Lovinescu şi unde-

le lungi ale romanului, „totalitarismul, de orice culoare sau direcţie, este regizorul discret şi inflexibil 
al lumii descrise, suprapersonajul-zeitate veghind cu o vigilenţă diabolică” (în coord. Mariana Flaișer, 
Cultura și imaginea ei în lume, Casa Editorială Demirug, 2009, pp. 191-200). 
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sumbră, atât de obişnuită cu metodele de epurare sau convertire (a se citi repre-
siune) specifice unui sistem totalitar, încât le percepe drept naturale şi, în conse-
cinţă, nu-şi mai doreşte decât un singur medicament: căderea în vid ca pandant 
al uitării („Sfârşitul Lumii e cel mai solicitat medicament în acest moment”, ne 
anunţă la un moment dat unul dintre personajele de fundal). Privită îndeosebi 
prin ochii locuitorilor – ameninţaţi în permanenţă de cruzimea lipsei de speran-
ţă – care o populează, această lume nici măcar nu poate fi percepută drept o 
anomalie sistemică perfectă (ceea ce, oricum, este de fapt). Căci în lumea pe dos, 
pe care o re-compune în Cuvântul din cuvinte prozatoarea Monica Lovinescu, 
orice abatere structurală, orice devianţă comportamentală şi, în speţă, orice 
monstruozitate este desemnată drept semn al normalităţii. O naratoare ne iniţi-
ază, spre exemplu, în puericultura cu miză teribilă a epocii. Educaţia copiilor, 
una extrem de rigidă, este atent supravegheată și transformată într-un factor de 
dezumanizare: „Aveam bucurii garantate în curtea școlii. În văzul și cu știrea tu-
turor. Părinţii mei nu glumeau cu principiile. M-au învăţat să trăiesc regulamen-
tar, să mă adaptez la urechea ţiuitoare care era orașul. (...) Prin urmare, ne su-
pravegheam, ne raportam, ne denunţam. Vânam secretul. Eram dotată. Şi docilă. 
Uneori, înainte de împărţirea premiilor, deveneam chiar zeloasă. Aveam o pur-
tare ireproșabilă.” Din moment ce „secretul este lucrul cel mai intim, existenţa 
se află astfel în sfera unei tăceri ce o protejează”4, obligarea copiilor să devină, 
de mici, vânători ai secretelor celorlalţi înseamnă, desigur, condamnarea lor la o 
lipsă dureroasă de intimitate. Ca o urmare firească în nefirescul ei distopic 
(crescut gradual de la primul la ultimul capitol), adulţilor li se impune un număr 
limitat de mișcări și funcţii în angrenajul social (de la plimbarea grașilor la dre-
sarea șoarecilor) și li se interzice dreptul la intimitate reală (inclusiv încăperile 
din casele lor sunt separate, iluzoriu, prin funii de cânepă). Interdicţia este ex-
tinsă și asupra sentimentelor profunde ori a gesturilor tandre. Apropierea tole-
rată a cuplurilor este de un grotesc sinistru. La un moment dat, bărbaţii sunt 
prezentaţi cărându-și femeile, obligatoriu ușoare, în cărucioare; ceva mai târziu, 
toţi locuitorii trăiesc în cutii colective sau personale, din care îi supraveghează 
pe toţi ceilalţi și nu se pot deplasa altfel decât prin târâre, dar sunt convinși că 
„reptaţiunea” e normală etc., etc. În schimb, în această societate controlată la 
sânge nu numai din interior, ci și din exterior (căci, atenţie, vorbim despre o ţară 
ce trăiește din ajutoarele altor ţări, care o numesc, ironic, „rezerva de confesiu-
ne”), este încurajată confesiunea perversă: fiecare locuitor trebuie să îl informe-
ze pe un altul (și doar pe un singur altul!) în privinţa tuturor gândurilor, viselor 

                                                           
4 David Le Breton, Despre tăcere, traducere de Constantin Zaharia, Editura ALL Internaţional, 

București, 2001, p. 123 
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și, cel mai grav, visurilor proprii. Rostul dezvăluirii de fapte, banale ori denatu-
rate, este vital, doar la capătul frânturilor dialogice obligatorii fiecărui mărturisi-
tor și fals confesor fiindu-i permis accesul la existenţa colectivă. Regulile și mize-
le întunecatului joc de-a spoveditul sunt devoalate în capitolul al 3-lea: „De când 
ne știm, nu s-a văzut la noi o discuţie între mai mult de doi indivizi. De îndată ce 
suntem mai mulţi, tăcem; în schimb, când suntem în doi, nu ne mai tace gura. (...) 
De altfel, confesiunile noastre nu se bazează doar pe vise. De-atâtea ori, ca răs-
puns la un «Ce mai faci?», auzi: «Mizerabil, mersi». Sau «Mi-a ieșit un furuncul», 
sau «Mi-am înăbușit copilul cu perna», sau «M-am înţepat cu un cui», sau «M-am 
culcat cu soră-mea și încă nu mi-am revenit din șoc», sau alte detalii anodine ale 
vieţii noastre zilnice. O confesiune poate fi alimentată de orice, nu suntem ne-
pretenţioși, nu cerem imposibilul, respingem excentricitatea. Totul e să ajungi, 
seara, suficient de purificat ca să înfrunţi o nouă noapte.” 

De faptul că, în ţara de hârtie5 imaginată de Monica Lovinescu, libertatea de 
manifestare a personalităţii individuale este limitată drastic sau chiar anihilată, 
suntem informaţi încă din primul capitol. Practic, toţi locuitorii ajung să sufere 
din cauza delictelor nenumărate care le ameninţă şi finalmente le distrug orice 
dorinţă de afirmare identitară. Un mic inventar al acestor delicte frizând absur-
dul este realizat chiar de primul narator al cărţii, scribul din brigada a cincea – 
secţia a treia – de urmărire penală a literelor încriminate: delictul de nap por-
cesc, delictul de abajur, delictul de ziar, delictul de utilizare a literelor interzise 
sau uitate ş.a. Lista referenţilor identitari și a celorlalte simptome ale devierii es-
te continuată, desigur, și în celelalte capitole, al căror nexus este, cel mai adesea, 
un caz de insubordonare socială, sancţionat sau măcar sancţionabil: incapacita-
tea sau refuzul confesiunii (capitolul al 3-lea), boala norilor și întâlnirea cu un 
luptil periculos (capitolul al 4-lea), autoizolarea unui cuplu autentic în turn (ca-
pitolul al 6-lea), refuzul de a renunţa la amintirea împlinirii afective (capitolul al 
9-lea), ispita zidului, „dorinţa de a zidi, de a înălţa pereţi între mine și ceilalţi, de 
a construi creneluri de tăcere, contraforţi de uitare” (capitolul al 17-lea) etc. Te-
roarea ce planează asupra tuturor este întreţinută nu doar prin tratamentul ex-
trem de dur aplicat elementelor dușmănoase – în cazul nesupunerii „se recurge 
la foc, la fier și la umilire” –, ci și prin mijloace dintre cele mai perfide, precum 

                                                           
5 În mod cert, referentul românesc al acţiunii nu se susţine până la capăt. Gabriela Gheorghișor are 

dreptate să constate: „În afara enunţării unor așa-zise note de «specific naţional», precum sociabilita-
tea, predispoziţia la confesiune (la trăncăneală ar fi fost mai bine spus) în defavoarea muncii, obișnu-
inţa imitaţiei altora ori statutul de «ţărișoară» liniștită și nepretenţioasă, «rezervă» trăind din mila 
marilor puteri (plus o aluzie la mitul întemeietor al Meșterului Manole), referentul «realist» e complet 
lipsit de determinări.” (Gabriela Gheorghișor, Despre „îngroparea” cuvântului, inclus în Monograme. 
Configurări ale prozei românești contemporane, Editura Aius, Craiova, 2012, pp. 30-31). 
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cele fals terapeutice, prin intermediul cărora populaţia își poate măsura, chiar 
spori nivelul de satisfacţie existenţială. Un prim exemplu definitoriu: medica-
mentele precum Sfârșitul Lumii sau Hiperbola, menite a ușura (?!) suferinţa 
vârstnicilor sau a celor lipsiţi de pofta de a trăi, adică de vitalitatea permisă de 
adepții Doctrinei. Imediat ce stocul (niciodată eficient) se epuizează, populaţia 
își începe goana după rezerva care să asigure confortul mental impus. Un alt 
exemplu emblematic: încurajarea agresiunii controlate. Din această perspectivă, 
relatarea unuia dintre naratori sugerează existenţa a două tipuri de agresiune 
asumată de întreaga umanitate descrisă în roman: cea uzuală și cea extraordi-
nară. Pe de o parte, existenţa cotidiană a locuitorilor presupune accesul la o vio-
lenţă fals ritualică: în timpul zilei, nimeni nu se desparte niciodată de pușcă, do-
borârea păsărilor ce trebuie gătite pentru fiecare seară având loc inclusiv în tim-
pul celor mai banale conversaţii. Pe de altă parte, ieșirile (la fel, controlate) din 
acest sinistru decor cotidian înseamnă recursul la o altă formă de agresiune 
obligatorie. Concret: în zilele de sărbătoare, sunt atacate și consumate ajutoare-
le sosite din străinătate, iar în perioada vacanţelor sau a concediilor se vizitează 
rebeliuni modeste și chiar mici războaie, când nu se călătorește în timp, în epoci 
considerate atrăgătoare prin numărul de dezastre, naturale sau provocate (veri-
șoara unei naratoare se mută în epoca Războiului de o Sută de ani, dar e nemul-
ţumită de... numărul mic de catastrofe întâlnite!).  

Firește, într-o asemenea ordine socială riguroasă, orice tentativă de apropie-
re sau de intimitate reală este sancţionată aspru, fiind prezentată, inclusiv legis-
lativ, drept derapaj identitar extrem de periculos. Locuitorii plătesc taxe bizare şi 
amenzi usturătoare inclusiv pentru priviri empatice, considerate suspecte, unii 
dintre ei semnează cereri de schimbare a personalităţii ori a capului (declarat 
prea plictisitor, în realitate prea plin de însemnele unui trecut considerat de-a 
dreptul ostil sau ale unui prezent lipsit de perspectiva apartenenţei la masele 
permise: „ţinutul, regiunea, obârșia... răposaţii... bacalaureatul” – v. dialogul ab-
surd din capitolul al 8-lea), alţii se văd obligaţi să-şi schimbe, la graniţă, culoarea 
irisului (albastrul sau verdele sunt culori... ostil-luminoase, prea lirice, aşadar pot 
îmbolnăvi purtătorii de visarea la fel de nocivă ca orice „boală a norilor”) ș.a. Cel 
mai important mijloc de eradicare a identităţii individuale este, desigur, dispari-
ţia amintirilor personale. Un capitol întreg, cel de-al 12-lea, detaliază teribilul 
proces de anihilare a alterităţii considerate ostile, din perspectiva unei naratoa-
re-martor ce recunoaște, odată cu mecanismul sinistru, și incapacitatea generală 
de reacţie: „Or nouă, în ţara noastră, ne plac două lucruri. Să definim și să ne 
obișnuim. Avem obiceiul să transformăm totul în obișnuinţă. Sunt virtuţi strămo-
șești de care Doctrina vrea, tocmai, să ne dezbare. Iar ștergerea se operează din 



EMANUELA ILIE 

67 

același motiv. Nu știu dacă e bine să ne nesocotim astfel ereditatea, însă am ade-
rat la Doctrină ca toată lumea, orbește, fără a cântări consecinţele. Până acum, 
mi s-au părut ușor de suportat. Ba chiar făceau viaţa mai amuzantă decât înain-
te. Un chip dispărea, înlocuit de o pată; după termenul legal, era suficient să co-
manzi altul ori să-l refaci pe cel șters. După un model ușor diferit, se înţelege, 
altfel totul ar fi fost o farsă și o simplă aiureală. Eu, de îndată ce un chip era șters, 
îl consideram abandonat, îmi refăceam viaţa cu altul. Am cedat autorităţilor 
dreptul de a reconstitui chipul soţilor pomeniţi, ca să nu mai vorbesc de restul 
familiei și de mătușă.” Poate ca o pedeapsă pentru faptul că i-a permis celui mai 
nou soţ prea multe momente de absenţă („Ştiam că trebuie să veghem, cum pre-
vede Doctrina; câteva clipe de absenţă erau totuși permise, cu condiţia să fie 
scurte”), femeia asistă la ștergerea lentă a identităţii lui corporale6. Procesul, re-
almente sinistru, începe cu efasarea trăsăturilor faciale, continuă cu dispariţia 
celorlalte atribute fizionomice si fiziologice, pentru a se încheia cu transforma-
rea totală a bărbatului într-o piele gata să fie cedată altcuiva, unui locuitor oare-
care, obligat la rândul lui să o primească sau doar dornic de o schimbare. Renun-
ţarea efectivă la pielea netedă, acum irecognoscibilă, a celuilalt este de o demni-
tate tragică, naratoarea sugerându-ne totuși intensitatea suferinţei: „Dacă mă 
prăbușeam afară, nu avea să știe nimeni. Doctrina avea să-mi fie recunoscătoa-
re, căci ea preţuiește cantitatea și preferă să nu ţinem cu unghiile de piei. Acum, 
în orice caz, se terminase. Nu voi reîncepe cu alte chipuri. Ăsta avea să fie ulti-
mul. Cel mai puţin memorat, cel mai uitat, cel niciodată știut.”  

Şi în alte capitole există varii referinţe la ștergerea deliberată din memorie, 
„prin efracţie, în somn, la distanţă şi izolat”, a trăsăturilor partenerilor/ partene-
rului, dar și a celorlalte fiinţe alături de care unii inconștienţi își permit, în ciuda 
tuturor avertismentelor, fie împlinirea temporară, prin evaziunea afectivă 
într-un cuplu normal, fie luxul reveriei fără obiect, egal periculoase. Practic, în 
întunecata lume ficţională creată de tânăra Monica Lovinescu, tot ceea ce ţine de 
perspectiva de profunzime sau de nivelul esenţelor trebuie obnubilat ori şters, 
de la culorile solare la fotografiile care au captat momente esenţiale ale existen-
ţei prea-umane, ostile, căci spiritualizate. La fel, cei ce se încăpăţânează cu stoi-
cism să creadă că își pot păstra rezervele de umanitate sunt aspru pedepsiţi: Bă‐
trâna din primul capitol, spre exemplu, cu foc, fier sau umilinţă, în timp ce femeia 

                                                           
6 Nu trebuie să uităm de importanţa esenţială a corpului în procesul de definire și cristalizare a 

identităţii personale. Căci corpul, ne asigură sociologul David Le Breton într-un studiu memorabil, „nu 
poate fi o posesiune circumstanţială, el încarnează fiinţa-sa-în-lume, fără de care el nu ar fi. Omul este 
acest nu-ştiu-ce şi acest aproape-nimic, care îşi depăşeşte înrădăcinarea fizică, dar nu poate fi despăr-
ţit de ea. Corpul constituie casa omului, chipul său”. (David Le Breton, Antropologia corpului şi moder-
nitatea, traducere de Doina Lică, Editura Amarcord, Timişoara, 2002, p. 150). 
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ilegal corpolentă, asemănată „cu o forţă a naturii. Cu o reminiscenţă. Cu memo-
ria noastră nefericită”, care înspăimântă lumea în capitolul al 10-lea, cu aresta-
rea. Căci, ne avertizează panicat naratorul acestuia din urmă, „Cu toate amintiri-
le care se adunau în jurul ei, cu calmul ei smintit, femeia aia ne bloca trecerea. 
Ne trăgea înapoi. Era vinovată. Iar eu e cazul să mă grăbesc. Trebuie să mă pre-
zint la control, să plec, să schimb aerul”. Controlul permanent, asumarea unei 
funcţii sociale bine determinate (sunt pomeniţi, în diverse ocazii, conducătorii, 
suprapușii, edilii, controlorii, administratorii etc.), supravegherea perpetuă a 
maselor, la fel ca și îndepărtarea, temporară ori definitivă, a celor atinși de ispita 
memoriei devin, bineînţeles, forme legislative de manipulare și anihilare a uma-
nului, obligat să supravieţuiască minimal, fără însușirile care să îi contureze re-
lieful identitar. Un pandant simbolic al voitei eradicări spirituale este relieful 
lipsit de asperităţi, spaţiul de esenţă heterotopică în care locuitorii își duc re-
semnaţi existenţa robotizată. Imaginea nivelării totale a geografiei terestre, po-
menită în mai multe rânduri, este transparentă în semnificaţii: dispariţia forme-
lor de relief, dar și aceea a unor fenomene meteorologice pe care Doctrina le 
percepe drept catalizator al reveriilor ostile (ninsoarea, spre exemplu, dispare 
cu totul, ploaia curge... de jos în sus etc.) sunt înţelese ca reflectări, pe orizontala 
strict geografică, ale fondului interior sterp – ţinta de fond a conducătorilor. 

Deşi preocupat de tabloul de ansamblu, condeiul înmuiat în cerneala nea-
gră a distopiei nu uită totuşi să schiţeze în fugă şi câteva figuri încă necorupte de 
răul totalitar. Ce-i drept, și ele sunt ameninţate de agenţii siniştri ai distrugerii, 
ai descompunerii generalizate – de acele alterităţi întunecate, demonizate sau 
de-a dreptul demonice ale umanităţii, fie ele de natură hominidă (precum su-
prapuşii) ori animală (precum enorma pisică feroce, devenită din torturat torţi-
onar). În orice caz, în jurul lor se coagulează unele scene de o mare sensibilitate, 
deşi grefate pe o percepţie tributară genului impus prin nume precum Beckett, 
Ionesco, Camus sau Albee. A se vedea, bunăoară, descrierea cuplului din capito-
lul al 5-lea, care, după ce-şi asumă responsabilitatea zilnică (dresarea unui nu-
măr fix de şoareci), se aşază în fotolii, cu ceaiul de verbină în mână, doar pentru 
a se contempla, cu o privire „tocită de repetare şi salvată de maliţie”, ignorând 
orice ameninţare menită a-i opri. Dar în lumea monstruoasă descrisă cu minuţie 
în Cuvântul din cuvinte, poezia pură a privirii și a oglindirii în celălalt este un de-
lict fatal. „Dar unde să mai găsesc pe unii care să facă ce făceam noi: să stea în 
două fotolii, faţă-n faţă, și să se privească? Este un obicei care se pierde. Ca toate 
obiceiurile. Progresiv, rapid, total. Nu mai există. Noi eram ultimii”, constată cu 
amărăciune naratoarea rămasă finalmente singură. Căci acţiunile brutale ale ce-
lorlalţi – în casă se instalează o fanfară militară ce emite un zgomot teribil, apoi 
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se organizează ziua cerșetoriei naţionale, după o zi, congresul cuielor etc. – 
alungă șoarecii. Incapabil să livreze raţia zilnică de zece șoareci dresaţi, bărbatul 
este arestat, iar femeia înţelege că ea însăşi este pedepsită, cu o rară cruzime, să 
îndure un rest de viaţă sterp (căci cu totul lipsit de privirea celuilalt): „Iar o viaţă 
fără priviri va fi lungă, lungă, prea lungă.” În aceleași culori nostalgice ne este 
zugrăvit, în capitolul al 6-lea, ritualul de așteptare a îmbătrânirii, executat fără 
grabă de cuplul autoizolat, închis într-un turn dincolo de care se cască hăul. Înţe-
legând la rândul lor că „îţi ia o groază de timp să îmbătrâneşti”, cei doi se forţea-
ză să îşi umple rămăşiţele de viaţă rămase cu resturi de amintiri, fantasme, 
comportamente şi gesturi halucina(n)te, repede alunecate în manii doar în apa-
renţă rizibile sau groteşti, în esenţă tragice, în ciuda optimismului afișat la final: 
„Vom reuși să trecem. Într-o zi, vom fi dincolo.” Desigur, echivalentul semantic al 
acestui dincolo râvnit, așteptat beckettian, nu poate fi altfel decât thanatic. 

Dacă majoritatea figurilor de mucava ce îşi trăiesc, cu resemnare sau nos-
talgie, apocalipsa cotidiană nu au altă funcţionalitate decât aceea de a îngroşa li-
niile distopice, figura scribului este învestită cu semnificaţii net superioare. Deşi 
e la fel de conştient, ca toţi ceilalţi, de consecinţele oricărei încercări de a se sus-
trage „urmăririi penale a literelor” şi atotputernicei Doctrine, alege să conserve 
memoria autentică a faptelor la care este martor, inclusiv a sinistrelor experi-
mente soldate cu victime pe care torţionarii (foști torturaţi, precum pisica es-
tropiată, „jupuită, dar numai pe jumătate, răstignită, dar numai pe jumătate”) le 
doreau literalmente şterse de pe faţa pământului. Cronica lui secretă, deopotri-
vă neiertătoare, sensibilă şi tragică, se nutreşte din convingerea deplină că unica 
realitate supravieţuitoare este aceea a cuvântului – pivot al lumii trăite şi succe-
daneu al nemuririi. În jurul literelor care îl alcătuiesc, crește pledoaria atașantă 
din primul capitol: „Săltăreţe sau așezate, cu rădăcini înfipte în subsolul rându-
lui ori avântate la suprafaţă, ce vină puteau avea acești spiriduși, acești elfi, pi-
ruete ale bucuriei mele de fiecare zi, tovarăși ai lungului meu celibat, consolări 
pentru divorţul meu cu lumea, prezenţe tutelare și garanţie a lucrului bine fă‐
cut?” Dar arcul factual se întinde dureros, aproape nepermis de mult, de-a lun-
gul următoarelor capitole, transformate într-o veritabilă bolgie universală. Așa 
încât, în final, după sinistra povestire a Bătrânului din capitolul al 20-lea (despre 
sosirea „erei ginandrelor” și transformarea tuturor în „ecorșee ambulante, ră‐
mânând în picioare doar prin bunăvoinţa ginandrelor, care nu atacă mușchii, 
nici oasele, dar ne lasă fără un petec de epidermă”), scribul martor nu ne mai 
poate oferi decât o reflecţie sumbră pe marginea sărăcirii limbii prin moartea 
oamenilor care o rostesc şi astfel se rostesc. Odată morţi, oamenii sunt siliţi să ia 
cu ei şi cuvântul care le este cel mai drag sau mai necesar, așa încât din limba 
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vorbită scribul nu mai aude decât două cuvinte: „La gară, am auzit un CARE, în 
capitală un NICIODATĂ.”. Epuizarea oricărei forme de vorbire validează, desi-
gur, ultima formă de moarte simbolică a umanului. Momentul de maximă inten-
sitate tragică a acestei morţi simbolice este dementa imnografie fără vorbe înre-
gistrată de scrib la final: „Bisericile erau ticsite de lume și toţi cântau fără cuvin-
te, cu o fervoare pe care, fără să ezit, aș numi-o dementă.” Finalul existenţei bio-
grafice a scribului este previzibil. Arhivarul existenţei colective ne dă oricum de 
înţeles că nu prea are de ales şi că va îngropa, el însuşi, decisivul „niciodată” – 
cuvântul din cuvinte ales să reprezinte expresia lingvistică a revoltei împotriva 
malaxorului care a măcinat întreaga umanitate. În caz contrar, ia în calcul două 
soluţii halucinante: „am putea să exhumăm toţi morţii și, odată cu ei, vocabula-
rul. Sau, ca alternativă, expediţia supremă” în căutarea unui ţinut virginal, fără 
popor, dar cu limbă. Şi, „mizând pe solidaritatea dintre popoare, am putea orga-
niza o misiune specială, regăsi acel teritoriu, captura limba, doar limba (nici nu 
există altceva), am transfera-o apoi în această ţară nefericită... Ar fi o variantă de 
luat în seamă, urgent. Conducătorii îmi răspundeau: NICIODATĂ, NICIODATĂ, 
dar nu puteam să ştiu dacă asta exprima cu adevărat un refuz sau satisfacţia de 
a folosi ceea ce le rămânea ca mijloc de comunicare.” Ameninţat, el însuși, cu ex-
tincţia fizică („va trebui să mă grăbesc. Se moare pe capete astăzi la noi, risc să 
ratez sfârșitul povestirii”), scribul promite astfel să supravieţuiască. Dacă nu 
pentru a pune capăt „acestei anarhii a neantului”, măcar pentru a manifesta, ac-
tiv, în favoarea cuvintelor cu adevărat necesare: „Trebuie să declarăm starea de 
urgenţă. Legea marţială a cuvintelor. Să organizăm mitinguri. Să înălţăm barica-
de. Să recucerim limbajul.”  

Ne aflăm, desigur, în faţa unui final cât se poate de potrivit pentru romanul 
tulburător recomandat, cum am mai amintit, drept o alteritate pe nedrept refu-
zată a scriitoarei Monicăi Lovinescu. Căci acest rămas-bun literaturii7 de ficţiune 
constituie, simultan, promisiunea unei altfel de lupte pentru revalorizarea și/ 
sau, în termenii romancierei noastre, recucerirea limbajului... 

 
Notă: O versiune redusă a acestui text, numită Despre Cuvântul din cuvinte, 
moarte și alte alterităţi, a apărut în „Convorbiri literare”, nr. 12, decembrie 2013. 

                                                           
7 Ca să preiau, bineînţeles, titlul lucidului eseu al lui William Marx, Rămas-bun literaturii. Istoria 

unei devalorizări (sec. XVIII-XX), traducere din limba franceză de Liliana Dragomir, Ana Stan, Carmen 
Habără, Diana Coman și Alexandra Gheorghe, sub coordonarea lui Alexandru Matei, prefaţă de Ale-
xandru Matei, Editura România Press, 2008. 



 

71 

VINUL PĂGÂNULUI, VINUL MUSULMANULUI1 

Gheorghe IORGA 

profesor doctor 

Bacău 

  Orice apropiere între Omar Khayyām (1048-
1131) și Quintus Horatius Flaccus (65-8 î.H.), între un 
musulman și un păgân, între un oriental și un occi-
dental poate părea surprinzătoare. La fel de surprin-
zătoare a fost, la vremea ei, în 1998, apropierea pe ca-
re E. Cizek o făcea între André Malraux și Tacitus, care 
practicau „genuri literare [...] cu totul diferite” și erau 
separați de o „distanță considerabilă a mentalităților”, 
având totuși „trăsături comune”. Ar trebui să ne mai 
mirăm că poetul latin Aurelius Clemens Prudentius a 
putut fi considerat de către Jean Starobinski („Zi sacră 
și zi profană”, 1989) drept sursă de inspirație pentru 
Baudelaire, relevând analogii „tulburătoare” între cei 
doi scriitori? Ce să mai spunem despre L. Gosserez ca-
re, în „Modernitate baudelairiană și «decadență» lati-
nă: poetul latin Prudentius, o sursă a lui Baudelaire?” 
(2000), aprofundează comparația și arată că „raportul 
dintre doi autori” se joacă „în concepția însăși despre 
poezie și în crearea unei poetici noi”. Nici paralela 
dintre cei doi scriitori propuși de noi (dinspre Omar 
Khayyām înspre Horatius, luând în considerare că po-
etul persan, cel mai popular din toate timpurile, e 
cu mult mai citit decât poetul latin) nu mi se pare bi-
zară. Obișnuit cu textele antice, inițiat de Avicenna 

                                                           
1 În acest eseu, pentru exemplificări, am folosit următoarele ediții:  
Horatius, Opera omnia. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și indicii: Mihai Nichita. Ediție cri-

tică. Stabilirea textului și selecția traducerilor: Traian Costa. Editura Univers, 1980. Traduceri: Teodor 
Naum, Traian Costa N. I. Herescu, D.C. Ollanescu, Constantin I. Niculescu, Al. Hodoș, Th. Măinescu. 

Omar Khayyām, Rubaiate. Selecția textelor, traducere din limba persană, studiu introductiv, cu-
vânt înainte, note și comentarii, de Gheorghe Iorga. Ed. Paralela 45, 2015. 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC8PX0k7XcAhUI3KQKHWNCDK8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.anticariat-logos.ro/produs/horatius-opera-omnia-vol-12/&psig=AOvVaw0rEOhItRsFuQWhsMr6g31f&ust=1532432991897357
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA0vmilLXcAhXOAewKHeFzDRsQjRx6BAgBEAU&url=https://libris.md/carti/rubaiate-omar-khayyam&psig=AOvVaw2ozhfBPUBJfmizFIvUYqsG&ust=1532433077831662
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(un aristotelician de inspirație platoniciană) în filosofia lui Aristotel și în neopla-
tonism, Khayyām avea o sensibilitate păgână apropiată de cea a lui Epicur și Lu-
cretius cum afirmă Sādegh Hedāyat, marele scriitor iranian, în „Cântecele lui 
Omar Khayyām”, poetul persan rămâne, în suflet, „materialist, pesimist, agnos-
tic”. Imaginea lui Horatius, refuzând să fie secretarul lui Augustus, preferând „să 
culeagă ziua” în grădina lui, aproape de Tibru, e complementară celei a lui 
Khayyām care, după mai bine de o mie de ani, în altă parte a lumii, o „lume de-
vastată”, n-a vrut să devină maimuța savantă a mai-marilor lumii, păstrându-și 
libertatea de gândire ca să se bucure, în conștiința sa, de clipa care trece și nu se 
întoarce. Nu știm dacă celebrul vers horațian din „Ode” (Cartea întâi, XI, 8), „Cu-
lege ziua cea de astăzi: ce va fi mâine, noi nu știm”, va fi ajuns până la Khayyām. 
Nici dacă poetul persan l-a citit, într-un fel sau altul, pe cel latin. Dar marile idei 
zămislite de lumea greco-romană circulau, desigur, în Persia musulmană, mai 
ales după anul 1000. „Cărăușii” arabi au avut grijă de asta. Miracolul a fost posi-
bil și miracolul s-a numit sinteza de gândire și simțire „Orient-Occident”, să-
vârșită de către arabi și persani. Ceea ce a intrat în istoria literaturii universale 
drept horațianul carpe diem se declină în rubaiatele khayyāmiene în mai multe 
„învățături”. Una dintre acestea se referă la vin și la îndemnul „Bea vin!” Putem 
oare disocia vinul „musulman” de vinul „păgân”?  

La vremea lui, Horatius își urmează sfatul. Îi place să bea la banchete și să 
simtă bucuria de a trăi. Cu o delectare vioaie evocă, în câteva ode, vinul „de pa-
tru ierne”, scos din „amfora sabină”; cântă plăcerea de a savura „din Falernul ca-
re/ e scos din fund de beciuri...”; își exprimă satisfacția ce i-o procură degustarea 
„Cecubului, cu-o sută de chei păzit bine”, mândria viticulturii italiene antice, te-
zaur prețios, a cărui putere invadează palatul și ia în stăpânire trupurile. E de-
gustat doar la ocazii mari, pentru a sărbători, de exemplu, victoria lui Octavia-
nus asupra lui Marcus Antonius și Cleopatrei: „Iubiții mei prieteni, acum sosit-a 
ceasul/ să bem și să cântăm” și „Am fi făcut o crimă să scoatem mai nainte/ 
Cecubul strămoșesc...” Evocarea acestei mari podgorii din Latium, menționată și 
în „Epoda IX” („O, când Cecubul pus deoparte pentru-ospăț,/ voioși că Cezar a 
învins...”) îl incită pe A. Loupiac (într-un studiu din 1998) să apropie „Epoda IX” 
de „Epoda I”: în timp ce „Epoda I” este, în opinia sa, „puțin anterioară bătăliei”, 
„Epoda IX” aduce chiar certitudinea victoriei, în ciuda faptului că „cei doi prie-
teni, Horatius și Mecena, sunt încă despărțiți”, ceea ce nu permite destuparea 
Cecubului. Doar în „Oda I” (37), fericirea de a fi împreună și de a fi învins poate, 
în sfârșit, să se exteriorizeze. 

Vinul este, așadar, la Horatius o plăcere de care nu trebuie să se lipsească. 
De aceea, îl sfătuiește pe Dellius, înainte de a fi prea târziu, să profite de „vin,/ 
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miresme, flori vremelnice de splendid trandafir,/ cât Parcele vrăjmașe mai torc 
al vieții fir,/ cât vârsta-ți mai dă voie și totu-ți merge-n plin.” Iar când grijile de-
vin copleșitoare, „încerci să-ți uiți urâtul și să-l îneci în vin”. Este evident că beția 
pe care o caută marele poet latin nu alterează cu nimic percepția simțurilor și a 
gândirii sale: trebuie să profiți de viață pentru că-i scurtă și de farmecele ei pen-
tru că acestea sunt trecătoare, așa cum șobolanul de oraș îi spune șobolanului 
de câmpie: „Grăbește, viața-i scurtă! Ascultă-a mea povață/ Și din plăceri te-n-
fruptă cât timp mai ești în viață!” De fapt, „în curând te-o prinde noaptea și pe 
Mani îi vedea// Ca și stearpa locuință a lui Pluto – și din ea/ nu vei mai zvârli cu 
zarul la ospăț, să-alegi pe rege...” Așa înțelegem mai ușor de ce poetul, prin in-
termediul lui Damasippus, în „Satire” (cartea a doua, 3), biciuiește avariția lui 
Opimius care, „Dedându-se «risipei» în zi de sărbătoare,/ Poșircă bea de Veii în-
tr-o ulcea de lut; În celelalte zile oțet de-anul trecut.” Alegând să sărbătorească 
doar cu un vin mediocru, Opimius dezminte opulența pe care o sugerează nume-
le său (numele unei familii romane din care a făcut parte și L. Opimius, sub con-
sulatul căruia vinul era atât de faimos că a căpătat numele „Opimianum”) și se 
condamnă încă din viață la o moarte lentă, adică la o viață fără savoare. 

După Horatius, vinul trebuie să fie bun și băut cu moderație. E și un soi de 
estetism în sfaturile poetului latin. După aproape 11 secole, Omar Khayyām, în 
Persia islamizată de mai bine de 400 de ani, e mai puțin sofisticat în privința în-
demnului de a bea vin; îndemnul e direct, sub semnul unei urgențe existențiale. 
Poetul persan nu evocă decât rareori calitatea unui anumit vin, dar insistă, în 
majoritatea rubaiatelor vinului, pe o dulce beție ce estompează contururile prea 
clare ale realului: „Bea vin!” spre a uita efemeritatea vieții; „Bea vin!” ca să cânți 
bucuria de a trăi și să alungi tristețea; „Bea vin!” ca să simți, pur și simplu, că tră‐
iești. Iată de ce, adesea, beția, hrănită cu o acută conștiință a efemerității oricărei 
existențe, precede, ca într-un ritual, reflecția, chiar dacă uneori raportul cau-
ză-efect se inversează: „Plecat într-o zi, nu te vei în vecii vecilor întoarce!” 

Precum medicii greci și arabi, care au făcut din vin unul dintre elementele 
terapiei lor, Omar Khayyām caută în beția stăpânită îmblânzirea suferinței. Cum 
spune Amin Maalouf, în cunoscutul său roman, Samarkand, „Nu atât de beție se 
teme, știe că n-are să i se lase pradă, vinul și cu el au învățat să se respecte reci-
proc, niciodată unul dintre ei nu l-ar doborî pe celălalt” (Editura Polirom, 2006, 
traducere: Florin Sicoie). Vinul ușurează durerea, e un veritabil antidot, arde 
grijile, e o „piatră filosofală”. E remediul capabil de a vindeca mai toate bolile; 
scade orgoliile minții, dezleagă nodurile „îndărătnice”, făcând mai suportabilă 
angoasa condiției umane. Doar vinul atenuează perceperea neantului și împie-
dică spiritul să se prăbușească în disperare: „Ridică-te! Trandafiriul vin hai să-l 
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bem împreună!/ [...]/ Păzea! Vremea rugăciunilor a ajuns la sfârșit./ Nu-i sărbă‐
toare azi? Vino, vinul împreună să-l bem!” Pare că principiul kirkegaardian al 
existenței se unește cu conștiința acută a frumuseții vieții. 

A bea vin înseamnă așadar a bea din izvorul bucuriei. Pentru „un sunet de 
nai”, poetul, vorbind în numele prietenilor de pahar, ar vinde „diadema lui 
Khān”, „coroana lui Key”, „turbanul și sutana”, iar pentru o cupă de vin, ar pune 
zălog „șiragul de mătănii”, „augurii liotei de ipocriți”. „Spiritul pur” al vinului îl 
însoțește pe Khayyām în momente dureroase. Uneori, un „idol”, cu chipuri dife-
rite, e când „complice”, când „confesor”, când obiect al pasiunii. Mai mult, „Voi 
bea,-n seara asta, dintr-o mare cupă,/ Chiar de două, sper, voi face rost!/ Credin-
ță, judecată le voi de trei ori repudia,/ Iar pe fiica viței-de-vie, apoi, de nevastă-o 
s-o iau!” „Sucul” viței-de-vie, când dulce, când amar, ca viața, evocă divinitatea 
eliberatoare a anticei Italii, pe Liber: „O, paharnice! E-un secret tristețea-mi: 
îl știe lumea toată./ Beția mea întrece, vai, orice măsură./ Chiar de mi-e alb părul, 
mai vesel de-atât nu pot fi:/ Cu vinul tău, în seara vieții, dau peste dulce-a inimii 
primăvară!” Vinul sparge toate convențiile social-religioase și-i permite poetului 
persan, acestui „arian în umbra moscheii”, să i se adreseze Domnului cu cele mai 
iconoclaste versuri, într-un limbaj scandalos de-a dreptul, nemaiauzit până 
atunci și nici până astăzi: „Carafa de vin, o, Doamne, mi-ai spart-o!/ Iar ușa bucu-
riei, o, Doamne, în nas mi-ai trântit-o!/ Din stângăcie, Tu mi-ai vărsat pe pământ 
rumenul vin!/ De pământ să mi se umple gura! Oare erai, Doamne, beat?” 

Vinul ia uneori la Khayyām „întorsături” divine, fiind „asimilat” cu Dumne-
zeu și cu cosmosul grație metaforei „cupei Cerului”, într-un raționament conso-
lator ce s-ar putea rezuma astfel: „Dacă beau această cupă de vin, asta înseamnă 
că iubesc și această cupă; iubind cupa, iubesc și cerul; iubind cerul, îl iubesc pe 
Dumnezeu; ce-mi poate reproșa Dumnezeu, dacă îi dovedesc, cu cupa în mână, 
că îl iubesc?” Tonalitatea șugubeață, chiar ironică de multe ori, ce servește drept 
bază pentru această „demonstrație” de structură rațională, este, cu siguranță, un 
îndemn să nu fie sacralizat nici Dumnezeu, nici vinul, ci imaginea artizanului di-
vin, creatorul „cupei Cerului”, își păstrează deschiderea religioasă (imaginea lui 
Dumnezeu/ Allah care face „mulaje” din argila noastră). De fapt, vinul, mereu 
„sincer”, e o „licoare eternă”, hrănită de călători de „ani șapte mii”, care îl pune 
pe poet în legătură cu morții și în comuniune cu universul. Vinul provoacă, de 
asemenea, o bucurie a trupului și a spiritului. E izvor de viață, irigând universul 
cu același sânge ce curge în venele omului. Unui muftiu îi spune: „Tu bei sânge 
de om, eu, pe cel al viei./ Fii drept: dintre noi doi, cine-i mai crud?” Mai mult: 
„Voi bea,-n seara asta, dintr-o mare cupă,/ Chiar de două, sper, voi face rost!/ 
Credință, judecată le voi de trei ori repudia,/ Iar pe fiica viței-de-vie, apoi, de 
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nevastă-o s-o iau!” Existența post-mortem a poetului nu poate fi, desigur, străină 
de rosturile vinului și ale lumii sale care pune în „lucrare” o întreagă „familie” de 
sensuri, zădărnicind și ironizând nu numai moartea, ci și ideea de moarte: „Vin 
să-mi turnați, prieteni,/ Și ambra feței mele-n rubin s-o schimbați!/ Mort când 
voi fi, în apa viței-de-vie să mă spălați,/ Iar coșciugului meu, capacul din butuci 
să i-l faceți!”; „Când voi muri, trupul cu vin să mi-l spălați/ Și cu vin să-l ungeți, 
cu cel mai curat!/ Vreun jind de vă paște a mă vedea, în ziua-Nvierii,/ Praful să-l 
cerneți, din pragul tavernei!”; „Atâta vin o să beau, că o să urce din pământ mi-
reasma-i,/ Când, într-o zi, în el mă voi întoarce,/ Iar băutorii, la mormânt venind 
să mă salute,/ Peste mine, adulmecându-l, morți de beți să cadă!” Înțelegem că 
vinul e adevărata „religie” a lui Khayyām, cea a „sucului viței-de-vie” și a „casei 
vinului”. „Casa vinului”, de exemplu, recurentă în rubaiate, se asociază uneori cu 
cea a „paharnicului”, a „olarului”, a „cupei” de vin, cu „dopul”.  

Acești termeni au, fără îndoială, o conotație religioasă: la păgâni, Dionysos, 
care a descoperit vița-de-vie și foloasele ei, își îmbată discipolii cu vin. Ce cre-
deau despre vin grecii antici, aflăm din lucrarea Marile divinități ale Greciei a lui 
L. Séchan și P. Lévèque (Paris, 1966), din care înțelegem mai bine spiritul adep-
ților lui Dionysos: „Vinul, sângele viței-de-vie, în care se credea că focul se unea 
cu principiul umed și care exercita asupra sufletului efecte rând pe rând exaltan-
te și terifiante, se preta în mod miraculos să simbolizeze elementul divin în care 
cei vechi gândeau că recunosc manifestarea în înflorirea vieții vegetative.” În 
tradiția biblică, vinul este simbolul bucuriei: „Eclesiastul”, 9, 7: „Vino, mănâncă-ți 
pâinea cu veselie/ și bea-ți cu inimă bună vinul!”; „Cântarea cântărilor”, 2, 4: 
„Duceți-mă-ntr-a vinului cămară/ și dragoste îngrămădiți deasupră-mi!” (vinul 
e, aici, simbol al „beției divine”; literal: „Duceți-mă în casa vinului!”: sintagma va 
apărea și în rubaiatele khayyāmiene). În islam, care „n-a moștenit nici orfismul, 
nici Biblia”, vinul este „vehicul de inițiere, cale spre cunoaștere, izvor de însă‐
mânțare în iubirea divină” (J. Lepage, „Vinul islamului”, 1990). Astfel, marele 
mistic persan, mort în 875, Bāyazid Bisthāmi, spune: „Sunt băutorul, vinul și pa-
harnicul./ În lumea uniunii, toți sunt unu”; și nu putem să nu ne gândim la câte-
va rubaiate khayyāmiene (ale lui sau provenite din așa-zisa lui „școală” de poe-
zie și de gândire), unde poetul, sub efectul vinului, devine o fracțiune a totalită‐
ții, copleșit de totalitatea însăși. În același fel, poetul Ibn al-Faridh (1181-1235), 
posterior lui Omar Khayyām, a consacrat un lung poem, „Al-Khamriya”, elogiului 
vinului; primele versuri sunt un imn închinat vinului ce spulberă timpul și trimi-
te la origini: „În amintirea Prietenului, am băut un vin/ Îmbătându-ne înaintea 
facerii viței-de-vie”. Comentând acest panegiric, Nabolosi a dat o explicație misti-
că, văzând în vin „băutura iubirii divine” ce „zămislește beția și uitarea completă 
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a tot ce există pe lume” (în E. Dermenghem, „Elogiul vinului”, 1931). În sensul 
celor de mai sus, marele poet mistic persan Moulavi evocă „sufletul îmbătat de 
vin nemuritor”. Unele dintre accentele sale se prefigurează, în aparență, și la 
Khayyām, pentru care vinul e o „licoare eternă”, după cum am văzut. 

Ce să înțelegem din toate acestea? Că Omar Khayyām a fost cumva un poet 
mistic și că referirile sale la vin trebuie interpretate într-un sens metafizic? Nu e 
cazul că intrăm, aici și acum, într-o dezbatere ce-i sfâșie pe orientaliști, unii fă‐
când din Khayyām un „spiritualist”, alții, un „petrecăreț”, un „hedonist”. Un lucru 
e clar pentru noi: profunzimea gândirii și sensibilitatea extremă la savoarea cli-
pei trăite ne interzic să-l închidem într-o concepție sau formulă simplificatoare: 
conștiința acută a realului n-ar fi putut face din el un poet mistic (deși marele po-
et persan e, într-un fel, un om al epocii sale, iar sufiștii s-au străduit din răsputeri 
să și-l revendice prin mijloace nu tocmai ortodoxe!); pe de altă parte, era preocu-
pat destul de mult pentru celălalt ca să se închidă într-un egoism senzual steril. 
Ceea ce e evident, pentru noi, e că Omar Khayyām, ca poetul latin Horatius, cre-
dea, mai întâi, în viața pe care trebuie să o culegi și de care trebuie să te bucuri 
înainte ca ea să-și ia zborul. Panegiricul vinului se înscrie în această logică. 

În lirismul persan, textul e însoțit, de cele mai multe ori, de muzică (de har-
pă, de flaut, de lăută, de ney – fluier de trestie), într-un sincretism amețitor, ce 
amintește de extazul dervișilor „rotitori”. Khayyām îl asociază cu vinul pentru a 
exprima intensitatea a două plăceri conjugate, moment suprem când timpul își 
suspendă cursul: „Îi e rușine timpului de-acela care/ La goana zilelor gândind, se 
năruie-n tristețe./ Dintr-o cupă de cleștar bea vin, în sunet de harpă, unduios,/ 
Înainte de piatră cupa să se spargă!” Beția cauzată de vin se conjugă în mod ne-
cesar cu plângerea flautului (irakian) pentru a încânta sufletul și trupul în con-
știința melancolică a efemerității clipei. Aceeași stare psihologică se creează cu 
lăuta („Cupa de vin, un idol și o lăută la marginea unei pajiști,/ Pentru mine-s 
trei lucruri aievea. Pentru tine, paradisu-i pe credit!”) sau cu flautul irakian („Fă‐
ră flaut irakian și dulcele-i glas, nimic nu-i”). 

Menționarea acestor instrumente, al căror simbolism e apropiat, ne în-
deamnă să vedem în vin o sursă de creație poetică și un mijloc prin care uniunea 
cu cosmosul e posibilă. Într-adevăr, harpa și lăuta, prin cadrul de lemn și corzile 
lor făcute din intestine de linx, poartă în ele pământul și aspirațiile materiale; 
dar când cântărețul face să vibreze corzile și, prin măiestria sa, reduce tensiunea 
la armonie, înalță spiritul și face uitat realul. Cum afirmă J. Servier, care vede în 
liră (și în instrumentele înrudite) un „altar simbolic unind cerul cu pământul”, 
„toate instrumentele muzicii par să fi fost o cale de a accede la armonia secretă a 
lumii” (Omul și invizibilul, Paris, 1966). Și cine ar putea mai bine ca poetul, locuit 
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de suflarea divină a inspirației bahice, să descifreze acest mesaj și să-l transmită 
muzical? Orfeu, cu lira sa, fermeca zeii, oamenii, animalele și mineralele; Pan 
cânta dorința sublimată prin artă; Khayyām se înscrie în șirul poeților inspirați, 
dar, în același timp, se simte om, plăcându-i să zboare din floare în floare, să cu-
leagă... trandafiri! 

Licoare inițiatică, vinul îl antrenează pe cel care îl gustă spre alte senzații, 
alte experiențe ce-i devin personale. Femeia, trandafir pe care trebuie să-l culegi 
acceptând înțepăturile spinilor, se identifică deseori cu vinul cu care împarte cu-
loarea. Femeia devine vin bun de băut pentru poet, iar vinul devine femeia cu 
care sufletul lui trăiește. Simbolismele se întrepătrund, căpătând deseori o cono-
tație religioasă interpretată când ca blasfemie, când ca efuziune mistică. 

Astfel, se creează, mai mereu, un triunghi amoros ce unește poetul cu iubita 
sa prin medierea vinului. Fuziunea femeii cu vinul se realizează prin imaginea 
viței-de-vie, discret feminină și generoasă în... strugurii săi. „Senzuală și volup-
toasă”, cum afirmă J. Onimus în „Feminitatea viței-de-vie”, imită aceste „ondulări 
de om beat” ale „drăguței creaturi”, amintind astfel „tirsul anticilor, unde suple-
țea lăstarului de viță acoperea grațios toiagul sacru al lui Bacchus”. Plasticitate a 
formelor, unduiri vrăjitorești, beția vinului și a dragostei: femeia și vița-de-vie îi 
aduc poetului aceeași bucurie, nasc același extaz... 

Beția de a trăi ce-l domină pe Omar Khayyām până la certitudinea finitudi-
nii sale este reflexul oriental al surâsului liniștit al lui Horatius, avid să „culeagă 
ziua” în bogăția, ca și în tristețea sa. Amândoi văd în țâșnirea însăși a vieții mani-
festarea divinului, iar cuvintele pe care Amin Maalouf i le împrumută, în Samar-
kand, lui Omar Khayyām ar fi putut fi chiar ale lui Horatius: „Contemplu un 
trandafir, număr stelele, mă minunez în fața frumuseții Creației, a perfecțiunii 
alcătuirii sale, a omului, cea mai frumoasă operă a Ziditorului, a minții sale înse-
tate de cunoaștere, a sufletului însetat de dragoste, a simțurilor sale, a tuturor 
simțurilor, treze sau amorțite” (ed. cit.). Pare că în aceste propoziții e vorba și 
despre vin: vinul „păgânului” latin Horatius, vinul „musulmanului” Khayyām... 

Peste secole, tânărul poet Ali Abdolrezā’i, care trăiește în Persia modernă, 
în Iranul sufocat de integrism, spune: „Viața e aceea care mi-a scris poemele.” 
Aceeași viață, imperioasă, fascinantă și efemeră care a zămislit „Odele” lui Hora-
tius și „Rubaiatele” khayyāmiene... 
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TINEREȚEA ȘI FRUMUSEȚEA VEŞNICĂ 
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Profesor, Colegiul Naţional  

„Grigore Ghica”, Dorohoi 

 Mitul frumuseții și al tinereții veșnice nu este 
nicidecum un mit al modernității, ci el este unul foarte 
vechi, dar reactualizat mereu mai ales în perioadele 
de criză ale valorilor umane, dar și odată cu distanța-
rea față de divinitate și mai ales creșterea încrederii 
oamenilor în forțele proprii, dar și extinderea cu mare 
rapiditate a tehnologiei și credința cum că aceasta 
poate face minuni. 

La baza acestui mit stă credința cum că omul (fe-
meia în special!) poate opri timpul în loc, în sensul că 
poate lăsa anii să treacă, dar fără ca aceștia să-și pună 
amprenta asupra frumuseții sale. Toate acestea însă cu ajutorul unor invenții și 
inovații bine puse la punct. 

Botoxul, implantul cu silicon sau injecția cu acid hialuronic ș.a. s-au născut 
pe fondul acestui mit. Toate oferă iluzia frumuseții veșnice nu gratis, se-nțelege. 
Pornind de la acest mit, au luat naștere și o grămadă de zicale de tipul „frumuse-
țea-i trecătoare” sau „obrazul subțire cu cheltuială se ține”. Aceste vorbe din po-
por sintetizează de fapt gândirea oamenilor simpli, de la țară, care sunt oarecum 
resemnați cu destinul și cursul firesc al vieții. Pe acești oameni simpli nu-i inte-
resează această credință cu privire la frumusețea și tinerețea veșnică, deoarece 
ei sunt cu un pas mai aproape de divinitate, de simplitate. Altfel stă treaba însă 
cu oamenii marilor orașe și ai marilor descoperiri. Ei sunt adepții acestui mit de-
oarece pun un preț mult mai mare pe evoluția nevoilor umane și puterea de ino-
vație a medicinii. Altfel spus, oamenii, atunci când n-au ceva, tind să-și creeze. 
Tot așa stă treaba și cu nevoile, dacă ele nu există, nu-i nicio problemă, se inven-
tează niște nevoi, fie ele și fictive sau absurde. 

În ceea ce privește mitul frumuseții și al tinereții veșnice, el a existat în toa-
te timpurile, iar acolo unde s-a accentuat existența lui a fost necesar pentru a 
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umple un gol, pentru a depăși o criză a societății umane. Fie că este vorba de 
Afrodita, de Cleopatra sau chiar personajul lui Oscar Wilde, Dorian Grey, în toate 
aceste cazuri, frumusețea își are prețul ei și nu rămâne indiferentă posterității, 
ci ea stă mai degrabă, din umbră, la baza mitului contemporan cu privire la 
frumusețea ce rezistă în timp. 

În cartea Noile mitologii, coordonată de Jerome Garcin, se aduce în discuție 
problema frumuseții”dozate”cu seringa, iar ca imaginea seringii să fie și mai 
atrăgătoare, se pune lângă un chip bine împlinit. Însă substanța din care este al-
cătuit botoxul ar trebui să fie și ea descrisă așa cum este: „De altfel, la început, a 
și fost, pe vremea când se vorbea de toxină botulinică, una dintre otrăvurile cele 
mai puternice din lume, pentru a explica originea produsului. Apoi, foarte repe-
de, prea repede, toată lumea s-a mulțumit să treacă discret sub tăcere această 
poveste cu otrava. Cu atât mai mult cu cât dozele sunt foarte mici. Și, dacă e s-o 
luăm așa, otravă se găsește în toate, chiar și în dragoste.”1 

Această otravă din botox paralizează mușchii, făcându-i astfel să nu mai re-
acționeze, iar din moment ce nu mai reacționează, nu mai mișcă, timpul se 
oprește în loc. Un sentiment aparent plăcut, care oferă omului senzația, fie ea și 
fictivă, că deține controlul asupra trecerii timpului și asupra eternei sale frumu-
seți. Însă odată cu această „cheie” a frumuseții eterne (nu chiar eterne, ci cu mici 
retușuri din când în când!) dispar și unele efecte ce țin strict de frumusețea na-
turală și de naturalețea frumuseții, cum ar fi: efectul zâmbetului pe chip, în jurul 
gurii, efectul unei reflexii pe chip, între ochi, ori efectul mirării, pe frunte. Astfel, 
el este invizibil pe chipul oricărei persoane care a recurs la această magie. Tot-
odată, botoxul are tendința de a asemăna între ele persoanele. S-ar putea spune 
că acesta este prețul (unul dintre ele!) pe care trebuie să-l plătească cei ce ape-
lează la el. 

Acesta, de fapt, „e un produs făcut să-i ducă de nas pe bărbați, dar nu-i duce 
de nas decât dacă ești tânără”2, adică botoxul garantează frumusețea, însă nu 
chiar la toate vârstele, pentru că, oricât ai încerca să păcălești timpul, vârsta tot 
va ieși la iveală: „Nu-ți regăsești tinerețea pierdută. Chipul pe care-l capeți nu e 
vechiul chip dinaintea ridurilor, ci un altul, insolit, cu care ne prefacem că ne 
obișnuim, căci nu există groază mai mare decât aceea de a te simți străin față de 
tine însuți.”3 

Ideea din spatele botoxului este una paradoxală, deoarece ea pune față-n 

                                                           
1 Jerome Garcin (coord.), Noile mitologii, traducere din limba franceză și note de Mona Țepeneag, 

Editura Art, București, 2009, p. 56. 
2 Idem, p. 58. 
3 Idem, p. 58. 
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față cele două mari probleme: a nu se vedea că ai apelat la acest produs-miracol 
și totodată a se vedea, măcar un pic, că ai apelat la el, dat fiind prețul plătit. 

Femeile care nu vor să îmbătrânească renunță din start la autoritatea și la 
libertatea pe care o dau ridurile. Ele apelează la botox și la celelalte „miracole” 
moderne deoarece nu vor să moară de rușinea de a îmbătrâni și totuși, indife-
rent de chip, moartea își va face apariția exact în momentul în care îi este dat să 
vină. 

Așadar: „Nu ne deranjează nicidecum faptul că e vorba despre un mit mo-
dern, ci de faptul că e un procedeu ratat.”4 

În concluzie, mitul frumuseții și al tinereții veșnice continuă să existe și să 
se manifeste în societatea contemporană și va exista atâta timp cât oamenii își 
vor pune speranța în tot ceea ce le promite o amânare a temerilor lor, în cazul 
de față a trecerii timpului, a îmbătrânirii și, implicit, a apropierii morții. 

 
 
 
 

 

                                                           
4 Idem, p. 59. 
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Hermeneutica simbolurilor a fost subiectul de dezbatere al multor oameni 
de vaza  din spat iul european: Martin Heidegger, Otto Poggeler, Gilbert Durand, 
Hans-Georg Gadamer, Gaston Bachelard, Umberto Eco, Albert Beguin, dar s i din 
spat iul roma nesc: Mircea Eliade, Lucian Blaga, Ioan Petru Culianu, Bogdan Popa, 
Gabriel Liiceanu. 

Tzvetan Todorov, semiolog, lingvist s i critic literar francez de origine bulga-
ra , î n lucrarea sa Teorii ale simbolului, considera  limbajul simbolic ca fiind aidoma 
unui limbaj originar, limbaj sălbatic, limbaj mitico-magic1. Lucian Blaga a definit 
simbolul ca un limbaj integral metaforic, iar Mircea Eliade vede î n simbol o formă 
de manifestare a sacrului (revelat prin kratofanie, hierofanie, teofanie)2. Pe de alta  
parte, Ioan Petru Culianu, î ntr-un studiu î ngrijit de sot ii Antohi, considera  
simbolurile ca fiind artefacte culturale3 s i nu forme apriorice, ci imuabile. Dovada  
fiind î nsa s i fiind mintea umana , ca ci ea se schimba  s i domeniul imaginarului 
survine cu o serie de mutat ii; iar nu î nta mpla tor, Culianu vede î n simbol un 
principiu dinamic s i creator. 

I ndrepta ndu-ne privirile î n spat iul european, vom vedea alte î ncerca ri de 
definire ale simbolului. Paul Ricoeur, unul dintre cei mai ilus tri filosofi francezi, î n 
studiul sa u Despre interpretare4 numes te simbolul ca fiind ceva ce se vrea des-
coperit; e ținta intențională a sensului secund în sensul prim, care suscită înțe-
legerea5. Parafraza nd cele enunt ate, putem constata ca  simbolul este un catali-
zator de noi î nt elesuri, ele ies ind la iveala  DOAR prin activitatea de interpretare. 

                                                           
1 Informațiile sunt luate din studiul prof. dr. Lucia Cifor, Principii de hermeneutică, Iași, Editura Uni-

versității, 2006, Capitolul IV, Hermeneutica simbolurilor, p. 250. 
2 Ibidem, p. 252. 
3 Ioan Petru Culianu, Etichete, imagini, simboluri, Jocurile minții, ediție îngrijită de Mona și Sorin An-

tohi, Iași, Editura Polirom, 2002, p. 257. 
4 Paul Ricoeur, Despre interpretare. Eseu asupra lui Freud, traducere de Magdalena Popescu și Valen-

tin Protopopescu, București, Editura Trei, 1998, p. 45. 
5 Ibidem, p. 46. 
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I n caz contrar, focul este foc, cetatea este cetate, albul este alb. Paul Ricoeur di-
ferent iaza  simbolul de semnul lingvistic, cel din urma  fiind inferior primului. Daca  
semnul lingvistic este î nt eles imediat, direct s i decontextualizat, simbolul invita  la 
interpretare, reflect ie, ava nd o imagine propriu-zisa  doar în (s i prin) activitatea 
de interpretare. 

Hans-Georg Gadamer, filozof german cunoscut pentru opera sa monumenta-
la  din 1960, Adevăr și metodă (Wahrheit und Methode), defines te simbolul î n opo-
zit ie cu alegoria (termeni care pa na -n secolul al XIX-lea nu se aflau î ntr-un raport 
de antinomie, ci sinonimie), considera nd (la nivelul retoricii) ca  alegoria are un 
sector de utilizare (s i aplicabilitate) mai comprimat, iar simbolul are un sector 
mai extins. Gadamer atrage atent ia ca  alegoriei î i scapa  tocmai esent ialul: meta-
fizicul; reda m î n cele ce urmeaza  un citat reprezentativ: Conceptul de simbol nu 
poate fi înțeles fără această funcție gnostică și fără fundalul metafizic. Cuvântul 
simbol poate avansa plecând de la accepțiunea sa originară ca document, semn de 
recunoaștere, legitimație, la accepțiunea filosofică de semn misterios și poate fi 
asociat hieroglifelor a căror descifrare îi reușește doar celui inițiat. (Init ierea, cre-
dem noi, consta nd î ntr-o î nt elegere î ntemeiata  pe experiența estetică). 

I n continuare vom schit a hermeneutica simbolurilor î n viziunea psihanaliti-
ca  a lui Gilbert Durand, respectiv cele trei nivele de organizare ale simbolurilor: 
simbolurile naturale, simbolurile educate și simbolurile culturale6. Simbolurile na-
turale (numite s i epitetice) le ga sim la copilul mic, î n faza ludica  s i faza educat iei 
parentale ce survin din jocurile copila riei. Simbolurile educate (numite s i sinte-
matice) survin din moravuri, rituri si comportamente colective. Simbolurile cul-
turale sunt prezente î n literatura  s i arte, cultivate odata  cu funct ia iconica  a sim-
bolului, cu sensul sa u transcendent. O premisa  a acestor simboluri a fost desco-
perirea celui de-al „s aselea simt ” prin vederea interioara  s i capacitatea vizionara . 

Daca  Gilbert Durand organiza simbolurile pe trei nivele, Paul Ricoeur distin-
ge trei etape î n î nt elegerea s i interpretarea simbolurilor: etapa fenomenologică, 
etapa hermeneutică și etapa filosofică7. Prima etapa  consta  î n î nt elegerea extensi-
va  a simbolului (î nt elegere bazata  pe coerență s i adevăr), a doua etapa  consta  î n 
participarea s i tra irea simbolului (tra ire sust inuta  de credință, survenind de aici 
preînțelegerea), iar ultima etapa  consta  î n interpretarea simbolului (î n care pre-
domina  acel intentio lectoris). 

Corobora nd elementele teoretice cu privire la hermeneutica simbolului, am 
ales un poem apart ina nd poetului aborigen Mihai Eminescu, Lacul, poem aparent 
simplu s i lipsit de dificultate î n trasarea unor semnificat ii. Dorim ca lucrarea 

                                                           
6 De această ierarhizare s-a ocupat Gilbert Durand în cartea sa Aventurile imaginii, dar informațiile 

sunt luate din Lucia Cifor, op. cit., p. 281. 
7 Paul Ricoeur, op. cit., p. 56. 
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noastra  sa  beneficieze de firmiturile ce au căzut de la masa stăpânilor, respectiv 
acele patru virtut i sau calita t i: adeva r, coerent a, precomprehensiune8 s i intentio 
lectoris. 

Pornind de la un mic episod din Geneza , capitolul I, versetele 1-2, La început 
a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întuneric era 
deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. Și a zis 
Dumnezeu – Să fie lumină, constata m ca  apa este anterioara  luminii, mai exact lu-
mina a fost precedata  de apa . Ideea apei primordiale coincide cu î ntret inerea uni-
versului creat. Consulta nd Dicționarul de simboluri9 am remarcat ca  apa generea-
za  o varietate de semnificat ii: originea viet ii, mijloc de purificare, centru de rege-
nerare, semn al binecuva nta rii, al sacralita t ii, al imaginarului, dar s i instrument al 
mort ii, suferint ei, al glacialita t ii. 

I n studiul Apa și visele, Gaston Bachelard are î n vedere imaginea apei ca î ntu-
neric, care trebuie să se întunece10, o apa  care absoarbe suferint a. Apa are puterea 
sa  adune tot ceea ce murda res te fiint a umana . Creata  obsesiv î n jurul acestui sim-
bol, apa din poezia Lacul poate fi considerata  un simbol al fecundita t ii, element 
generator de viat a . Culoarea albastru, asociat lacului, nu este î nta mpla toare (ca ci 
î ntr-o oarecare ma sura  putem admite ca  gruparea lac albastru ar putea fi pleo-
nastica ), ea semnifica  imaterialitatea, transcendent a sau cum o ma rturisea filoso-
ful Emil Cioran (î n absent a unei sta ri apatride, evident): Când privesc albastrul 
cerului și orice albastru, încetez pe loc de-a mai aparține acestei lumi. A cincea cu-
loare din spectrul solar, albastrul nu se î nfa t is eaza  deca t î n transparent a  ca vid al 
cerului, al apei, vid al diamantului. Albastrul lacului reflecta  albastrul cerului, iar 
cerul, la ra ndu-i, coboara  pe pa ma nt, poetul implora nd eternitatea unei posibile 
poves ti de iubire. Proiectarea lacului albastru e o prelungire a sacrului ca forma  a 
hierofaniei. Din grecescul hieros „sacru” s i phainein „a ara ta”, hierofania e mediata  
de simbolul apei.  

La sa nd la o parte conceptul eliadic, î n poezia Lacul, elementul acvatic este 
evocat î n urma unei sta ri de tristet e, ca o abdicare la povestea de iubire s i pleda-
rea, î n ultima  instant a , pentru s ederea la nga  lacul cel albastru încărcat cu flori de 
nufăr. I nca  din credint ele stra vechi nufa rul a fost interpretat ca o imagine a î mpa -
ca rii sufletes ti, a rega sirii sinelui. Dar aceasta  rega sire e condit ionata  de așteptare 
s i suferință (duse pa na  la paroxism). Cu alte cuvinte, î ntr-o accept iune cres tina , 
doar î n urma unei sta ri de iad vine bucuria (asemuita  cu acea nepăsare tristă dar 

                                                           
8 Cf. Lucia Cifor, op. cit., p. 294. 
9 Raluca Belcineanu, Alina Didu, Dicționar de simboluri, motive și teme literare, Craiova, Editura 

Sitech, 2011, p. 11. 
10 Gaston Bachelard, Apa și visele. Eseu despre imaginația materiei., traducere Irina Mavrodin, Bucu-

rești, Editura Univers, 1995, p. 29. 
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suverană, asumată11). Poetica lui Lucian Blaga ne î nta res te aceasta  afirmat ie prin 
versurile din poezia „Vei pla nge mult ori vei za mbi”: (...) nu știi/ că numa-n lacuri 
cu noroi în fund cresc/Nuferi? 

I ncerca m sa  descoperim o cheie de citire a acestui mic poem. Lacul e o poe-
zie pe care o î nta lnes ti î n orice manual al elevilor dar, chiar s i as a, vorbind din 
infima experient a , poemul nu provoaca  ecou. Imaginea lacului e omniprezenta  s i 
nu arareori redundanta . Astfel, un cititor neatent vede construct ii uzate: nuferi 
galbeni, lac albastru, să-mi cadă lin etc. I n acest sens, Gaston Bachelard, cu referi-
re la poetica lui Edgar Allan Poe, atrage atent ia ca  un astfel de cititor nu a știut să 
se bucure cu adevărat de admirabila opacitate a reflexelor12, mai simplu spus, nu a 
rezonat cu starea unui barcagiu aflat î n mijlocul unui lac. 

Apela nd la termenii din hermeneutica cres tina , cititorul poate citi un astfel 
de poem doar cu o stare de isihie13, ησυχίας, de la ησυχασμός, isihasm (tradiție 
eremită de rugăciune a cărei practicare are ca scop păstrarea liniștii), î nt elega nd 
prin acest ησυχίας ta cerea ga ndurilor s i î ncetarea orica rei activita t i. Pe la nga  
experiența estetică14, care se cere orica rui cititor avizat, o cheie de lectură a poe-
ziei Lacul (s i î n general a tuturor poemelor eminesciene) este retragerea î n sine, 
î na bus irea manifesta rilor exterioare spre a putea gusta din sensul criptic al ver-
surilor. Apa ofera  linis te s i simt iri ascut ite, ea absoarbe negura s i se ofera  drept 
ba utura  spre a potoli durerea cauzata  de absent a erosului. Alca tuite din expan-
siuni ale aerului, undele sonore amplifica  fluiditatea ga ndirii s i î ndepa rteaza  ten-
siunile de natura  psihosomatica ; astfel imaginea apei care suna  este redata  suc-
cesiv î n doua  versuri: Vântu-n trestii lin foșnească/ Unduioasă apă sune. 

Poetul cere lacului vindecare, o trezire a energiei prin valorile pe care le î n-
sumeaza : prospet ime s i puritate. Asemenea unei hidroterapii, apa la Eminescu 
î ntruchipeaza  Apa Viet ii Ves nice, apa care slujes te permanent omului.  
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Motto: Timpul nostru are nevoie de oameni care să fie 

asemenea arborilor, încărcați de o pace tăcută ale cărei rădăcini 

cresc deopotrivă din mijlocul pământului și din mijlocul cerului. 

Olivier Clement 

 
 Anul editorial-cultural 2017 ne propune spre 

lectură o multitudine de lucrări de specialitate; am 
ales spre recenzare titlul Arta și estetica franciscană în 
secolele XIII-XIV. Explorări hermeneutice și comparati-
ve, autor Eugen Răchiteanu, Editura Fundației Acade-
mice AXIS, Iași, 2017, 339 p.; o teză cu specific multi-
plu: spiritual, teologico-literar, etic, o lucrare de doc-
torat, amănunțit elaborată și bogat adnotată. 

Autorul, format la școala franciscană contempo-
rană, cu o elegantă dialectică, se oprește asupra stu-
diului iconografic al secolelor XIII-XIV aparținând zo-
nei Toscana. Doi erudiți ai timpului vor fi în atenția sa: 
Bonaventura și Ubertino da Casale; un viitor magister 
regens și un litterati.  

Calitatea esențială ce exprimă mesajele perioadei sec. XIII sunt înțelegerea 
credinței și a mesajului creștin, redat curat, depășind filosofiile grecești și direc-
țiile de gândire ale antichității, îmbrăcând limbajul curent în haină monahală, ca 
apoi să fie transmis centrelor culturale și universităților dezvoltate pe lângă ma-
rile mănăstiri. Artele liberale și doctrina mântuirii sufletului trebuiau împăcate 
și oferite spre învățare noului creștin consolidat ca fiind viitorul intelectual. 

Central, laitmotivul tezei este tocmai împletirea armonioasă a spiritualității 
franciscane redată scris prin lucrările teoretice ale celor doi erudiți, cu cea ex-
primată de evoluția artistică a picturii vremii, ambele întrețesute în unicul mesaj 
creștin: viața lui Isus Cristos, înfățișată privitorului prin simbol, culoare și formă. 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDkuG4qbfcAhVBIlAKHSgQCl4QjRx6BAgBEAU&url=http://ofmconv.ro/semnal-editorial-arta-si-estetica-franciscana-din-secolele-xiii-xiv-explorari-hermeneutice-si-comparative/&psig=AOvVaw1VA7AiFqLoNhJ_XGvUDN_x&ust=1532507482613432
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Construind imagini, se trece de fapt din lumea ideilor scrise, a metafizicii, în lu-
mea picturii, a redării imaginii, a culorii, a ideii privite și admirate. 

Cartea autorului nostru cuprinde 4 capitole, acoperă 340 de pagini gene-
roase informațional privind gustul artistic al Evului Mediu, curentele spirituale 
ale timpului și gândirea speculativ teologică la început de drum; toate se regă‐
sesc sub simbolul unic al arborelui, privit și redat diferit în epocă, recunoscut ca 
entitate cu valoare de simbol; el poate inspira spre meditație și înălțime spiri-
tuală, iar rădăcinile sale indică stabilitatea în credință și fidelitate. „Arborele es-
te perceput ca un axis mundi, ca arbore al vieții, arbore-arhetip, arbore mistic” 
(cf. p. 91, lucrarea recenzată). Descoperim pe parcursul lecturii cum elementele 
spirituale din scrierile celor doi franciscani se vor regăsi ca produs în pictură, 
litera găsind corespondent în imagine. 

Primele 90 de pagini ale lucrării ne propun un bogat drum cultural în isto-
ria artei locale a regiunii toscane și a spiritului secolului XIII-XIV. În prim plan, 
apar figurile docților timpului, Bonaventura, cleric al Ordinului Franciscan, și, 
evident, este amintită figura marcantă a epocii, magisterul Toma d’Aquino, ală‐
turi de alte personalități importante ale vremii.  

Elementele operei teoretice bonaventuriene sunt la originea artei francis-
cane și redau Frumosul, Adevărul și Binele ca valori proprii sacrului, depășind 
astfel viziunea antichității grecești, proiectând în reflexie două lumi: umană și 
divină.  

Lignum Vitae a lui Bonaventura și Arbor Vitae crucifixae Jesu a lui Ubertino 
da Casale sunt cele două texte pilon de la care și în jurul cărora se încearcă 
exemplificarea unor analize iconografice, artistico-teologice menite să creeze un 
salt între textul scris (literă) și actul propriu-zis artistic (pictura), cu tot ce im-
plică ea ca semn, simbol, culoare și formă.  

Lumea rațională și cea intuitivă, a imaginației, se doresc armonizate cultu-
ral în unica axă a lumii, Arborele, ce se va numi Arborele Vieții, Pomul cunoașterii 
sau Axis mundi, iar iconografia franciscană italiană are meritul de a fi apropiat în 
acest mod omul de natură și divinitate, dovadă că direcția literaturii sacre poate 
întâlni orice formă de frumos, redat inclusiv de vocația religioasă.  

Material și imaterial, văzut și nevăzut, formă și mister, se vor a fi reunite de 
cercetătorul pr. E. Răchiteanu în desfășurarea sa științifică; meritul său, ca isto-
ric al artei, este conturat de prezenta lucrare și oglindit ca proiecție a gândirii 
teologice, posibil chiar ușor mistice, acolo unde litera prinde forma imaginii pic-
tate și se ridică spre icoană... 

Acestea ne dovedesc că spiritul comun prin muze diferite și analogii profund 
cercetate poate contura tabloul spiritual al unei epoci pe segmentul temporal 
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de sec. XIII-XIV, al ariei geografice italiene, a însoritei Toscana.  
Cu greu putem accepta termenul de estetică pentru acea perioadă, dar din 

cele redate în teza sa, se deduce că între intuiție și actul estetic nu este o diferen-
ță specifică, fiind doar o exprimare a imaginației productive a spiritului comun; 
dacă o considerăm ca axiomă, suntem încurajați să credem că germenele artistic 
este în fiecare dintre noi.  

Pictura în cazurile abordate de pr. E. Răchiteanu devine oglinda metafizică 
a textului literar și liturgic, a gândirii bonaventuriene și, mai presus de toate, o 
oglindire intuitivă a universului nostru religios, creștin, o invitație indirectă la 
contemplare. Cele patru aspecte interpretative, istoric, simbolico-alegoric, ana-
logic și moral, se împletesc în legenda Crucii, recunoscută vizibil ca arborele 
Christic, ce unește creatura privitoare cu Creatorul Răscumpărător.  

Autorul tezei amintește la pagina 176 a lucrării despre înalta formă de cu-
noaștere per vestigium: „ordonata ad Deum, permite relaționarea cu entitatea 
supremă într-o dublă modalitate gnoseologică, adică per speculum et ut in spe-
culo (ca prin oglindă și ca în oglindă)”, fiind conturată de fapt legătura creaturii 
cu Creatorul. Lignum Vitae depășește statutul de pictură, devenind icoană a 
transcendenței, o „axă a gândirii franciscane”, mai mult, o axis mundi, la care fie-
care muritor se poate raporta cu propria lumină a credinței și rațiunii. 

Penultima parte a lucrării cuprinde o exemplificare mai apropiată moderni-
tății; Lignum Vitae este analizată prin calitățile ei în raport cu lumina și umbra, 
se realizează o estetică media a unor elemente proprii picturii analizate și se 
clarifică terminologia utilizată în teză, respectiv termeni ca estetică, artă, artă 
meșteșugărească etc. Este analizată apoi opera lui Ubertino, cu similitudinile și 
diferențele specifice existente în scriere și apoi în picturile timpului.  

Capitolul IV se dorește a fi un studiu filosofic comparativ între Lignum vitae 
și Arbor vitae crucifixae Jesu, în tabel figurând cele 34 de puncte comune, mai 
mult, filosofiile celor doi medievali se îmbină armonios sub contemplarea Fru-
mosului și a Binelui, în Lumina credinței și a misticii ca forme de exprimare 
creștină. 

Prin prezentul studiu, pr. dr. Răchiteanu Eugen se alătură cercetătorilor 
medieviști, cu o lucrare elaborată, dar și cu necesitatea de a rămâne deschis spre 
ceea ce poetul Rilke scria: „dacă vrei să ajungi la ceea ce înseamnă un arbore, ri-
sipește în jurul lui spațiul interior care zace în tine”, o invitație la cunoașterea de 
sine prin arta sacră și înălțarea gândului spre Dumnezeu prin contemplarea lu-
crului creat de mâna omului cu ajutorul Lui. 
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MITUL JERTFEI CREATOARE:  

BALADA MONASTIREA ARGEȘULUI 
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Profesor, Colegiul Naţional  

„Grigore Ghica”, Dorohoi 

Pornind de la definiția dată mitului de către Mircea Eliade, anume că: „mitul 
relatează o istorie sacră, un eveniment petrecut în timpurile primordiale”, se 
poate afirma faptul că mitul reprezintă un adevăr de necombătut, reactualizat 
mereu în funcție de nevoile societății. El se află în strânsă legătură cu simbolul și 
cu ritualul, conferind vitalitate, unitate și coerență unei culturi. 

În cultura românească sunt prezente o serie de mituri care caracterizează 
spațiul și mentalitatea poporului român. Unul dintre aceste mituri este cel al 
jertfei pentru creație. 

Mitul jertfei creatoare este adânc înrădăcinat în cultura și conștiința multor 
popoare, printre care se numără și poporul român. Acest mit este regăsit în lite-
ratură încă din Antichitate. În cultura românească, ca şi în alte tradiţii, s-a men-
ținut motivul jertfirii celui care zideşte, meşterul moare (sau este omorât), de 
obicei. Imediat după ce termină lucrarea. Această credință a sacrificării cuiva 
pentru a da naștere la ceva și mai grandios este una precreștină. Se consideră că 
toate miturile participă într-un anumit mod la tipul mitului cosmogonic, deoare-
ce orice istorie a ceva ce s-a întâmplat in illo tempore nu este decât o variantă a 
istoriei exemplare a modului în care s-a născut lumea. 

De regulă, miturile mari vorbesc despre ritualuri care au în centrul lor jert-
fe umane, însă există în cultura populară și unele credințe care vorbesc despre 
sacrificarea unor animale, îngroparea la baza temeliei a unei păpuși sau a um-
brei umane etc. Acestea din urmă vin oarecum să înlocuiască sacrificiul uman 
fără a păgubi spiritul locului, zeul sau duhurile protectoare răspunzătoare cu 
dăinuirea construcției. 

Mitul reprezintă un model moral şi comportamental vivace și ilustrează 
specificul spiritualităţii naţionale, constituindu-se în ceea ce se numeşte cultură 
populară. George Călinescu, în cartea sa Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent, fixează ca fiind proprii literaturii române patru mituri funda-
mentale: mitul jertfei pentru creație, mitul mioritic, mitul etnogenezei, mitul 
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erotic; altfel spus, Monastirea Argeșului, Miorița, mitul lui Traian și al Dochiei și 
mitul Zburătorului. Dintre cele patru mituri, balada Monastirea Argeşului oferă 
posibilitatea ca literatura și cultura românească să figureze în planul artei o con-
fruntare eroică cu destinul aspru. 

Mircea Eliade prezintă în studiile sale o seamă de tradiții cosmogonice care 
fac trimitere la mitul creației: „În nenumărate regiuni se vorbeşte despre naşte-
rea plantelor şi a animalelor, a oamenilor sau chiar a elementelor lumii din ca-
davrul (moarte violentă) unei divinităţi sau unei făpturi primordiale (...) De alt-
fel, basmele ne-au destăinuit de mult axioma aceasta, că viaţa se transmite prin 
moartea violentă (de cele mai multe ori în chip viclean la împlinire), căci nicio-
dată eroina, ucisă de duşmanca ei, nu piere cu adevărat, ci se transformă în peş‐
te, pasăre, brad, floare etc., până când îşi recapătă forma omenească.”1 

Vasile Alecsandri a preluat și cizelat numeroase balade și legende care au 
circulat de-a lungul timpului în cultura populară românească printre care se 
numără și legenda Monastirea Argeșului.  

În 1852, Vasile Alecsandri a introdus în culegerea sa folclorică termenul de 
baladă. Acest termen înglobează, în folcloristica românească, întreg cântecul 
epic, adică balada propriu-zisă, dar și cântece de vitejie, de haiducie etc. De cele 
mai multe ori, balada rămâne tributară mitului care o generează, însă uneori na-
raţiunea se depărta de mit prin accente umoristice. Cele mai multe dintre balade 
dau impresia de poezie povestită. Această tehnică a fost utilizată cu precădere în 
spațiul culturii populare, deoarece facilita transmiterea pe cale orală. Legendele 
au un sâmbure de adevăr istoric, ele rămân în memoria culturală. 

La originea baladei Monastirea Argeşului stau legendele despre jertfa zidirii 
generate din mitul jertfei creatoare. Potrivit vechilor credințe, noile construcţii 
ce urmau a fi ridicate nu puteau dăinui dacă nu era zidită în temelia lor o ființă 
omenească. Această fiinţă sacrificată era considerată a fi adusă drept ofrandă 
spiritului locului, care trebuia mai apoi să devină duhul protector al zidirii res-
pective. 

Balada Meșterului Manole este întâlnită la multe popoare din sud-vestul 
Europei. Aceste variante prezintă multe trăsături comune cu varianta româ‐
nească, dar conservă și unele particularități locale distincte. În balada grecească 
este utilizat blestemul ființei sacrificate, cea sârbească utilizează motivul alăptă‐
rii copilului după moartea tinerei mame, iar varianta românească începe cu mo-
tivul căutării unui loc potrivit pentru zidire, dar și sfârșitul tragic al meșterilor. 

În comparație cu variantele est-europene, balada românească este mult 

                                                           
1 Mircea Eliade, Meşterul Manole. Studii de etnologie şi mitologie, antologie, selecţie de texte şi note 

de Magda Ursache şi Petru Ursache, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008, p. 193. 
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superioară, deoarece ea debutează cu ritualul căutării locului pe care va fi ridi-
cată mănăstirea, în timp ce toate celelalte versiuni încep cu zădărnicia actului 
zidirii și surparea zidului. 

În balada Monastirea Argeșului, meşterul Manole rămâne tot timpul în cen-
trul acţiunii, în timp ce în varianta sârbească sau bulgară accentul cade pe soţia 
acestuia şi pe iubirea maternă. Manole însă polarizează asupră-i întreaga dramă 
fără ca totuşi rolul soţiei să-şi piardă intensitatea şi autenticitatea. 

În literatura română mitul jertfei creatoare poate fi și temă literară, dar nu 
întotdeauna. Un exemplu în acest sens este dat de Lucian Blaga care, după bala-
da populară Monastirea Argeșului, a scris o drama în cinci acte numită chiar 
Meşterul Manole. Aceasta a fost publicată la Sibiu, în 1927, urmând ca peste doi 
ani să fie pusă pe scena Teatrului Național din București. Piesa se bazează pe 
tema baladei, altoind totodată la sensul metaforic al baladei populare și ideea că 
tot ce este cu adevărat durabil și unic se obține prin jertfire. Între baladă şi dra-
mă există o filiaţie profundă cu pasaje în care Lucian Blaga continuă balada fă‐
când totodată o interpretare lirico-filosofică a unui tipar mitic şi comportamen-
tal cu valoare exemplară pentru existenţa spirituală românească. Însă, spre deo-
sebire de balada populară, drama blagiană are o conotație vădit tragică. Destinul 
omului de geniu, cu o înzestrare excepțională, este deopotrivă un blestem și un 
har, nu întâmplător tovarășii lui Manole îl compătimeau, supranumindu-l Meș‐
terul Nenoroc. Tema destinului iremediabil al omului de geniu, bântuit de o su-
ferință nesfârșită, dar și a raporturilor între creație și absolut l-au preocupat în-
deosebi pe Lucian Blaga, lucru ușor sesizabil în scrierile sale filosofice, dar și în 
celelalte creații. 

Mănăstirea în această baladă reprezintă un centru cosmic prin care sunt le-
gate cele trei niveluri ale universului creștin: lumea subterană reprezentată de 
fântână, solul și lumea cerească reprezentate prin arbore, trandafir, coloană sau 
crucea. Mănăstirea este deopotrivă simbolul legăturii omului cu divinitatea, fi-
ind numită adesea, în spațiul creștin, Mireasa lui Hristos.  

O interpretare cu totul aparte adusă baladei Monastirea Argeșului este data 
de părintele Dumitru Stăniloae care vorbește, în capitolul intitulat Spiritualita-
tea și cultura românească în lumina credinței ortodoxe, despre tema sacrificiului 
prezentă la majoritatea popoarelor sud-est europene însă în cultura populară 
românească”tema sacrificiului este pusă în legătură cu o biserică, mai precis cu 
o mănăstire”.2 La celelalte popoare, mitul jertfei zidirii este pus în legătură cu un 

                                                           
2 Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea și cultura românească în lumina credinței ortodoxe, în vol. 

Ortodoxia românească, coordonat de mitropolit Nicolae Corneanu, București, Editura Institutului Bi-
blic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1992, p. 150. 
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pod, o cetate sau cu o altă clădire de acest fel. Un exemplu plauzibil în acest sens 
îl găsim în capitolul Laptele morții din culegerea de povestiri ale lui Marguerite 
Yourcenar în care se relatează povestea a trei frați care munceau la înălțarea 
unui turn: „Sunt multe pricini din cauza cărora un turn nu se ține în picioare; 
poți să dai vina pe neîndemânarea lucrătorilor, pe pământul înșelător, pe slăbi-
ciunea mortarului. Însă țăranii sârbi, albanezi sau bulgari îi recunosc acestui de-
zastru o singură pricină: ei știu că o clădire se surpă dacă la temelia ei nu se află 
îngropat un bărbat sau o femeie, pentru ca oasele lor să sprijine, până la Judeca-
ta de Apoi, greaua carne de piatră.”3 Acest turn reușește să fie înălțat după ce, la 
temelie, este îngropată de vie soția celui mai tânăr dintre frați. Accentul cade de 
această dată pe iubirea maternă, în centrul atenției fiind tânăra mamă și soție, 
care din prea multă iubire pentru viață și pentru copil va cere îndurare meșteri-
lor să lase sânii neastupați de ciment pentru a putea alăpta în continuare prun-
cul, astfel că: „Pieptul ei tânăr și-a păstrat puterea și, vreme de doi ani, în zori, în 
miezul zilei și la asfințit, din el a curs mereu minunea laptelui, până când copilul 
n-a mai vrut să sugă, înțărcat.”4 

O altă credință proprie poporului român, întâlnită în balada Monastirea Ar-
geșului și discutată de părintele Dumitru Stăniloae, se referă la faptul că „numai 
la poporul român jertfitorul se preface într-o fântână din care își astâmpără se-
tea sau își reînnoiesc puterea de viață trecătorii”.5 De asemenea, el mai vorbește 
și despre faptul că: „În mănăstire vor trăi oameni care și-au jertfit viața lui Dum-
nezeu. Sacrificiul vieții lor are o primă sursă de inspirație și de putere în jertfa 
celui ce-a zidit locașul, care face posibilă sporirea lor în duhul acestei totale re-
nunțări a lor la ei înșiși.”6  

Cât privește onomastica personajului principal, Dumitru Stăniloae aminteș‐
te că:”Numele Manole e forma prescurtată a lui Emanuel, un alt nume al lui Hris-
tos (cu noi este Dumnezeu), și că trupul în grecește e de genul feminin (sarx), 
avem în legenda mănăstirii Argeșului o străvezie aluzie la Hristos care își înte-
meiază Biserica Sa pe jertfa de pe Golgota și pe prelungirea ei euharistică. […] 
Fundamentul continuu al Bisericii ca realitate văzută și spiritual-comunitară es-
te jertfa lui Emanuel, devenit în forma populară Manole.”7 

Cea mai mare jertfire despre care se vorbește în această legendă, în viziu-
nea părintelui Stăniloae, este: „Pentru omul căsătorit, cea mai mare jertfă pe ca-

                                                           
3 Marguerite Yourcenar, Povestiri orientale, traducere din franceză de Petru Creția, ediție revăzută, 

Editura Humanitas, București, 2006, p. 50. 
4 Ibidem, p. 60. 
5 Dumitru Stăniloaie, pp. cit., p. 150. 
6 Ibidem, p. 150. 
7 Ibidem, p. 150. 
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re trebuie să o dea e jertfa soției sale iubite. Jertfirea celei mai scumpe ființe e 
mai grea decât jertfirea propriei persoane. E în fond și ea jertfa propriei persoa-
ne. Dar dublată de durerea pătimirii unei alte persoane, și anume a celei mai 
scumpe, pe care ai vrea să o vezi fericită, mai fericită decât tine, fericirea ei con-
stând propria ta fericire. Într-un fel acea ființă face parte din tine însuți, e trupul 
tău.”8 

În concluzie, mitul jertfei creatoare se numără printre cele mai profunde 
mituri cu privire la mentalitatea și specificul fiecărui popor. Acesta definește în-
treaga sumă de credințe și simboluri pe baza cărora s-a întemeiat cultura res-
pectivă. Mitul jertfei creatoare din legenda Monastirea Argeșului reprezintă do-
vada irefutabilă că există o serie de particularități specifice culturii populare 
române ce singularizează suma credințelor poporului român în raport cu cele-
lalte popoare. Aceste particularități asigură autenticitate și vitalitate culturii po-
pulare românești, lucru demonstrat cu multă dibăcie de către scriitorii mai sus 
menționați. 
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ARTISTUL SAU DESPRE SCHIMBARE  

CA FORMĂ A DEVENIRII 

Miruna-Ioana VLIONCU 

elevă, Colegiul Național 

„Emil Racoviță” Iași 

Film francez apărut în 2011, în regia lui Michel Hazanavicius, Artistul a câş‐
tigat 107 premii, dintre care 5 au fost premii Oscar. Povestea sa urmăreşte de-
clinul unui actor de film mut şi ascensiunea unei tinere actriţe, în Hollywoodul 
anilor 1927-1932, când producţiile cinematografice fără sunet sunt înlocuite cu 
cele vorbite. Pelicula imită un film mut: imaginea este alb-negru, iar replicile 
personajelor sunt redate sub forma unor inserturi scrise între secvenţe, însoţite 
de muzică (scena finală a filmului are, totuşi, sunet). 

Filmul este interesant şi provocator prin modul în care reuşeşte să îmbine 
două aspecte care definesc relaţia om-lume: pe de o parte, drama artistului in-
capabil să se adapteze schimbărilor şi, totodată, o pagină reprezentativă din is-
toria cinematografiei – trecerea de la filmul mut la cel cu sunet. 

 

George Valentin (Jean Dujardin) este un actor de succes al filmelor fără su-
net. Încrezător şi şarmant, el nu este de acord cu ideea filmelor cu sunet 
(„Nu râde, George! Ăsta e viitorul!” îi răspunde şeful studioului de film). O scenă 
memorabilă şi simbolică pentru mesajul filmului o reprezintă un vis de-al perso-
najului în care totul capătă sunet (până şi o pană căzută pe jos scoate un zgomot 
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asurzitor), numai el nu îşi poate auzi vocea. Astfel, lumea sa, aşa cum o cunoaşte 
şi cum îi place să o ştie, se umple de zgomot, iar el începe să trăiască o dramă 
dublă: profesională (studioul la care lucra renunţă la producţia de filme mute) şi 
personală (soţia îl acuză că refuză să-i vorbească). Pe acest fundal, cariera unei 
tinere actriţe pe care George a ajutat-o, Peppy Miller (Bérénice Bejo), începe să 
înflorească. Este impresionant contrastul dintre ascensiunea fulgerătoare a ti-
nerei, care cucereşte pe toată lumea cu frumuseţea şi cu talentul său şi declinul 
trist al actorului celebru pentru filmele sale mute. Această situaţie se regăseşte 
într-o scenă în care George Valentin ascultă un interviu pe care tânăra Peppy 
Miller i-l acordă unui ziarist şi care se încheie cu răspunsul ei energic: „E vremea 
pentru noutate! Faceţi loc tineretului!” În final, totuşi, ajutat de Peppy, George 
acceptă schimbarea şi găseşte o soluţie pentru a face filme în continuare, iar vo-
cea lui este auzită, în sfârşit, într-o singură replică. 

Evoluţia personajului surprinde, aşadar, drama artistului (şi, prin generali-
zare, chiar drama omului) care nu poate să se adapteze transformărilor care au 
loc în lumea din jurul său. Frustrarea lui George vine tocmai din faptul că nu ac-
ceptă inevitabilitatea evoluţiei, ba chiar duce o revoltă mută împotriva unor as-
pecte inovatoare pe care nu le poate influenţa („Dacă ăsta e viitorul, n-ai decât 
să rămâi cu el!”; „Nu sunt o marionetă, sunt un artist!”). Refuzul său de a accepta 
noutatea şi progresul e anticipat chiar de prima replică din film: „Nu am să vor-
besc, nu am să scot niciun cuvânt!”.  

Artistul are ca temă schimbarea ca formă a devenirii şi modul în care omul 
reacţionează la aceasta. Filmul este îndrăzneţ tocmai prin faptul că reînvie cine-
matografia fără sunet în secolul al XXI-lea, când tehnologia a ajuns atât de de-
parte, iar comunicarea şi-a diversificat uluitor mijloacele. Din punct de vedere 
vizual, pelicula reuşeşte să îmbine cu succes alb-negrul impersonal şi artificial al 
filmelor vechi cu imaginile clare, delicat-senzuale din peliculele actuale. Coloana 
sonoră, realizată de Ludovic Bource, acompaniază emoţionant trăirile persona-
jelor prin sonorităţi elegante. Actorii sunt carismatici, interpretarea lor este sin-
ceră, în aşa fel încât privitorul le poate simţi vibraţiile interioare care, deşi trans-
mise mai ales nonverbal, sunt percepute până la cele mai fine nuanţe. Toate 
acestea se îmbină tulburător într-un film memorabil, care merită văzut şi, mai 
ales, simţit. Cinefilii vor descoperi în el o rafinată delectare, întrucât prezintă un 
moment semnificativ din istoria cinematografiei şi reface atmosfera, învăluită în 
parfum de epocă, a Hollywoodului de la începutul secolului al XX-lea. De aseme-
nea, filmul are puterea de a impresiona pe oricine doreşte să descopere o poves-
te înduioşătoare de viaţă trăită foarte intens, chiar dacă redată în alb şi negru. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9r%C3%A9nice_Bejo
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EVOLUȚIA DIACRONICĂ A TRAGEDIEI 

Lorena Teodora TOMA 

profesor, Liceul Tehnologic  

„Ion Mincu” Vaslui  

Prin intermediul tragediei, recuperăm un timp și un spațiu proprii mitului, 
religiei și/sau istoriei exemplare/eroice, contemplăm mari caractere, eroi care 
nu s-au temut să-și depășească limita și să-și înfrunte destinul potrivnic. Guy Ra-
chet susține că „tragedia este prin însăși originea ei o reîntoarcere la un trecut în-
depărtat, o reîntoarcere la veacul eroilor”1. În acest trecut imemorial, regăsim 
modele de curaj, demnitate și sacrificiu în numele binelui, adevărului și dreptății. 
Tragediile pun în scenă personaje excepționale cu trăsături nobile, eroice și care 
au o forță interioară deosebită. 

De-a lungul vremii, tragedia a avut un parcurs care este în strânsă legătură 
cu evoluția omenirii, a dorințelor și a aspirațiilor sale. Tragedia a luat naștere în 
Grecia antică, din imnurile închinate zeului Dionysos. Tragicii greci Eschil, Sofo-
cle și Euripide sunt cei care au pus accent pe latura educativă și morală a opere-
lor scrise. Dacă primii doi au fost foarte apreciați de publicul grec, Euripide nu s-a 
bucurat de aceeași consideraţie. Deși Aristotel consideră că tragediile sale sunt 
forma desăvârșită a genului, că este „cel mai tragic dintre tragici”, îl critică pe Eu-
ripide pentru compoziția defectuoasă, pentru că el inovează, îmbinând datele 
mai multor legende, modificând situația prin surprize sau diversificând-o prin in-
tercalarea unor episoade. Euripide este interesat de impulsurile instinctive, de iz-
bucnirile pasionale și, fiind convins că aceste sentimente contradictorii și pasiu-
nile mistuitoare cotropesc în special sufletul feminin, el preferă personajele femi-
nine. Protagonistele sunt femei puternice, capabile de fapte sublime sau oribile. 

Două secole mai târziu, tragedia latină nu a mai cunoscut strălucirea celei 
grecești, chiar dacă aceasta i-a oferit izvoarele de inspirație. Tragedia latină se 
dezvoltă prin imitarea celei grecești, punând pe primul plan subiectele politice 
sau didactice și tratarea lor retorică. Viața culturală a romanilor nu s-a ridicat 
la înălțimea celei grecești, iar publicul roman nu a mai putut răspunde cu ace-
eași ardoare ideilor mărețe ale tragedienilor greci. Romanii vedeau în teatru, în 

                                                           
1 Guy Rachet, Tragedia greacă, traducere de Cristian Unteanu, București, Editura Univers, 1980, 

p. 205. 
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general, un mod de a se distra și nu o formă de educație cetățenească. Seneca 
(sec. I d.Hr.) este ultimul dramaturg latin remarcabil, iar tragediile lui sunt des-
tinate mai degrabă lecturii decât scenei, fiind lipsite de măreție morală. 

În Evul Mediu, tragedia nu prosperă, pentru că este o perioadă când Biserica 
interzice sentimentul tragicului și cultivă speranța în mântuirea prin suferință. 
Este o perioadă când publicul gustă mai degrabă piese inspirate din viața de toa-
te zilele, cu accente de satiră socială și elemente de poezie folclorică, culmea 
dramaturgiei medievale reprezentând-o farsa. 

Epoca Renașterii este una de revitalizare a teatrului, pentru că el își caută 
repere în cultura Antichității greco-latine. În Italia, sunt prezentate pe scenă în 
limba latină sau chiar greacă, în cercurile societății culte, tragediile lui Seneca, So-
focle sau Euripide. Apoi, cei trei dramaturgi sunt traduși, prelucrați și imitați. 
Toate acestea au dus la apariția unui gen dramatic care va încânta publicul timp 
de două secole, drama pastorală. În Spania, prin Lope de Vega și prin Calderón de 
la Barca, se dezvoltă opoziția tragică dintre pasiune și voința omului, dintre voin-
ță și posibilitățile omului.  

În Anglia, dramaturgia anticilor a prezentat un interes sporit, chiar dacă dra-
maturgii englezi nu au mai respectat regula separării celor trei unități sau regula 
separării tragicului de comic, trebuind să se adapteze gustului publicului, care a 
evoluat odată cu evoluția societății. Preferinței publicului pentru subiecte impre-
sionante și personaje titanice, sfâșiate de pasiuni, i-a răspuns Christopher Mar-
lowe, iar mai apoi Shakespeare a surprins în tragedii complexitatea naturii uma-
ne, reușind să ofere un caracter de universalitate observațiilor sale asupra omu-
lui. Sursa de inspirație pentru Shakespeare a fost societatea din vremea sa, pro-
cesul de transformare pe care aceasta îl trăia atunci. La el, tragicul izvorăște din 
conflictul exterior dintre erou și lumea potrivnică, din conflictul interior dintre 
voința omului și limitele lui, precum și din defectele personajului. 

În Franța, în Renaștere, tragedia își caută sursele în operele dramaturgilor 
greci și latini. Jodelle împarte tragedia în cinci acte, introduce regula celor trei 
unități, reduce numărul personajelor și introduce personajul confidentului, as-
pecte deosebit de importante pentru teatrul francez clasic.  

Pierre Corneille și Jean Racine sunt două nume de rezonanță pentru teatrul 
francez din perioada clasicismului. Corneille considera că tragedia trebuie să in-
spire privitorului sentimente de admirație pentru acțiunile și caracterele cele 
mai nobile. De asemenea, considera că personajele trebuie să fie călăuzite de ra-
țiune și voință pentru ca datoria să câștige în lupta cu pasiunea. Corneille este 
considerat ctitorul tragediei clasice franceze. Subiectele tragediilor sale, chiar 
dacă sunt plasate într-un timp îndepărtat, aduc în prim-plan problemele din 
Franța timpului său. Racine are o altă viziune despre tragedie, diferită de cea a 
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lui Corneille. El considera că tragediile nu trebuie să uimească spectatorul, ci să-l 
înduioșeze. Așadar, personajele sale sunt de o mare simplitate, victimele proprii-
lor pasiuni. Cei doi dramaturgi s-au completat reciproc și au studiat adâncurile fi-
inței omenești, realizând fiecare câte o operă cu miză morală. 

Trebuie precizat faptul că, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, tragedia face 
tot mai mult loc dramei, deși în spațiul literaturii germane mai întâlnim scriitori 
de tragedii, ca Lessing, Goethe, Schiller sau Büchner. În Franța „secolului lumini-
lor”, cel care își pune amprenta asupra tragediei este Voltaire. În piesele sale, re-
găsim ideile revoluționare care animau pătura de jos, criticau intoleranța, imora-
litatea și abuzurile nobilimii, privilegiile și despotismul. Modelul său a fost Ra-
cine, fiind influențat și de Shakespeare, pe care l-a apreciat. Nu a fost de acord cu 
lipsa de respect a acestuia față de regulile clasice, el fiind format la școala clasică 
franceză. Voltaire consideră că tragediile trebuie să fie zguduitoare și să aibă ac-
țiune concentrată și dinamică. Astfel, efectul asupra publicului urma să fie devas-
tator: „Adevărata tragedie este școala virtuții.”2 

Teatrul a înflorit în secolul al XVIII-lea italian. Lumea burgheziei și a aristo-
crației italiene era interesată de spectacolele de operă, de așa-numitul „teatru li-
ric”. Metastasio, poetul oficial al curții din Viena, a pus bazele tragediei lirice: 
textul literar al libretelor scrise de el a dobândit întâietate în fața muzicii. Alfieri 
este un alt nume important pentru „secolul luminilor” italian. Tragediile sale 
sunt foarte sobre și concise, având caracterul de sublim pe care îl impune prin 
conflictele de proporții grandioase. Personajele au vitalitate și demnitate și lup-
tă pentru libertate. 

În Germania secolului al XVIII-lea, un spirit remarcabil al dramaturgiei a fost 
Gotthold Ephraim Lessing, un teoretician și îndrumător al teatrului național 
german. A fost un admirator al lui Aristotel și a considerat opera lui Shakespeare 
superioară celei a lui Voltaire. El a susținut că francezii nu au înțeles regulile cla-
sice și că acestea, aplicate strict formal, au dus la limitarea și mutilarea operelor 
literare. Critica lui Lessing a fost usturătoare și, în mare parte, nedreaptă față de 
teatrul francez. Tragedia sa „Emilia Galotti” este superioară tuturor celorlalte 
piese prin veridicitatea caracterelor, prin dramatismul sobru, prin ideile antifeu-
dale și antiabsolutiste. 

Johann Wolfgang von Goethe este un precursor al romantismului și, pe lân-
gă opera sa lirică de o incontestabilă valoare, el a fost și un remarcabil om de tea-
tru interesat de latura regizorală a unui spectacol. A excelat și ca dramaturg în 
„Faust” și, inspirat de Euripide, a scris tragedia „Ifigenia în Taurida”, considerată 

                                                           
2 Octavian Gheorghiu, Istoria teatrului universal, vol. II, București, Editura Didactică și Pedagogică, 

1963, p. 19. 
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superioară celei a lui Euripide prin complexitatea spiritului eroinei, prin purita-
tea morală și prin noblețea spiritului. 

Din literatura rusă trebuie amintit Alexei Petrovici Sumarokov, creatorul 
dramaturgiei clasice ruse. Sumarokov respectă principalele norme ale clasicis-
mului. Tragediile sale au o intrigă sentimentală, iar conflictul se naște între pasiu-
ne și rațiune, între simțul datoriei și fericirea personală. Ele fac aluzie la contem-
poraneitate și au un caracter politic. 

În perioada romantismului, dramaturgii încearcă să redea complexitatea re-
alității și consideră că acest deziderat nu se poate realiza fără amestecul genuri-
lor (fără îmbinarea comicului cu tragicul) și fără eliberarea de constrângerea re-
gulii celor trei unități. Astfel, Victor Hugo susține formula unui teatru „mai con-
form vieții înseși prin fuziunea genurilor – tragic și comic –, a stilurilor – nobil și 
familiar – și a elementelor – dramatice, lirice, epice, morale și istorice –, pentru 
ca, astfel, teatrul să poată deveni o artă «completă», sincretică”3. Se înlocuiește 
viziunea fatalistă, mitică și simbolică a tragediei cu soluții istorice, ca în tragedia 
istorică „Boris Godunov” a lui Pușkin.  

La începutul secolului al XX-lea, Hugo von Hofmannsthal încearcă o revitali-
zare a tragediei, recurgând la viziunea mitică, poetică și ritualică a vechilor greci. 
Iubitor al culturii clasice și admirator al lui Sofocle, el a încercat să dea o replică 
modernă capodoperelor acestuia. Tragediile sale însă nu mai sunt creații clasice 
dominate de echilibru și măsură, ci, mai degrabă, creații romantice, particulariza-
te de izbucniri de pasiune copleșitoare. 

Tot pentru prima parte a secolului al XX-lea trebuie menționat și numele lui 
Eugene O'Neill, celebrul dramaturg american. Deși el nu scrie tragedii, în operele 
sale întâlnim noi surse ale tragicului, cum ar fi lupta dintre instinct și aspirația 
spre puritate și confruntarea dintre istorie și personalități puternice care încear-
că să i se opună. 

În dramaturgia contemporană, tragicul nu mai are același înțeles ca la Aris-
totel. Tragicul poate proveni din banal, absurd sau chiar ridicol, fiind lipsit de 
măreție și de dimensiunea eroică. În literatura contemporană, nu se mai scriu 
tragedii, ci opere cu profunde accente tragice, cum ar fi dramaturgia lui Eugène 
Ionesco sau a lui Friedrich Dürrenmatt. 

Se poate observa că, odată cu evoluția omenirii, și conceptul de tragedie a 
evoluat. Ceea ce nu s-a pierdut odată cu trecerea timpului și a rămas ca o con-
stantă a dramaturgiei scriitorilor diferitelor epoci literare este tragicul cu diver-
sele sale forme. Astfel, tragedia a evoluat spre dramă, o dramă care transmite un 
sentiment tragic de alienare, claustrare, angoasă și incoerență interioară.  

                                                           
3 Ovidiu Drimba, Istoria teatrului universal, București, Editura Saeculum I.O., 2000, p. 152. 
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O zi mai lungă decât veacul debutează cu o descri-
ere realistă care nu se fixează în cadrele statice ale pei-
sagismului. Imaginea stepei este eminamente dinami-
că, mişcare sugerată de focalizarea ochiului auctorial 
asupra traseului pe care îl parcurge o vulpe în căutarea 
vânatului. Descrierea nu rămâne la nivelul planului ex-
terior de observaţie, ci vizează percepţia senzorială a 
animalului: „Trepidaţiile ţărânii o făceau să simtă cu 
coastele, cu întreg trupul ei plăpând, forţa teribilă a 
garniturilor.” Pe tot parcursul acestor pagini subzistă 
impresia că presupusul prădător este el însuşi fiinţa 
hăituită, iar incursiunea lui în zona căii ferate, pentru 
a-şi potoli foamea, se transformă într-o fugă febrilă, 
simptom al instinctului de supravieţuire; în faţa ameninţării morţii aduse de tre-
nuri, nevoia fundamentală de hrană este sacrificată. 

Incipitul nu are doar un rol propedeutic – de a-l introduce pe cititor în atmo-
sfera gravă a cărţii, anticipându-i tonul desfăşurării naraţiunii – sau chiar unul 
tehnic – de a determinarea coordonatele spaţiale ale acţiunii. Acesta oferă, de 
fapt, cheia tematică a romanului, deoarece este o alegorie a condiţiei omului în 
stepă, a luptei lui crâncene de a supravieţui în circumstanţe potrivnice. Goana 
vulpii reface la o scală mai mică situaţia protagonistului Edighei, nu numai în pri-
vinţa împrejurărilor concrete, materiale. Condeiul autorului strecoară o sugestie 
mult mai subtilă care vizează interioritatea: optica este dirijată, aşa cum s-a pre-
cizat anterior, de nivelul senzorial al vulpii, însemnând substratul psihic cel mai 
profund al unui animal. Această dimensiune lăuntrică, transferată în plan uman, 
se traduce printr-o zbatere interioară, printr-o permanentă problematizare izvo-
râtă din confruntarea conştiinţei vigilente a lui Edighei cu o realitate implacabilă.  

Aventura vulpii este curmată la nivel narativ de un fragment care conţine 
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o deosebită încărcătură simbolică, susţinută şi de revenirea constantă a acestuia 
la anumite intervale discursive. Despărţit grafic de restul textului, pasajul îşi des-
coperă utilitatea, în primul rând, din raţiuni compoziţionale – atenuează schim-
barea bruscă de planuri epice distincte, funcţionând ca un liant ce împiedică for-
marea unei impresii de fisură, chiar de ruptură structurală. Substratul de adân-
cime al textului dezvăluie însă toposul morţii şi al fatalităţii, constituit ca un lait-
motiv al „poeziei” pustiului, căci stilul autorului inserează gravitatea tematicii 
într-o proză cu puternice irizări poetice. Organizat pe principiul simetriilor, frag-
mentul repetitiv trimite analogic la regulile minimale ale prozodiei. Impresia mo-
nolitică a structurii survine din similitudinea cu forma fixă a catrenului în care ti-
purile de rimă împerecheată şi încrucişată sunt observabile simultan în timpul 
lecturii, creând impresia de circularitate insurmontabilă.  

În planul sensului, construcţia fragmentului îşi află semnificaţiile prin repe-
rarea a trei direcţii interpretative: planul pustiului, anunţat de acest „refren nara-
tiv” înseamnă, în primă instanţă, izolare şi rupere de tot ceea ce ar putea repre-
zenta o realitate care se opune circumscrierii existenţiale a protagoniștilor. De 
aceea, unicul punct de reper este calea ferată, înţeleasă ca un axis mundi prozaic, 
lipsit de aura sa mitică specifică („toate distanţele se măsurau pornind de la calea 
ferată”). Cea de a doua idee privitoare la simbolistică vizează sugerarea unei 
anumite monotonii resimţite într-un ţinut ale cărui fărâme de vitalitate se obser-
vă doar în trecerea regulată a trenurilor. Lipsa aceasta de varietate imprimă însă 
sentimentul imposibilităţii de a clinti mersul lucrurilor, a se sustrage fatalităţii. 
Astfel, se ajunge la gradual la o ultimă accepţie a pustiului, aceea de moarte 
(„trenurile goneau de la Est spre Vest şi de la Vest spre Est”), care nu este privită 
ca o stagnare a funcţiilor vitale, esenţialitatea mutându-se pe caracterul ei ineluc-
tabil, ca parte integrantă a condiţiei umane limitate. 

După incipitul simbolic, romanul lui Cinghiz Aitmatov conturează tematic 
conflictul dintre valorile unei lumi, ale unei generaţii, care îşi presimte cu nostal-
gie apusul şi nonvalorile adoptate odată cu civilizaţia promotoare a confortului şi 
a reuşitei personale. Mobilul narativ al cărţii, moartea lui Kazangap şi necesitatea 
înmormântării lui, dă naştere acestei discrepanţe între viziunea adoptată de fiul 
celui decedat şi de cea a prietenul acestuia. Atitudinile celor două părţi conflictu-
ale se manifestă, într-o privinţă, prin ancorarea într-un prezent dezrădăcinat, 
centrat pe individualism ca unic principiu existenţial, şi, la polul opus, cealaltă 
perspectivă urmăreşte păstrarea verticalităţii morale şi, în definitiv, a umanităţii, 
prin amintire, dar fără ca aceasta să degenereze în paseism. („Edighei se va gândi 
la el. Cu gândul îl va reda ţărânii, în cimitirul strămoşesc, aşa cum se înţeleseseră. 
Da, avusese cu el o asemenea înţelegere. Departe sau aproape, nimeni, nici măcar 
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fiul răposatului, nu-l putea face pe Edighei să încalce dorinţa lui Kazangap...”) Le-
gile străbune nescrise ca cinstea, respectarea cuvântului dat şi a obiceiurilor tra-
diţionale păstrează amprenta identitară, într-o lume ameninţată, prin caracterul 
uniform pe care îl impune modernizarea, să se desacralizeze.  

Tematica profundă a textului nu vizează moartea fizică, ci, mai ales, cea mo-
rală – a tradiţiilor, a respectului faţă de bătrâni, a principiilor etice pe care se 
sprijinea vechea societate: „Ce tineret, ce oameni! se revolta Edighei în sinea lui. 
Pentru ei totul e important pe lume în afară de moarte! Dacă pentru ei moartea 
nu înseamnă nimic, se cheamă că nici viaţa nu o ţin la mare preţ! Atunci pentru 
ce mai trăiesc?” Protagonistul vădeşte o concepţie sapienţială asupra vieţii, care 
acceptă moartea drept o dimensiune organică a existenţei, amintind de anahore-
ţii din pustiul Egiptului, a căror vieţuire era călăuzită de ideea că cea mai mare în-
ţelepciune se naşte din gândul la moarte. Edighei se înscrie astfel în siajul tradiţi-
ei unei filosofii populare, în liniile acelei „aurea mediocritas”, înţeleasă ca simţ al 
măsurii şi al trăirii chibzuite.  

Importanţa acordată datinilor şi ritualurilor nu este simptomul unui forma-
lism superstiţios, ci exteriorizarea firească a unei intensităţi lăuntrice. Tradiţiile 
amintesc că umanitatea nu este circumscrisă corporalităţii sau datelor imediate 
ale realităţii materiale; ele exprimă dimensiunea transcendentă a umanului, pri-
lejuind reflecţia asupra condiţiei sale ontologice. („Privindu-i pe tinerii lui tova-
răşi de drum de pe tractor, Burannîi Edighei era sincer mâhnit şi-i era milă de ei 
– niciunul nu ştia măcar o rugăciune. Cum aveau să se îngroape unul pe altul? Cu 
ce cuvinte în stare să cuprindă în ele începutul şi sfârşitul vor pecetlui ei întoar-
cerea omului în nefiinţă? «Adio tovarăşe, nu te vom uita?» Sau cu alte asemenea 
vorbe goale?”). Superficialitatea este efectul rupturii de trecut, al banalizării as-
pectelor esenţiale ale vieţii, prin centrarea asupra intereselor meschine. De ace-
ea, în meditaţiile lui, Edighei opune sistemul său de valori acumulării trufaşe de 
cunoştinţe deprinse în şcoală de tânăra generaţie, demistificând egalitatea dintre 
înţelepciune şi ştiinţă.  

În simplitatea gândirii sale, protagonistul înţelege că privarea de memoria 
istorică şi individuală reprezintă un atac al identităţii etno-culturale, motiv pen-
tru care îşi reaminteşte cu obstinaţie legendele locului, precum şi momentele ca-
re i-au marcat până atunci existenţa – încercări asidue de a păstra calitatea, prin 
excelenţă, a omenescului. Legenda mankurtului, în care se concentrează tema 
principală a romanului, este o parabolă a individului care, alienat de obârşia şi de 
tradiţiile sale, se dezumanizează, reducându-se la funcţiile vitale de hrană şi de 
odihnă: „Juanjuanii nomazi, care aduceau din bezna istoriei lor cea mai feroce 
dintre barbarii, au râvnit şi la acest miez sacru al omului. Ei au găsit mijlocul de le 
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smulge robilor memoria cea vie, săvârşind astfel, împotriva naturii umane, cea 
mai cumplită dintre nelegiuirile imaginabile şi inimaginabile.” Jelania mamei tâ‐
nărului robit constituie un fragment memorabil al cărţii. În deznădejdea pe care 
o resimte, femeia se transpune în situaţia fiului, evocând chinurile cele mai sinis-
tre la care a fost supus, prin îmbrăcarea capului în şiri. Interogaţia retorică a Anei 
Beiit, din care transpare reproşul: „cine-a cutezat să se atingă de aducerea-amin-
te?”, persistă pe buzele lui Edighei în confruntarea cu mentalitatea celor tineri. 
Comportamentul infam al lui Sabitjan, nerăbdarea şi neglijenţa pe care le mani-
festă ostentativ la înmormântarea tatălui său atrag înfierarea protagonistului: 
„Eşti un mankurt, asta eşti! Cel mai adevărat mankurt! şopti el pentru sine, cu su-
fletul plin de ură şi totodată de milă pentru Sabitjan.” Astfel, legenda nu rămâne 
doar o istorisire cu valoare exemplară, dar străină de existenţa personajelor, 
ci îşi concretizează semnificaţiile prin caracterul său universal. 

Abudalip este personajul-cheie al romanului care exprimă în mod explicit 
ceea ce Edighei a lăsat să se întrevadă prin strădania lui de a respecta datinile 
strămoşeşti: „Eu am să scriu pentru ei totul, toate gândurile mele, şi astfel voi mai 
trăi în ei, în copiii mei. (...) Dar de trăit au să trăiască mai greu ca noi. (...) Nu de 
pâine e vorba, ci de faptul că roata vremii se-nvârteşte tot mai repede. (...) Şi până 
la urmă noi suntem cei care trebuie să spunem ultimul cuvânt despre noi înşine. 
Strămoşii noştri au încercat să facă acest lucru prin legende.” Amintirea este de-
finită drept depozitar al identităţii, prin păstrarea unei imagini nealterate de 
timp, deoarece, atunci când cursul istoriei înregistrează sinuozităţi dezastruoase, 
doar memoria culturală mai poate abstrage fiinţa umană din animalitate. Accen-
tul nu cade însă numai pe necesitatea de a transmite această identitate, dar şi pe 
sarcina individuală de a o modela la rându-le. O zi mai lungă decât veacul oferă o 
lecţie aproape dostoievskiană – aceea a înnobilării prin suferinţă, în speţă prin 
acceptarea cu stoicism a destinului inexorabil – „Edighei se împăcase cu gândul 
că viaţa înseamnă trudă şi aşteptare” – şi prin rezistenţa morală cu ajutorul con-
servării amintirilor sistematizate în legende, care configurează profilul identitar.  

Originalitatea romanului lui Cinghiz Aitmatov rezidă în construcţia acestuia 
pe două planuri diferite: unul realist, orientat retrospectiv, şi axat pe destinul 
protagonistului Edighei şi unul science-fiction, prospectiv, care vizează umanita-
tea în sens generic. Iniţial, aceste planuri se conturează separat, ca două realităţi 
incompatibile, dar treptat se dovedesc a fi două dimensiuni ale aceleiaşi reali-
tăţi, care, în pofida unor aparente legături, nu sunt comunicante. Intruziunile 
planului spaţial în câmpul existenţial al oamenilor stepei sunt sporadice, dar 
nuanţează conflictul, deja discutat, dintre tradiţiile organice şi modernizarea 
iminentă. Lansarea rachetei de pe cosmodromul construit pe cimitirul străvechi, 
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a cărei misiune, dacă i s-ar fi permis îndeplinirea, ar fi putut schimba definitoriu 
percepţia asupra universului şi a condiţiei umane, revine mereu în amintirea lui 
Edighei. Sugestia nu este ordinul unei deschideri cosmice, ca modalitate de eva-
ziune dintr-o realitate aspră, ci scoate în relief faptul că, deşi aflate în proximita-
te, cele două dimensiuni se ignoră reciproc. Lui Edighei îi va rămâne tăinuit epi-
sodul cosmic declanşat de iniţiativa temerară a astronauţilor, aşa cum „oligarhia 
ştiinţifică” face abstracţie în experimentele sale de omenirea în numele căreia 
reclamă progresul.  

Alternarea planurilor joacă un rol esenţial în generarea sensului. Portavio-
nul Konvenţia, deşi ascuns cunoaşterii comune („Nimeni nu ştia că la bordul său 
se hotăra soarta întregii planete”), îşi arogase superioritatea aproape demiurgică 
asupra lumii. Introdus imediat după acest pasaj, „refrenul” obsesiv – laitmotivul 
care concentrează substanţa ideatică a textului – contrazice încrederea trufaşă a 
oamenilor în progresul civilizaţiei, deoarece Burannîi, situat în ţinutul neîndură‐
tor al stepei, era în afara timpului şi a spaţiului, neputând fi clintit de nicio influ-
enţă exterioară. De aceea, suprapunerea planurilor potenţează, prin constrast, 
ideea de părăsire şi de izolare: „Pământul îşi urma calea în spaţiu. (...) Plutea în 
jurul Soarelui şi, rotindu-se în jurul axei sale, purta cu sine un om îngenunchiat în 
zăpadă, în inima unui pustiu bătut de stihiile iernii.” În pofida imensităţii cosmo-
sului, existenţa se mărgineşte la reflectarea în conştiinţa lui Edighei a realităţii 
percepute cu simţurile. Finalul romanului ne descoperă, în simetrie cu simbolul 
vulpii din incipit, care, prin condiţia ei umilă este un corelativ al locuitorilor ste-
pei, imaginea semnificativă a şoimului. Înălţimile de la care observă cu răceală şi 
cu o uşoară nedumerire convoiul funerar conotează ipostaza cosmonauţilor.  

Autorul recurge la un artificiu compoziţional: amintirea organizează tematic 
şi structural textul. Configuraţia narativă a planului terestru este o înlănţuire de 
amintiri care derivă unele din altele, fracturând timpul, astfel încât sugestia ulti-
mă este una de temporalitate stagnată: „Dar oricât ar fi alergat, goana lor rămâ‐
nea o goană pe loc.” Durata efectivă a timpului romanesc este cuprinsă între 
moartea lui Kazangap şi înmormântarea acestuia, interval în care protagonistul 
evocă în conştiinţa sa, fără a crea impresia de ruptură narativă, legendele analoge 
evenimentelor care i-au marcat devenirea: căsătoria cu Ukubala, istoria stabilirii 
în stepă, prietenia cu Kazangap, dragostea târzie pentru Zaripa, fuga lui Karanar. 
În ciuda acestei aboliri temporare, dăinuieşte pe tot parcursul romanului senti-
mentul imposibilităţii de a urni limitele destinului, accentuat în final de hotărâ‐
rea autorităţilor de a-i sacrifica pe cei doi astronauţi, „pentru ca nimic să nu se 
schimbe pe pământ, pentru ca totul să rămână aşa cum era”. 
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Într-o istorie biblică dominant masculină, în care teme fundamentale pre-
cum fratricidul, trădarea, sinuciderea, patimile cristice, sacrificiul, apocalipsa au 
ca protagonişti bărbaţii, femeia îşi găseşte cu greu un loc. Anatemizată prin figu-
ra Evei, femeii i-au trebuit câteva mii de ani ca să atragă priviri condescendente 
asupra profilului ei. Reperul fundamental în procesul lung al reconsiderării este, 
fără îndoială, Fecioara Maria. 

Mariologia1 îşi propune să explice ascensiunea Fecioarei Maria, şi a femeii 
în general, în istoria creştinismului şi reconsiderarea rolului său în planul Mân-
tuirii. Este evident, urmărind Biblia, că rolul acesteia este redus iniţial la cel de 
născătoare a lui Iisus. Anunţată de profetul Isaia: „Iată Fecioara va lua în pântece 
şi se va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.”2, înştiinţată de Îngerul Ga-
briel că va naşte pe Mesia, se va supune planului divin, purtând în pântece un 
rod miraculos, născând fără a-şi pierde fecioria, minune asociată adesea cu ru-
gul aprins care nu se consumă, tot astfel cum şi ea însăși a fost născută, Maria şi 
Iisus fiind considerate singurele fiinţe care au evitat matricea păcatului, deşi 
naşteri miraculoase, care ţin în mod deosebit de vârsta înaintată, au existat în 
Vechiul Testament (Rebeca, Rahila, Ana).  

Literatura timpului înregistrează conotaţii ale cultului mariologic – miraco-
le săvârşite de Maria, apariţii şi profeţii, imaginea absolută a sfinţeniei. Pe filiera 
egipteană, femeia este pozitivată, fiind învestită cu trăsături augmentate, care 
împletesc frumuseţea corporală cu cea spirituală. De la poezia de dragoste sub 
Ramses al II-lea, trecând prin lirica din Cântarea Cântărilor (numită astfel nu 
numai din sfinţenie religioasă, dar şi pentru valoarea artistică), cultivându-se în 
lirica poetesei Sapho şi a lui Ovidiu, cizelându-se în poezia arabă clasică, spre 
a deveni monument al suferinţei erotice exprimat de poezia latină medievală 
în Carmina Burana, textele au oferit coordonatele unei trăiri dintre cele mai 

                                                           
1 Datorăm informaţiile teoretice cursului de Literatură comparată pentru masteranzi susţinut la 

Catedra de Literatură comparată şi estetică a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi de prof. univ. dr. Viorica 

S. Constantinescu. 
2 Biblia, Isaia, 7:14. 
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complexe, în care senzualitatea terestră, voluptatea trupului care se vrea îmbră‐
ţişat interferează cu ascetismul şi cu durerea unei conştientizări a comuniunii 
fizice palpabile imposibile.  

 Unul dintre primele poeme de care literatura are ştiinţă îl constituie versu-
rile unui cântec dialogat între doi îndrăgostiţi. Frăţiorul şi surioara familiei aris-
tocratice egiptene urmează un traseu bine stabilit, dozat, capabil să determine 
limitele unui joc acceptat. Este nevoie de un preludiu erotic, de ambianţa favora-
bilă, de o stare dureroasă, savurată, a plăcerii amânate. Poezia este senzuală, du-
ioasă, copleşitoare. Nu coboară pragul demersului ideal, oprindu-se la fiorul pri-
melor atingeri. 

Cânturile lui Solomon sunt influenţate în mod evident de textele egiptene. 
Prezenţa acestora în contextul biblic este motivată de o interpretare teologică 
oarecum forţată, fiindcă face trimitere la o sumă de simboluri neidentificabile la 
nivelul lecturii, acest lucru fiind marea problemă a literaturii ebraice. Cea mai 
frumoasă dintre cântări este un ansamblu de versuri declarative având ca subi-
ect exprimarea celor mai curate, calde şi directe cuvinte de iubire, creionarea 
unor frumoase portrete schiţate prin puterea logosului. Sfioşenia, interdicţia 
desfăşurării iubirii, iubirea ca boală, reprezentarea femeii ca simbol al izvorului 
vieţii alături de fântână, atracţia spre parfumuri, adoraţia aurului şi a blondeţii 
ca marcă a idealităţii feminine se vor propaga în timp, fiind amplificate în Evul 
Mediu şi în Renaştere.  

Intenţia de sublimare se observă în acceptarea jocului nevinovat al mirelui 
şi al miresei într-un spaţiu – locus amoenus – al naturii protectoare. Natura în-
deamnă spre dragoste, stârneşte şi alimentează simţurile, fiind ea însăşi un ele-
ment erotic. Frumuseţea pe care o cânta Sapho era lumină şi graţie dar, tempe-
ramental, iubirea devenea o patimă, senzualitate torturantă. Ideea că a iubi pă‐
timaş, iraţional chiar, este apanajul masculinităţii pare să fie o constantă a men-
talităţii veacurilor greu de zdruncinat, în opoziţie cu atitudinea cerebrală, de o 
răceală cultivată a femeii. 

Metafora femeii – cetate inexpugnabilă, omniprezentă în lirica medievală – 
începe să se contureze încă din Arta iubirii a lui Ovidiu. Toposul iubirii unice, 
sub semnul suferinţei umane în toate ipostazele şi în toate gradele, va constitui 
punctul de confluenţă cu Evul Mediu, modelul chiar. Lirica arabă de dragoste, 
prin rafinamentul şi eleganţa sa stilistică, prin motivele poetice reliefând un 
bogat univers exotic, va nutri lirica erotică occidentală odată cu pătrunderea 
maurilor în Peninsula Iberică. De la ghazal-ul citadin, la suferinţa din spaţiul 
arid, deschis, oriental, iubita va fi portretizată recurgându-se la fondul univer-
sal ornant al epitetelor. Mult mai târziu, în Andaluzia musulmană a secolului al 
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XIII-lea, sentimentul de dragoste va fi analizat în spiritul iubirii pure, alternând 
tristeţea cu bucuria, zbuciumul cu liniştea, resemnarea cu admiraţia. Rolul poe-
ziei de dragoste arabe în conturarea idealului feminin, preluat de iberici mai în-
tâi şi extins apoi în toată literatura europeană, este incontestabil. Înclinaţia 
spre meditaţie şi rafinament a acestui neam a şlefuit discursul poetic, evidenţi-
ind atitudini originale faţă de fiinţa umană văzută în dubla sa ipostază – mate-
rie şi spirit – acestea fiind uşor de regăsit în lirica înrâurită de modelul dat. De-
nis de Rougemont sublinia de altfel fără rezerve influenţa poeziei arabe, pasio-
nale, asupra liricii medievale şi romantice: „În secolul al XII-lea, asistăm în Lan-
guedoc cât şi în Limousin la una dintre cele mai spectaculoase confluenţe spiri-
tuale din istorie [...] Poezia curtenească s-a născut din această întâlnire.”3 

Pe lângă producţiile grave ale Scolasticii, cadrul medieval a creat şi o abun-
dentă poezie profană în limba latină, adunată între coperţile manuscrisului cu-
noscut sub numele de Codex Buranus sau Carmina Burana, o culegere de texte 
alcătuită în jurul anului 1250 de autori anonimi, cunoscători ai textelor biblice, 
ai liricii lui Ovidiu şi ai versurilor arabe. Cea mai consistentă parte a antologiei o 
formează poemele erotice. În ansamblul lor, poemele celebrează iubirea pasio-
nală, urmând un scenariu desfăşurat conform unei scheme compoziţionale cu-
prinzând un dialog între cei doi, sfaturile la adresa îndrăgostiţilor, discursul liric 
înflăcărat, emoţia autentică. Idealul feminin al Mariei întru spirit se va decanta 
din trăirile senzuale, temperamentale, directe, sublimate în puritatea monu-
mentului mariologic. Inocenţa dezarmează, fiind în rezonanţă cu Adevărul, cu 
Frumuseţea şi cu Desăvârşirea.  

Câmpul favorabil ascensiunii feminine, din Antichitate şi până la mişcarea 
feministă modernă, a fost în mod evident pregătit de filozofie. Platonismul şi ne-
oplatonismul au valorificat erosul ceresc, cel care oferă posibilitatea iubirii dez-
interesate, exterioară sexualităţii, spirituală, între oameni – paternă/ maternă/ 
filială – sau între om şi divinitate. Platon va induce ideea unei relaţii speciale în-
tre bărbat şi femeie, pe fondul admiraţiei depline vizând formele sau conţinutul. 
Diotima, vocea feminină a filozofiei sale, anunţă erotica mistică, apreciind că 
treapta superioară în iniţiere este clarviziunea – ajungerea la înţelepciune 
(sophia), după ce se vor fi parcurs celelalte trepte: frumuseţea ideii eterne, fru-
mosul sufletesc superior celui trupesc, frumosul regăsit în toate manifestările 
vieţii. Relaţia frumos – bine – adevăr oferă fundamentul oricărei religii, de aceea 
elementele constitutive ale triadei au şi fost uşor de preluat de către creştinism 
nu doar ca principii de viaţă morală, dar şi ca trăsături ale idealului uman în care 

                                                           
3 Denis de Rougemont, Iubirea şi Occidentul, Colecţia Eseuri, traducere, note şi indici de Ioana Cân-

dea-Marinescu, prefaţă de Virgil Cândea, Editura Univers, Bucureşti, 1987, p. 118. 
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se înscria şi Fecioara Maria. 
Neoplatonismul grec se caracterizează prin spiritualism mistic ‒ Filon din 

Alexandria identifică ideile lui Platon în Biblie, aşa cum va sugera şi doctrina 
fondată de Plotin care aduce elemente noi care vor sta la baza creştinismului. In-
troducând conceptul de graţie, Plotin consideră că aceasta vine din bunătatea lui 
Dumnezeu, se adaugă frumuseţii şi aduce iubirea. Există un raport acum între 
frumos- bine ‒ iubire ‒ graţie ‒ adevăr. Ave Maria cuprinde gratia plena, iar Ma-
ria este o metanoya a lui Venus ceresc, graţia fiind atributul care face ca un ob-
iect/ fiinţă să devină iubit(ă). Treptat, femeia devine activă, superioară bărbatu-
lui, care se efeminizează, iubirea trupească devine mistică, iar trupul frumos în-
găduie sufletului să-şi amintească de transcendenţă. 

Sufiştii islamici şi catarii afirmă dragostea pură, căsătoria fără relaţie eroti-
că ‒ agapé (vezi miresele lui Cristos trecute şi actuale), bazată pe spirit, influen-
ţând literatura Evului Mediu. Conceptele eros şi agapé sunt clar diferenţiate: 
„Astfel, iubirea divină, iubirea creştină, care este Agapé, apare în toată splendoa-
rea ei: ea înseamnă afirmarea fiinţei prin acţiune. Iar Eros, iubirea – pasiune, iu-
birea păgână, este cea care a răspândit în lumea occidentală otrava ascezei idea-
liste ‒ exact ceea ce reproşează Nietzsche creştinismului.”4 Catarii acceptă exis-
tenţa Fecioarei Maria, dar îi refuză condiţia de mamă, ridicând-o la statutul de 
principiu abstract. Căsătoria, al cărei pas imediat, rezultat firesc, îl reprezintă 
naşterea, este categoric înfierată.  

Fin’amors ‒ iubirea elevată specifică spaţiului curtenesc ‒ este valorificată 
în lirica trubadurilor şi în romanele cavalereşti medievale, fiind dublată de tra-
tatele de iubire ale timpului, care combinau Ars amati ovidiană cu mariologia. Se 
trece de la poezia trăirii iubirii la meditaţia despre iubire, în ideea că iubirea 
umană nu este decât o reflectare a iubirii universale, relaţia directă între agapé 
şi ordo amores. Neoplatonismul secolului al XV-lea va avea în Marsilio Ficino, 
prin comentariile la Banchetul lui Platon, un promotor al restauraţiei antichităţii 
greceşti şi orientale. Iubirea este considerată stăpâna tuturor artelor, principiu 
metafizic drept explicaţie cosmică a atracţiei universale căreia îi este integrată şi 
fiinţa umană. În neoplatonismul Renaşterii, mariologia decade ca reacţie a Bise-
ricii iezuite care nega cultul Mariei, poezia mistică a secolului al XVI-lea fiind 
subordonată cristologiei, dar secolele următoare vor valorifica fundamentele 
teoretizate în timp, situând femeia pe un traseu ascensional continuu.  

 

                                                           
4 Ibidem, p. 21. 
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CADENȚA TRĂIRILOR ȘI A UNIVERSULUI ÎN OPERA 

PICTORULUI LIVIU SUHAR 

Dumitru ȘERBAN 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași 

Prin intermediul acestui dialog, ne pro-
punem să aducem în prim-plan frumosul și 
modestia, împletite cu tradiția, obiceiurile și 
datinile străbune.  

Cel care are conturate aceste trăsături 
și fixate de-a lungul vieții prin muncă, crea-
ție și har este pictorul de o valoare incontes-
tabilă Liviu Suhar, născut în Iacobeni, Sucea-
va, recunoscut atât în țară, cât și peste hota-
re prin tablourile alese, rezultate în urma 
creației desăvârșite, a talentului, a viziunii 
proprii, dar și a unei imaginații opulente. 

Pe note muzicale, acompaniat de un li-
rism profund, dă naștere tablourilor, muză 
de inspirație fiindu-i copilăria care este personificată prinzând viață în lucrări, 
în centrul cărora se află lăutarii care animează și însuflețesc atmosfera. Profun-
zimea acestor lucrări atinge cote maxime în momentul în care viziunea se în-
dreaptă spre Hristic, unde Hristosul este surprins în postura omului, suferința fi-
ind vizibilă pe chipul acestuia. 

Despre alte teme abordate, despre universul unui pictor desăvârșit care se 
inspiră din satul tradițional, de unde preia imagini condensate, verosimile, fil-
trate ca într-o oglindă prin propria conștiință și transpuse în nuanțe și culori, cu 
pensula, în tablouri autentice, aflați în interviul realizat. 

Despre importanța pictorului în viața societății, despre devenirea pictoru-
lui în „scriitorul fără cuvinte”, descoperiți în interviul realizat, imaginile grăind 
de la sine, reprezentând o epocă, o viață trăită autentic. 

Una dintre imaginile rămase vii în memoria pictorului Liviu Suhar face tri-
mitere la ocupația primilor oameni, la turma lui Cain și Abel, la păstorul care-și 
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conduce miorițele spre câmpul de verdeață, oferindu-le libertatea și hrana nece-
sară pentru a fi sănătoase, dăruind din bogăția lor laptele cel curat, brânza înche-
gată de burduf, carnea fragedă și proaspătă, dar și pielea pentru îmbrăcăminte. 

Și pentru că luna februarie a anului 2018 a fost luna în care domnul Suhar a 
adunat în buchetul vieții al 75-lea boboc, pregătit să înflorească, lăsând umani-
tății valoarea inestimabilă a lucrărilor sale, îi dorim ca anul acesta să-i fie la fel 
de benefic, să-i de-a Dumnezeu imaginație și creativitate să le poată așterne pe 
hârtie, dorindu-i ca anul 2018 să prindă contur în tablouri vii și autentice, iar 
domnia sa să beneficieze doar de sănătate, bogăție spirituală, înconjurat de prie-
teni și de toți cei apropiați. 

În dialogul nostru îl găsim pe Liviu Suhar în alaiurile sărbătorilor de iarnă 
de altădată, alături de haiducii satului, implicat trup și suflet în bunul mers al 
păstrării, conservării și promovării datinilor și obiceiurilor specifice zonei de 
unde este originar. 

În timpul Sfintei Liturghii a Bobotezei, respectiv a Sfântului Ion, era plăcut 
impresionat de harul preotului satului, care îl ajuta să pătrundă în lumea curată, 
simțindu-se conectat mai ușor cu divinitatea. 

Dacă ne descrie Sărbătoarea Crăciunului, Anului Nou, Bobotezei, sărbători 
unice și pline de sens în satul tradițional, ne prezintă în rândurile următoare 
pregătirile din casa părintească, dar și din sfânta biserică, la care participa cu tot 
sufletul în perioada Sfintei Învieri. 

Toate sărbătorile satului despre care ne vorbește pictorul Liviu Suhar 
aveau în centru un personaj rămas viu în inimile sătenilor, recunoscut pentru 
modestia sa, pentru exemplul de familist și tată, dar mai ales pentru exemplul 
sătenilor, devenind un Popa Trandafir al lui Slavici, demn, ca sătenii să spună, la 
final, în cor: Ține-l Doamne întru mulți ani, că popa-i omul lui Dumnezeu.  

 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5rbSFjrfcAhWS16QKHV48AjgQjRx6BAgBEAU&url=http://uapriasi.ro/liviu-suhar/&psig=AOvVaw2OCsdjKVh_Ne2ewEvlF6Eq&ust=1532500118845513
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În perioada 1-28 februarie 2018, reprezentanții Muzeului de Artă din ca-
drul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi au organizat la Palatul Culturii 
expoziția retrospectivă a artistului plastic Liviu Suhar. Vernisajul expoziției a 
avut loc în februarie în incinta Muzeului de Artă din cadrul Palatului Culturii. 

Cu acest prilej, a fost lansat catalogul de expoziție „Liviu Suhar – Pictura din 
patrimoniul Muzeului de Artă Iași”, apărut la Editura Palatul Culturii, autori Va-
lentina Druțu și Minola Iutiș.  

În cadrul expoziției amintite, una dintre lucrările expuse se intitulează Boci-
toare, lucrare în care este prezentat convoiul funebru, tablou care reprezintă 
aduceri aminte ale experienței autorului așezate și tasate în conștiința acestuia, 
nuanțând imagini reale de la înmormântările tradiționale de unde nu lipseau 
bocitoarele. 

Liviu Suhar ne spune că toată imaginația bogată cu care a fost înzestrat și 
harul de a picta se datorează șansei că a trăit într-o epocă frumoasă, de unde a 
putut să-și aleagă imaginile vii, cromatica opulentă, frumosul exprimat prin tra-
diții, imagini condensate ale realului, în centrul universului aflându-se omul în 
comuniune directă cu natura și cu divinitatea. 

Copilăria trăită e plină de bucuria unui copil care a știut să se joace, să râdă 
și să marcheze evenimentele frumoase ale vieții, o copilărie care-l clasează în 
rândul pictorilor care se inspiră din această etapă a vieții, surprinzând lumea la 
horă, la clacă, în comuniune cu natura, cu jocuri și hore, cu înmormântări care 
rămân întipărite, dar și cu răstignirea lui Hristos văzută prin ochii pictorului Li-
viu Suhar. 

Interesant este faptul că pictorul nostru, domnul Liviu Suhar, pe lângă ima-
ginația bogată lăsată liberă în tablourile create, și-a găsit prieten de nădejde în 
muzică, însoțindu-l pretutindeni, împletindu-se într-un lirism profund cu lucră‐
rile, muzica și pictura fiind două domenii sensibile, care i-au fost apropiate și la 
bine și la rău, îndemnându-l să creeze și să-și aleagă paleta coloristică atât de 
diversificată.  

 
– Domnule profesor, am citit despre dumneavoastră că vă alegeți tematica 

din lumea înconjurătoare. Sunteți un mânuitor al pensulei, așa cum a fost I.L. Ca-
ragiale un mânuitor al cuvântului. Cum ați reprezenta tabloul care ilustrează/ 
conturează lumea de astăzi? Ați folosi tonuri închise? 

– Este o întrebare foarte contorsionată și complicată, pentru că un pictor va 
reprezenta lumea în care trăiește, dar nu-și pune problema cum arată lumea de 
astăzi și, dacă stau să mă gândesc, aș folosi o paletă mai luminoasă, mai obscură, 
mai contondentă prin contrase de închis, deschis sau de culori.  
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Opinia mea și convingerea care are o vechime rezonabilă este că, artistul, în 
general, și pictorul, în special, fără să-și dea seama, prin ceea ce face este un cro-
nicar al timpurilor în care trăiește, chiar dacă nu-și propune așa ceva, vrând-ne-
vrând el reprezintă într-o stare metaforică universul și lumea în care viețuiește. 
Întotdeauna a fost așa! Dacă ne uităm la pictorii Renașterii, cu toate că subiecte-
le erau religioase, descoperim și citim mesajul privind acele tablouri, făcându-ne 
o imagine despre societatea respectivă. Așa se întâmplă și acum și probabil că 
răspunsul la întrebarea dumneavoastră îl va putea descifra cineva un pic mai 
târziu. 

– De la copilărie la maturitate este un pod. Cum vedeți trecerea peste acest 
pod? 

– Da, foarte frumos ați formulat „un pod”, numai că podul acesta nu este 
suspendat, ci este un pod care îți poartă pașii, unul după altul, către etapa matu-
rității.  

 Ceea ce pot să vă spun, privind retrospectiv lucrurile: mă consider, din 
punct de vedere al profesiei mele, că am avut o mare șansă de a mă naște într-un 
loc binecuvântat de Dumnezeu, în care dincolo de spectaculozitatea și frumuse-
țea geografică a cadrului natural și peisajului, am trăit primii ani de copilărie în-
tr-un mediu în care ceea ce se întâmpla în comunitate era nealterat. Eram, ca 
orice copil, curios să descopere lumea, fascinat de toate momentele importante 
din satul nostru. Erau sărbătorile care pur și simplu m-au marcat pentru tot-
deauna, mai ales cele de iarnă, cu toată spectaculozitatea lor în care se întâm-
plau acele ritualuri, obiceiuri încă netulburate. Acum aproape că nu mai există 
deloc, dar atunci partici-
pam la ele cu toată ființa 
mea și credeam în toate 
poveștile cu Sfântul Cră‐
ciun, cu urători, mascați și 
mă implicam direct, adică 
nu eram un spectator, ci 
eram un actor în diferite 
etape, din copilărie până 
am plecat la facultate. Ei, 
toate aceste lucruri, dar 
nu numai din timpul săr-
bătorilor de iarnă, ci erau 
momentele din primăva-
ră, când după sărbătorile 
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Paștelui, era spectaculosul moment când turmele de oi urcau la munte pentru 
perioada de vară. Acolo se petrecea ceva fabulos, încât nici nu poți povesti, dar 
mai vezi la tv, astăzi, astfel de reportaje de prin diferite zone ale țării, de exem-
plu din Maramureș, unde se mai păstrează acest obicei. Maramureșul era apro-
piat de zona mea pentru că Iacobeniul de unde sunt originar, și zona Dornelor 
aveau o interferență a culturilor ușor diferențiate de zona Năsăudului, Bistriței 
și zona Maramureșului și zona Bucovinei. 

Acel spectacol al turmele de oi care urcau la munte, după ce în prealabil un 
păstor inițiat mergea și verifica dacă a crescut iarba suficient de mare, cât să se 
poată hrăni oile, rămâne memorabil. Ei, momentul acela era un adevărat specta-
col teatral, pentru că în fața turmelor erau ciobanii cu buciumul, care anunțau 
traseul, sincer nu știu dacă mai sunt astăzi, dar au fost, zeci de ani s-au păstrat 
aceste datini. Mă impresiona, de exemplu, fluieratul acela care-l scoteau păstorii 
ca să dirijeze turmele, dar și hămăitul câinilor. Fiecare însoțitor conducător de 
turme, mai ales copiii, aveau în mână frunze de leuștean cu care mânau oile. Nu 
am știut niciodată care este motivul și de ce leușteanul? Poate că era printre 
primele legume care apăreau primăvara?  

Un alt tablou memorabil este acela când, după trei zile, se făcea adunarea 
sus, zicându-i la măsură, iar în Maramureș i se spunea sâmbra oilor, și reprezen-
ta momentul când oamenii se duceau în munte cu mâncare, însoțiți de o sticlă de 
holercă de acasă, și fiecare, în cupe de lemn, își măsurau cantitatea de lapte pe 
care o dădeau oile. Acele cantități se notau de către baci pe o bâtă sau pe o grin-
dă și în funcție de cantitatea de lapte, omul, la sfârșit, în timpul verii, când îi ve-
nea rândul până toamna, își primea partea de caș, urdă, zer și toate celelalte. Ei, 
acesta era un spectacol fabulos pentru mine, pentru că eu am vrut să mă fac cio-
ban. Lucrurile acestea nu mai există; dacă le povestesc unora din generațiile ti-
nere, care chiar trăiesc acolo, nu pot să creadă că a existat așa ceva, lor li se pare 
că sunt niște povești citite de undeva, dintr-o carte. Pe toate acestea le-am trăit 
și în toate acestea am crezut.  

Revenind la sărbătorile de iarnă și la mersul cu colindatul, cu uratul, și aici 
existau reguli respectate cu strictețe. Acestea se desfășurau pe generații, astfel 
încât întâi mergeau copilașii care nu primeau bani, ci un măr, un colac, nuci, du-
pă aceea veneau ceilalți mai mari și, târziu, în noapte, mergeau gospodarii unii la 
alții, care colindau și urau. 

La Anul Nou se făceau alaiurile Caprei, Ursului, Țiganului, Țigăncii, Dracului 
și multe altele. După ce am crescut, fiind prin clasa a III-a, a IV-a, tata a avut grijă 
să mă învețe o urătură tare frumoasă, clasică. O știam toată, cap-coadă, încât de-
venisem inițiat, fiind solicitat de băieții mai mari pentru a-i însoți în alai și pen-
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tru a spune urătura, făcând lucrul acesta până la vârsta de 19 ani, atunci când 
am terminat liceul. 

Un alt moment aparte pentru mine era Boboteaza, pe care și acum o păs-
trez în memorie, pentru că eram creștini și duminica eram nelipsiți de la sfânta 
biserică, era o atmosferă foarte sobră, pioasă și de concentrare.  

Mă impresionau, în această perioadă, gerurile mari când se făcea crucea de 
gheață în curtea bisericii și se oficia slujba, încât era ceva de vis. În față erau am-
plasate câteva ciubere din lemn, nu din plastic sau fibră de sticlă, în care era 
adusă apa curată, așa cum trebuia să fie, de la izvoarele zonei și sfințită. 

Întotdeauna mă impresiona, atunci când vedeam că părintele avea în mână 
crucea de argint și smocul de busuioc; când făcea acel moment al sfințirii și ex-
presia lui cu privirea întoarsă către văzduh și invocarea venirii Sfântului Duh, 
rămâne memorabilă în amintirea vie, totul era atât de natural, nu era nimic tea-
tral, totul se transmitea celor care asistau curat, direct, din convingere. 

– Ați amintit de sărbătorile de iarnă, de câteva zile am intrat în postul Paște-
lui. Cum era pregătită sărbătoarea Învierii în comunitatea de unde sunteți origi-
nar și cum era primită aceasta de către oamenii locului? 

– Într-adevăr, era cu totul diferit decât întâmplările din iarnă. În momentul 
când se anunța că începe postul Paștelui, toată lumea făcea curățenie. Acasă 
eram patru copii și toți, pentru că venea sărbătoarea Paștelui, ne apucam de vă‐
ruit casa. Năframe, ștergare, covoare, totul se dădea jos de pe pereți și se aeri-
sea, se spăla, se văruia proaspăt, pentru că veneau sărbătorile. Vasele erau spă‐
late cu leșie, deoarece se schimba și mâncarea, întrucât toți ai casei posteau, de 
aceea simțeai cum se instala în atmosferă un aer de împăcare, de respect.  

După ce era pregătită casa, urma pregătirea sfintei biserici și participam 
atât membrii familiei, cât și ai comunității. Nu vreau să vă spun de câte ori am 
frecat mozaicul din biserică, pentru a scoate picăturile de ceară. Atât mama fă‐
cea treaba aceasta, dar și gospodinele din sat, pe rând, tot ce trebuia curățat în 
sfânta biserică se curăța. Biserica trebuia curățată, primenită pentru marea li-
turghie a sfintei Învieri care se apropia. Toate aceste activități concrete, practice, 
gospodărești aveau ținta supremă către momentul sublim al Învierii.  

Interesantă era Săptămâna Mare, atunci când erau deniile, era Joia Mare, 
Vinerea Mare, Prohodul, în care toți știam pe de rost cântările și participam tră‐
ind, cu inima și sufletul. 

Aparte era momentul propriu-zis al Învierii, atunci când se înconjura Sfânta 
Biserică, iar copiii aveau un obicei, încât făceau din tot felul de cutii din tablă cu 
capac niște pocnitori și, pe alocuri, se auzeau pocnete pentru că duhurile rele 
trebuiau alungate și toate acestea constituiau un prilej de spectacol.  
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După momentul învierii, dimineața, oamenii erau cu coșarca la biserică, 
unde puneau pasca, ouă roșii, colaci, o bucată de slănină, una de brânză, ulei, sa-
re, grâu, grăunțe și se sfințeau. 

Când ajungeam acasă, întotdeauna tata punea într-o farfurie un ou roșu și 
câțiva bănuți și cu apa aceea ne spălam pe față, acțiune care era obligatorie. 

După-amiază, în ziua de Paști, se făcea slujba Învierii a doua, unde se citeau 
evangheliile în mai multe limbi, iar nouă, copiilor, ne era permis să urcăm în clo-
potniță și să tragem clopotul, care suna foarte bine și impresionant. 

– Care sunt oamenii copilăriei care v-au marcat existența şi asupra cărora vă 
întoarceți cu emoție atunci când îi pomeniți? 

– Întrucât, în Iacobeni, aveam un preot pe care îl evoc de câte ori am ocazia, 
Părintele Țâcșa, a fost 40 de ani preot în sat, până a ieșit la pensie, își făcuse fa-
cultatea la Cernăuți. Era din Argestru, satul dintre Iacobeni și Vatra-Dornei, din-
tr-o familie modestă. Casa din care a plecat și în care s-a întors există și astăzi, 
o casă bătrânească, mică, cu geamurile cât palma. Astăzi, nu mai este nimeni 
acolo, însă trăiește fiica Domniei Sale, care locuiește în Iași, de meserie farmacis-
tă și fiul Domniei Sale, de meserie inginer. 

Educația din familie a acelui preot, de o modestie uluitoare, în egală măsură 
un om curat și sever, foarte respectat de lume, pentru că nu simțeai că una spu-
ne și alta face în relația cu creștinii din comunitate. 

Vreau să spun că pentru educația și comportamentul uman al copiilor săi, 
a investit foarte mult, deosebindu-se de copiii răsfățați, fiind educați în spiritul 
moralei creștine și al valorilor autentice, punând în practică și astăzi ceea ce au 
învățat de la părinți. Nu există om din localitate pe care să nu-l fi ajutat, indife-
rent de statutul social, pornind de la cei săraci până la copii și vârstnici: ajutorul 
începe din momentul în care „enoriașii” ajung în Iași, fiind găzduiți la doamna 
Viorica, fiica părintelui, care îi sprijină, ducându-i la doctor. O persoană de o ast-
fel de conduită moral-creștină nu am mai întâlnit.  

– Cum arată copilul Liviu Suhar? Cum arată adultul Liviu Suhar? Pânza are 
imprimată copilăria și maturitatea pictorului Suhar? 

– Ambele vin din copilărie, dar toate acestea au lăsat în memoria mea o 
amprentă totală, ele s-au transformat într-un fel de zăcământ din care mi-am ex-
tras de-a lungul vieții subiectele și seturile de trăiri și emoții, bineînțeles care 
s-au reflectat în procesul de creație. Am teme, de exemplu în expoziția retro-
spectivă de la Palatul Culturii am o lucrare care se cheamă Bocitoare și nu este o 
invenție, ci sunt lucruri pe care le-am văzut atunci când eram copil, pentru că 
asistam când murea cineva în sat, la drumul defunctului de acasă până la groa-
pă. Apropo de aceste momente ale trecerii dincolo, mortul era așezat pe un car 
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tras de boi, în patru colțuri ale carului, în loitrele respective, erau puși brazi 
verzi, bradul ca simbol al perpetuării vieții, al continuității, se făcea acel pom pe 
care-l duceau în fața convoiului funerar unii oameni din sat, pom care era încăr-
cat cu tot felul de copturi simbolice.  

Mama mea făcea astfel de copturi pentru că foarte mulți ani a fost la sfânta 
biserică prescorniță. Tata murise, eu eram deja la Iași, iar mama avea acest rol 
important în sfânta Biserică.  

De foarte multe ori, când pregătea aluatul, îmi explica ceea ce făcea: o cârjă 
care, simbolic, trebuia să ajute pe cel plecat să meargă mai departe; o scară etc. 
Mamă modela, în aluat, toate aceste simboluri pe care le vedem prinse în pomul 
pe care-l însoțea pe defunct pe ultimul drum.  

În fața acestui alai mortuar erau doi oameni ai satului cu buciume, care cân-
tau aceeași melodie pe care o auzeam când urcau oile sus, la munte, o melodie 
autentică, curată. 

Obiceiul de a boci pe cel plecat prin muzică s-a păstrat și s-a continuat în-
tr-o formă sau alta, pentru că cei care aveau bucium și știau să-l folosească au 
îmbătrânit, unii au plecat dincolo, cei tineri nu au mai învățat și atunci buciumul 
a fost înlocuit cu torogoata. De exemplu, atunci când a murit tata, în anul 1987, 
dorința lui a fost ca în poartă, zi și noapte, să cânte doi taragotiști, iar melodia 
respectivă „te desfăcea în bucăți”, te copleșea. 

Pe lângă toate acestea erau bocitoarele pe care le-am văzut și auzit cum 
improvizau niște texte care aveau legătură cu viața celui plecat din lumea cu dor 
în lumea fără dor, ci nu oricum. Bunicul meu dinspre tată, născut în anul 1881, 
îmi povestea că erau vremuri grele, însă defunctul era pus într-o căruță sau în-
tr-o sanie, la capul lui se așeza un rapsod cu un fluier și de acasă până la biserică, 
apoi spre cimitir, respectivul rapsod îi cânta din fluier, mai târziu fluierul fiind 
înlocuit cu buciumul. Zicea bunicul că îl punea într-un copârșeu, și acesta era cu-
vânt des utilizat în acea perioadă, pe care astăzi nu-l mai folosim, deși-l mai gă‐
sim în cântecele din zona Maramureșului. 

Așadar, fluieristul îi stătea la căpătâi tot drumul, iar alături de el erau și bo-
citoarele care rosteau acele texte pe care le improvizau. 

– Ați surprins copilăria dumneavoastră în pânze. Ce nu ați surprins în tablo-
uri din copilărie? Ce nu poate fi redat de pensulă? 

– Starea de spirit, imaginația, memoria au asimilat toate acele trăiri în așa 
fel încât ele au ieșit la suprafață sub forma unor lucrări pe perioade, care nu au 
caracter ilustrativ. Niciodată nu am vrut să ilustrez un ritual de Crăciun sau Anul 
Nou descriptiv, ci, pur și simplu, acea stare de spirit s-a metamorfozat în suitele 
mele de tablouri cu Capră, Căluț, dar nu erau acelea pe care le știam eu, deși le 
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știam, pentru că le aveam acasă, dar le-am tălmăcit, prin limbajul artelor în for-
mule moderne, având un rol expresiv de sinteză al unei stări și emoții. S-a în-
tâmplat de multe ori în diverse discuții sau încercări de a descifra ceea ce aveam 
în tablouri, de exemplu cum este și acest tablou cu un cântăreț, care, de fapt, este 
un trompetist cu două instrumente, dar nu este o ilustrare efectivă a unui cântă‐
reț autentic, trimiterile sunt către acolo, aceasta înseamnă transfigurarea și me-
tamorfozarea unei experiențe autentice. Nu este rodul unui transcript bazat pe 
lectură, documentare, imagistică fotografică, ci, pur și simplu, pleacă de la niște 
trăiri personale profunde. Din punctul acesta de vedere, toată copilăria mea și 
toată tinerețea, adolescența, pentru că după ce am devenit profesor licențiat, 
m-am integrat în viața urbană, dar toată experiența de acolo am purtat-o și o 
port în continuare în sufletul meu și în memoria mea ca o colecție de talismane 
pe care le păstrez într-un mare secret și sunt fericit că sunt numai ale mele, de 
aici mă alimentez, de aici meditez, de aici îmi vin ideile, fiind foarte atent și la ce 
se întâmplă în jurul meu. 

– România a fost cunoscută tuturor prin talentul domniei voastre. Cum arată 
România în ochii celorlalți... ai străinilor? 

– Este o întrebare foarte delicată la care nu știu să răspund serios și pro-
fund. Am expus în foarte multe orașe, iar cei care au văzut picturile mele au 
afirmat că e altceva. Spuneau că este foarte frumos, dar nu înțelegeau, pentru că 
era vorba de acea emanație despre care am vorbit mai devreme a stărilor și trăi-
rilor mele dintr-o lume pe care ei nu o cunoșteau, acea lume a comunităților ru-
rale din care proveneam. Pentru străini, părea foarte interesant, dar nu semăna 
cu ceea ce știau ei raportat la cultura lor. Am trăit experiențe plăcute, fiind apre-
ciat, la expoziții în Spania, în Germania, dar am avut lucrări care au circulat în 
mai multe zone ale lumii. Acum, dacă ne imaginăm, și există acest prost obicei la 
români, că dacă am făcut o expoziție undeva, într-o galerie – la Paris, la Londra – 
este un spațiu în care ai expus și poți veni acasă să ridici nasul sus și să spui că 
ești mare. Nu ești mare! Ești mare acasă la tine dacă prin arta pe care o faci ră‐
mâi în memoria contemporanilor și a concitadinilor tăi. Dacă ei descoperă că 
lumea pe care le-ai propus-o, transfigurată în imagine plastică, vine în întâmpi-
narea lor și-i răscolește emoțional, le dezvăluie amintirile, atunci înseamnă că 
ești artist și ți-ai adus contribuţia cuvenită. Nu toți putem fi Constantin Brâncuși, 
el a avut șansa convingându-și publicul, ca să spun așa, vulgarizând, i-a pus la 
punct pe occidentali, ducând cu el ce? Ceea ce avea el de acasă, autentic, ci nu 
pliindu-se pe gustul și pe modelele lor. Nu toți putem fi ca el. Impunerea ca artist 
cu mesajele tale de acasă este o chestiune de durată și nu trebuie să ne lăsăm 
impresionați de tot felul de elogii, pentru că unele au altceva în spate. La fel ne 
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gândim la George Enescu, Mircea 
Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cio-
ran. Cioran s-a dus în Occident cu 
lumea lui de acasă, cu lumea din 
care el provenea, pe care o cunoș‐
tea și la care se referea, nu s-a dus 
să trăiască la Paris și să vorbească 
despre istoria Franței. 

– Care este simbolul care vă 
reprezintă și de ce? 

– Am spus de mai multe ori 
că dacă cineva privește cu atenție 
creația unui artist, a unui pictor, 
în timp, cum a evoluat, va desco-
peri că, de fapt, citește o biografie 
a acelui om, pentru că toate etapele de creație, cel puțin așa le văd eu la vârsta 
mea de trei sferturi de secol, pot să mă întorc și să-mi reevaluez momentele din 
viața obișnuită, cotidiană și să descopăr ce probleme am avut, pozitive sau nega-
tive, și uitându-mă la lucrările făcute în perioada respectivă realizând că lucra-
rea aceea arată astfel, pentru că este ca un fel de reflecție a situației intime, per-
sonale, sociale prin care treceam. Acolo s-a putut citi, nu ca o ilustrație, și atunci 
problema pe care o descifrezi când faci un astfel de parcurs descoperi dacă ca 
artist ai fost, cum am spus de fiecare dată, cinstit, corect și nemincinos cu tine 
însuți, atunci vei descoperi că într-un parcurs retrospectiv al creației există o li-
nie continuă, o unitate, deci este o operă unitară, cu lumini și semiumbre, mai 
mult sau mai puțin, dar nu contradictorii. Este personalitatea ta transfigurată în 
operă.  

Acum, vorbind despre simbolistică: de aici se naște apropierea de anumite 
simboluri în anumite etape ale vieții. Am avut momente în viață când am trăit 
lovituri foarte dure care s-au reflectat în arta mea, nu ilustrativ, ci ca stare de 
participare intimă, concentrațională, de stare și așa mai departe. 

De aceea am avut o perioadă când simbolul asupra căruia m-am oprit a fost 
un fel de crucificare, tema crucificării, dar fără să fac ilustrarea christică, așadar 
simbolul l-am păstrat, l-am avut. Zilele trecute, când am avut, la Palat, în incinta 
Muzeului de Artă, expoziția retrospectivă, am avut expusă o lucrare care este în 
colecția muzeului, intitulată Înălțare. Nu este imaginea unei crucificări... te-am 
crucificat și gata am terminat-o, ci am reprezentat acele cruci decupate cum 
le-am făcut eu, au devenit niște simboluri care m-au propulsat să revin la viață, 
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mai sus, și să le numesc înălțări. 
Am avut și am reprezentată în lucrările mele tema muzicii care m-a fascinat 

toată viața. Am fost și sunt un iubitor de muzică constant. În atelier, ascult muzi-
că, acasă ascult muzică. Tema muzicii m-a preocupat de foarte multă vreme. Și 
prieteniile cu foarte mulți muzicieni, pentru că am terminat Liceul de Artă, fiind 
cu aceștia în promoții paralele. În studenția mea, la Cluj, eram în permanență, 
unele cursuri chiar le făceam împreună, alături de studenții de la Conservator. 
Am fost student la Cluj, atunci când era în ultimul an marele taragotist Dumitru 
Fărcaș, deși era mai în vârstă decât noi, însă studiile le-a terminat cu un an îna-
intea mea. Tema aceasta a muzicii m-a fascinat. Datorită muzicii, pentru că mi-a 
plăcut, trăirile mele fiind curate. Atunci când ascult muzică mă liniștesc, mă pot 
concentra, îmi adun gândurile exact către ceea ce trebuie să fac pe pânză, muzi-
ca fiind un liant între amestecurile de culori pe care le fac și gândurile mele. 

– De-a lungul timpului ați avut pe cineva care v-a îndrumat pașii? Ați învățat 
singur? 

– Vreau să vă spun că încă din clasa a VI-a am știut că vreau să devin pictor, 
însă nu am avut un profesor. Pot să subliniez că un moment revelator l-am avut 
în clasa a VI-a, atunci când orele de desen au fost suplinite de profesorul de ma-
tematică, iar momentul-cheie, care, probabil, a declanșat ceva în mintea mea de 
copil, a fost într-o iarnă când ne-a impus o temă de desen din programa școlară. 
Toate acestea se întâmplau în anii 1954, 1955, terminând școala generală în 
1956. Așadar, profesorul de matematică a venit în clasă, cu un butuc din maga-
zia școlii, un butuc care avea o formă cilindrică, în care a înfipt toporul cu care 
trebuia să-l despice și l-a pus pe catedră, spunându-ne: Desenați! Toții copiii au 
început să deseneze. Eu am fost lăudat în fața clasei pentru că profesorul care 
era matematician, un om exigent, dăruit profesiei, fiind recunoscut pentru cali-
tățile de dascăl încât nu era elev pe care să-l pregătească și să nu intre la liceu. 
M-a lăudat pentru că eu am înțeles despre ce este vorba, deși era doar o intuiție, 
că am în față un cilindru, deci o formă geometrică și că relația dintre orizontala 
cilindrului și coada toporului care era oblică, am înțeles-o corect și că forma to-
porului se apropia de una a unui trapez. Eu nu făcusem cilindrul, ci mă strădui-
sem să fac o reprezentare cât mai corectă a ceea ce văzusem. Cred că acesta a 
fost un moment în care ceva s-a trezit în mintea mea, încât mi-am spus, din acea 
clipă că eu vreau să mă fac pictor. 

Am ajuns, întâmplător, să dau admiterea, pentru că tata neavând o adresă, 
încât a trimis niște scrisori la nimereală, la Baia-Mare, Cluj-Napoca și Iași, iar de 
la Iași a primit carte poștală în care scria: „Veniți urgent că în data de... începe 
examenul de admitere”, era toamna, luna septembrie, numai că respectiva carte 
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poștală ajunsese patru zile mai târziu. Am stat un an acasă și în anul următor 
ne-am urcat toți trei în tren și-am venit la Iași, cu ideea că ne interesăm, ce și 
cum trebuie făcut pentru a susține admiterea.  

Am coborât în gara din Iași, ne-am urcat în birjă, poate ultima birjă din Iași 
care ne-a dus la Liceul de Arta, strada Cuza-Vodă, numărul 29, încă erau ambi-
anța și arhitectura interiorului de la fostul seminar Notre-Dame de Sion. Astăzi, 
toate acestea sunt schimbate. Am ajuns la directorul de atunci al liceului, un di-
rector nou, venit de doar câțiva ani, domnul Paul Ghiligor, stins în anul 2017, și 
care ne-a spus: „Foarte bine că ați venit, pentru că mâine începe examenul”, deci 
am nimerit, fără nicio pregătire prealabilă, în ajunul examenului. Un cunoscut 
de-al tatălui meu mi-a dat un creion, pentru a-mi purta noroc, am dat probele 
practice pe care le-am trecut și am urmat examenele la limba și literatura româ‐
nă și matematică. Chiar dacă nu mai pusesem mâna pe carte de un an, la limba și 
literatura română mi-a căzut Dumbrava roșie, de Vasile Alecsandri, examen sus-
ținut cu profesorul Ciubara, coleg și prieten cu Constantin Ciopraga, cu care, du-
pă aceea, am făcut limba franceză. Am trecut cu brio acest examen, pentru că am 
avut, în gimnaziu, acasă, învățători foarte buni, dascăli care nu te lăsau dacă nu 
învățai. La matematică am rezolvat ecuații de gradul al doilea, ecuații învățate cu 
domnul învățător care a suplinit, în copilărie, orele de desen și, astfel, din prima, 
am intrat la liceu, începând o poveste frumoasă. 

Am avut șansa, atât eu, cât și generația mea, să avem profesori la Liceul de 
Artă din Iași foști elevi de-ai lui Ștefan Dimitrescu, Nicolae Tonitza, Octav Bănci-
lă, deci cei mai importanți pictori din perioada interbelică. Aceștia erau profe-
sori și la Academia de Arte Frumoase. L-am avut profesor și pe Nicolae Popa ca-
re a fost elevul lui André Lhote la Paris. Tot la Paris a fost colegul lui Alexandru 
Ciucurencu, care a fost și el elev al lui Ștefan Dimitrescu. L-am avut profesor și 
pe Petru Hârtopeanu, care a fost studentul lui Nicolae Tonitza și care a adunat 
toate prelegerile, lecțiile transmise de acesta, într-o carte, apărută în anii 60 ai 
secolului trecut. Acest volum este un fel de alfabet în ceea ce privește organiza-
rea paletei de culori, problemelor de tehnologie etc., pe care ni le transmitea. De 
asemenea, l-am mai avut profesor și pe Mihai Cămăruț. Toți aceștia erau, în ega-
lă măsură, artiști importanți ai vremii. 

După liceu, am mers să studiez la Cluj-Napoca, unde i-am avut profesori pe 
maeștrii Aurel Ciupe și Petre Abrudan, doi pictori de referință pentru pictura ro-
mânească. Maestrul Ciupe era artist emerit, absolvent al Academiei „Julian” de la 
Paris, fost rector. Era un pictor important al vremii. Maestrul Abdrudan era 
exact la polul opus, format dintr-o structură de talent autentic, neaoș, cu rădăci-
nă țărănească, ardelenească. 
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Am avut profesori, în primul rând artiști, pe lângă faptul că erau cu experi-
ență didactică la catedră, formativă pentru nenumăratele generații de viitori 
pictori, prin opera lor fiind convingători pentru noi, învățăceii. 

Mai este un aspect pe care vreau să-l rețineți. În perioada studenției mele 
de la Cluj, cercul în care m-am simțit cel mai bine a fost cel al filologilor. Am avut 
prietenii constante, îndelungate, cu colegi de la Facultatea de Litere, unii ajun-
gând autori de volume de poezie, directori de editură. Era perioada clujeană a 
studenției mele, între anii 1962 şi 1968, unde erau studenți Ana Blandiana și 
Romulus Rusan, chiar dacă erau un pic mai mari, dar erau iubiți și admirați de 
toată lumea, pentru că făceau o pereche de îndrăgostiți aparte, care mergeau de 
la facultate spre cantină ținându-se de mână, acolo unde ne întâlneam cu toții. 

Eram fascinat în acea perioadă de Augustin Buzura, care terminase Medici-
na și locuia în Căminul „Avram Iancu”. În centrul atenției era și cercul din jurul 
redacției revistei „Tribuna”, iar la parterul clădirii unde membrii acesteia se 
întruneau, era o cofetărie cu firma „Cofetăria Tineretului”, însă noi toți îi spu-
neam „Arizona”, fiind locul în care toată lumea se aduna: studenții de la Filoso-
fie, Filologie, de la Conservator, Arte Plastice. Era perioada când se lansa Ioan 
Alexandru și mergeam să-l ascult recitându-și versurile la Casa Studenților, dar 
nu pot trece fără să-i amintesc și pe Nicolae Prelipceanu și Nicolae Igna.  

Era o atmosferă culturală extraordinară, concertele simfonice pentru stu-
denți, care erau duminica la ora 11, apoi Teatrul maghiar, Teatrul român, Opera, 
încât noi nu aveam alte tentații în acea perioadă. 

– Raportat la cele precizate de dumneavoastră, gândindu-ne la generația de 
astăzi. Ce sfaturi ați da tinerei generații care vrea să îmbrățișeze arta? Este aceas-
ta atentă la detalii? O pierdem? O câștigăm? 

– Nu trebuie să disperăm! În timp ce-mi adresați întrebarea, mi-am amintit 
că, și noi, în grupa de pictură, aveam un coleg care era, nu numaidecât rebel, ci 
puțin mai oportunist. Acesta se ducea și răsfoia niște albume de la fondul secret 
din bibliotecă, întrucât cele de artă modernă nu erau la vedere, prizând perioa-
da când toată Istoria Artei se oprea la impresioniști, nici nu se putea vorbi de 
decadență. El venea în atelier, începea unele lucrări în spirit abstract cumva, dar 
fără să înțeleagă în profunzime aceste lucruri; pentru că și abstracționismul 
acesta s-a născut în urma unei experiențe îndelungate până la urmă, exprimând 
rezultatul unor convingeri (Kandinski), ci nu este o invenție așa, fără rost. 

În atelier, la scurt timp venea la corectură maestrul nostru, născut la 1900, 
fost participant la Marea Unire de la Alba-Iulia, care se uita, pentru că ei nu fă‐
ceau teorie multă, observând ce facem noi, concluziile exprimându-le printr-o 
poveste.  
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Îmi aduc aminte că maestrul se uita la lucrările lui George, pentru că așa îl 
chema pe colegul nostru și spunea: „– Latinul zice: Quod licet Iovi, non licet bovi”, 
adică „Ce este permis lui Jupiter, nu-i este permis boului” și aceasta era observa-
ția lui vizavi de desenele din atelier. Tot așa ar trebui să spunem și noi acum, fa-
ță de generația de astăzi. Ei își vor găsi calea, nu trebuie să disperăm. Fiecare 
generație își caută și conturează matca. Nu o înțelegem noi, pentru că judecăm 
lumea plecând de la propriile experiențe și trăiri, încât credem că ale noastre 
sunt cele mai bune, însă nu este așa. Chiar dacă sunt etape de tulburări teribile. 

Eu eram în anul întâi când, la începutul anului universitar, s-a făcut analiză, 
chiar criticat, că studentul cutare face formalism, este decadent, fiind în anii 
1962, 1963... reflexele proletcultiste restrictive erau vizibile, se studia un an – 
Istoria Artei Ruse și Sovietice. Seria mea a beneficiat de faptul că lucrurile s-au 
schimbat și atunci acel an în care trebuia să fac Istoria Artei Ruse și Sovietice, 
am studiat Tendințe și Curente în Arta Modernă, fiind o răsturnare totală de di-
recție. La fel se va întâmpla și cu generația actuală. 

Mulți dintre membrii tinerei generații spun că pictura generației mele este 
depășită: Ce este cu moșul acesta? E depășit! Este părerea lor și o respect. 

Fiecare membru al tinerei generații își va găsi calea și aceasta depinde de 
potențialul interior pe care-l are, dacă are ceva de comunicat și de transmis cu 
adevărat, atunci el va găsi limbajul și formele în care să se exprime, dacă nu, nu. 

Dacă ar fi să spun exact ce consider că lipsește, aș spune, mai ales adresân-
du-mă contemporanilor și generațiilor tinere, să aibă răbdare, să se ducă să cu-
noască, să studieze temeinic istoria națiunii române. Generațiile tinere nu știu 
istoria și de aceea nu înțeleg fenomenele contemporane, întrucât este atâta di-
honie între noi. Apoi să aibă răbdare și să aprofundeze niște lucruri, asta însem-
nând studiu, lectură, însă nu doar ce oferă internetul. Și acesta este binevenit, 
dar nu suplinește bucuria de a răsfoi paginile unei cărți, bucuria de a merge 
într-o sală de teatru și de a participa la un spectacol sau de a audia o simfonie 
într-o sală de concerte. Deși toate acestea astăzi se pot vedea, asculta pe laptop, 
telefon, dar una este să le asculți pe aceste instrumente moderne și alta este să 
mergi într-o sală de concerte.  

– V-ați creat antipatii prin subiectele ilustrate în lucrările dumneavoastră? 
– Antipatii? Tot timpul... În acest context țin să fac o precizare mai amuzan-

tă, dar adevărată. Cineva, la un moment dat, într-un mod sincer, mă lăuda, mă fe-
licita, spunându-mi: Domnule ești un artist serios, talentat! Nu știu, chestia cu 
talentul pentru mine e o treabă cu semnul întrebării pentru că nu poți spune cât 
este… nu-l poți dimensiona, dar un singur lucru pe care pot să-l spun ridicând 
fruntea sus: am fost toată viața un om harnic și dacă ești astfel și te ții de treabă  
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serios, cu responsabilitate, cu bru-
ma de talent cu care te naști, de 
aptitudinile pe care le dobândești 
și pe care le șlefuiești în timp, 
atunci ajungi la rezultatele aștep-
tate. 

Mi-a displăcut și am auzit re-
plici de genul: Domnule, acela este 
un tip extraordinar de talentat, 
dar păcat că... și când zice păcat 
că, atunci ori bea prea mult, ori 
este dezordonat în viața lui perso-
nală, se risipește și așa mai depar-

te. Ce rost mai are? Acela nu a înțeles că aptitudinile, predispoziția înseamnă ta-
lent, nu este un boț de aur pus în traistă de destin, ci este un fel de invitație către 
muncă serioasă, către pregătire, fără să te limitezi strict la ceea ce-ți iese bine și 
rapid, ca să te apropii de altă lume prin lectură, prin studiu, printr-un dialog 
continuu al artelor, fiind mereu informat.  

Acel zăcământ profund din care se naște arta la care recurgi (cine-și imagi-
nează că o lucrare este doar produsul imaginației greșește) pleacă din interior, 
din propria experiență, din experiența personală, din memorie, memoria fiind 
rezerva pe care trebuie să o alimentezi tot timpul. Și cum o alimentezi? Privind 
cu ochii deschiși în jurul tău, înțelegând și descifrând fenomenele care se schim-
bă cu o viteză extraordinară, informându-te (citind literatură, ascultând muzică 
de toate felurile), în care tu, elementul esențial, ești pus în postura să descoperi 
de fiecare dată că ai găsit niște poziții care-ți sunt potrivite, nefiind comparat cu 
un pelican care înghite toți peștii, trebuind să devii selectiv. De exemplu, ascult 
muzica aceea, aceasta fiind potrivită, o simt, rezonează cu mine, citesc cutare 
roman al unui autor, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Vintilă Horia, 
pentru că vibrez cu acea lume, aducându-mi plusuri.  

– Pe partea dreaptă pe perete, imediat ce am intrat în casa dumneavoastră, 
am văzut un tablou cu chipul unei femei. Care este locul femeii în tablourile dum-
neavoastră? Care sunt ipostazele acesteia? 

– Chipul femeii pe care l-ați văzut este al mamei mele, un desen făcut de 
pictorul Virgil Parghel, soțul valoroasei cântărețe Anca Parghel. Aceștia au fost 
colegi la Liceul de Artă din Iași, iar Virgil mi-a fost elev. Este un pictor valoros. 
Desenul pe care l-ați văzut l-a făcut când mama era în viață și el a fost la Iaco-
beni, locul nașterii mele.  
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Rolul și importanța unei femei în viața unui artist, nu cred că aș exagera da-
că aș spune că este asemănător unei mame pentru un copil.  

Artistul rămâne în străfundul ființei lui, prin felul lui de a vedea lumea, de a 
gândi, percepe, de a relaționa cu cei din jur, într-un stadiu de copil prin creduli-
tatea lui, prin naivitățile lui, sinceritatea lui care se impune de la sine ca o nece-
sitate de exprimare convingătoare în operă.  

Ne uităm la un tablou, sau ascultăm o piesă muzicală, sau citim o carte, se-
sizăm imediat în artistul respectiv dacă este vorba de contrafacere sau s-a năs-
cut firesc, și atunci rolul femeii, comparativ, este asemănător unei mame, în sen-
sul că ea nu înlocuiește mama, dar trebuie să fie discret, cald, suav, alter ego 
pentru respectivul artist, creându-i un fel de ecran de protecție, de stimulare. 
Dacă este excesiv de egoistă, relația nu funcționează, dar este benefică întotdea-
una, nu se poate fără ea. O prietenă este mai mult decât o femeie în viața unui 
artist, mai mult decât o soție, decât o iubită, lucrurile aceste nu le facem delibe-
rat, nu sunt incluse într-un program estetic, ci pur și simplu, ele curg firesc, ca 
dintr-o necesitate de a te exprima. 

– Povestiți-ne câteva amintiri, câteva întâmplări cu măicuța dumneavoastră! 
– Mama m-a născut la 18 ani, nici nu avea 18 ani, iar tatăl meu era cu 18 ani 

mai în vârstă decât mama, pentru că nu a avut timp să se căsătorească, întrucât 
era perioada de război, de concentrări. Mama provenea dintr-o familie în care 
au fost zece copii, cinci băieți și cinci fete, și a trăit aproape 90 de ani. A fost o 
femeie foarte frumoasă, era blondă cu ochii verzi, deși toți în familia ei și a buni-
cului aveau părul negru. Ea semăna cu o străbunică. A fost o femeie care a cres-
cut patru copii, eu fiind cel mai mare, care a muncit extraordinar de mult, fiind 
un om care nu știa ce înseamnă odihna. Toată viața, printre treburile gospodă‐
rești, a țesut și covoare. Mama a fost o meșteriță extraordinară. Ea se culca la 
două noaptea și se trezea la patru, cinci dimineața, iar războiul de țesut l-am 
scos din casă atunci când nu a mai putut să lucreze. Toată viața a țesut covoare. 
Și astăzi, în casa părintească din Iacobeni am păstrat covoare făurite de mâinile 
mamei. Aceasta a fost cu adevărat pasiunea ei.  

După ce a rămas singură, am ajutat-o cât am putut, a fost priscorniță la 
sfânta biserică din sat, deci agreată de preotul satului, pentru că era o femeie se-
rioasă. Mama era respectată de toți cei din jur. Mama, pentru orice om, nu nu-
mai pentru mine, fixează relația dintre mamă și fiică, dintre mamă și fiu, însă să 
știți că, cordonul ombilical se întrerupe atunci când unul dintre cei doi se stinge, 
pentru că el există și funcționează toată viața, în sensul că există un fel de mag-
netism între grija mamei care te consideră copil, cu toate că tu ai ajuns la 70 de 
ani, mama tot ca pe un copil te tratează. Pe de altă parte, și tu, ca vlăstar al ei, să 
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zicem la 70 de ani, te vei gândi la mama ca la mamă, nu vei spune că este o bă‐
trână care probabil te-a născut. 

Probabil că aceasta este relația dintre copil și mamă și aici găsești toată fi-
losofia supraviețuirii în plan spiritual.  

– Știm cu toții că anul acesta împlinim ca stat unitar național modern român 
100 de ani. Cum vedeți aceasta pentru națiunea română? Cu acest prilej cum sim-
țiți istoria? 

– Personal sunt preocupat de istoria țării, încât îmi place să citesc cărți în 
care aceasta este reflectată, îmi place să mă informez. Aș face recomandarea 
aceasta în mod obligatoriu, pentru oricine dorește să se implice în a câștiga 
demnități publice, să se apuce de citit istoria adevărată, nu cea falsificată, pentru 
a înțelege fenomenele și momentele cele mai importante, conjuncturile univer-
sale, europene, care au condus la configurarea acestei națiuni și a acestui mo-
ment pe care noi vrem să-l celebrăm și să-l sărbătorim cu adevărat, nu prin ma-
nifestări populiste, de butaforie. Cred că este un prilej în care cei care știu să fa-
că un fel de apostolat didactic, pedagogic față de națiune, pentru a explica curat 
cum s-au petrecut lucrurile și care este istoria adevărată cu bune și cu rele. Dacă 
vom face doar de fațadă, atunci va ieși ceva ce nu ne va avantaja în fața lumii; 
dar ca să fim convingători, trebuie în primul rând noi să cunoaștem și să înțele-
gem fenomenul. De aceea aș vrea ca sărbătoarea aceasta să însemne o etapă de 
mare revelație pentru fiecare cetățean al acestei țări, de la copil până la bătrân.  

Bătrânii, pentru că am amintit de ei, mai știu câte ceva. Mai întâlnim câte 
unul a cărui vârstă este de o sută de ani și povestește cum stau lucrurile, dar 
nu-i vedem decât foarte rar pe cei care ar trebui să explice adevărul. 
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LIVIU SUHAR LA... „RETROSPECTIVA´75” 

Mihai CABA 

inginer pensionar; membru al 

Asociației Literare „Păstorel” Iaşi   

În spiritul tradiţiei împământenite în Cetatea legendară, de istorie, cultură 
şi spiritualitate a Ieşilor, nu este de mirare că atingerea „bornei de hotar 75” a 
vieţii şi cea a „Jubileului” operei Pictorului, Profesorului şi Omului Liviu Suhar 
este marcată la ceas aniversar după cuviinţă, aducându-i-se consacratului Maes-
tru omagiul binemeritat al celor ce, de-a lungul anilor, i-au cunoscut şi apreciat 
zbaterile cromatice şi luminoase, sedimentate cu mult har cumpănitor profesio-
nal pe pânzele sale. Iar ca preţuirea să-i fie deplină la nivelul „Dulcelui Târg”, 
două prestigioase galerii de artă ieşene, „Muzeul de Artă” de la Palatul Culturii şi 
Galeria „Dana”, aveau să-i consacre sărbătoritului fiecare câte o Expoziţie retro-
spectivă LIVIU SUHAR ´75, ceea ce este chiar de admirat, pentru că, aşa cum sub-
liniază şi gândul exprimat liric: La „75” nu-i simplu o bornă de hotar/ A anilor ce 
trec puţin câte puţin,/ Nici sfertul ce rămâne în drum spre Centenar:/ E-o viaţă 
rostuită în luminos destin!  
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Galerie foto de la Retrospectiva Liviu Suhar´75 
 

    

              Iacobeni – Biserica Evanghelică                                           Remember Iacobeni  
 

   

                                   Iarmaroc                                                             Vedere de la Târnovo  
 

   

                                  Muzicanţi                                                             Concert sincopat  
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Dar, înainte de toate, să aruncăm o succintă „privire retrospectivă” asupra 
biografiei maestrului, ajuns la „borna 75” a vieţii.  

Născut la 17 februarie 1943, la Iacobeni, în ţinuturile mirifice ale obcinelor 
Bucovinei şi Ţării Dornelor, întipărindu-se în suflet aceste neasemuite frumu-
seţi, Liviu Suhar şi-a îndreptat ulterior paşii învăţăturii artistice înspre Liceul de 
Arte „Octav Băncilă” de la Iaşi, pe care l-a absolvit în 1962 şi de aici mai departe, 
ca student, a urmat cursurile Facultăţii de Arte Plastice şi Decorative aparţină‐
toare Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” Cluj-Napoca, pe care le ter-
mină în 1968. Cu diploma de licenţă „în buzunar”, în specialitatea pictură, în ca-
re i-a avut ca mentori pe maeştrii Aurel Ciupe şi Petru Abrudan, revine în Iaşi ca 
profesor al Liceului de Arte, acolo unde fusese remarcat ca elev şi în care avea să 
debuteze acum fulminant ca pictor, astfel că, în 1970, pe baza multiplelor succe-
se obţinute la numeroasele expoziţii colective şi individuale de pictură şi desen, 
din ţară şi străinătate la care a participat, Liviu Suhar a devenit deja membru ti-
tular al Uniunii Artiştilor Plastici. După o perioadă universitară la Facultatea de 
Arhitectură a Politehnicii ieşene, din 1981, devine cadru didactic al Univ. ieşene 
de Arte „George Enescu”, urcând pe rând treptele universitare ale Fac. de Arte 
Plastice, Decorative şi Desen, obţinând, în 1994, pe baza unor indubitabile cali-
tăţi didactice, pedagogice şi artistice probate, titlul de profesor universitar doc-
tor. Să mai adăugăm la loc de cinste şi alegerea sa, timp de două legislaturi, între 
anii 1992 şi 2000, în funcţia de decan al acestei prestigioase facultăţi. 

Şi totuşi, „spectacolul artistic de gală” al lui Liviu Suhar îl reprezintă pictura 
sa, pe care o slujeşte infatigabil de, iată, cinci decenii. Aşa cum fiecare arbore 
falnic cu rădăcini adânci în sol mănos adaugă anual tulpinii sale viguroase câte 
un „inel de maturitate”, se poate lesne extinde „raţionamentul arboricol” şi asu-
pra creaţiei picturale a maestrului Suhar, care a înregistrat treptat o „concentri-
citate temporală”, ce avea să-l conducă, după cum atent observa rafinatul critic 
de artă Valentin Ciucă în monumentala şi valoroasa sa lucrare Un secol de arte 
frumoase la Iaşi – Ed. ART XXI, Iaşi 2004, „spre sinteze formal-cromatice expri-
mate şi mijlocirea unor simboluri. Atras concomitent de ethos, dar şi de topos, a 
sondat spaţiul folclorului, mai bine-zis al artei populare cu inserţii de mitologie 
românească şi etnografie. Liviu Suhar ştie de ce şi mai ales cum să facă artă de 
cea mai aleasă calitate.”  

Prin creaţia sa omniprezentă pe simezele marilor galerii de artă naţionale 
şi internaţionale, cum şi în numeroase colecţii muzeale şi particulare, care 
i-au remarcat demersul mereu îndreptat înspre căutarea adevărului şi i-au răs-
plătit într-o binemeritată apreciere efortul creator al „mânuirii penelului”, Liviu 
Suhar şi-a dobândit fără tăgadă notorietatea publică a unei opere picturale 
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inconfundabile. Dar cred că aprecierea de sub-
stanţă a scriitorului şi colecţionarului de artă 
Grigore Ilisei, pe care acesta o aduce maestrului 
Liviu Suhar, este una pe cât de autorizată, pe 
atât de convingătoare: „Rămas ca purtător de 
drapel al generaţiei sale, din care au făcut parte 
Ioan Gânju, Dimitrie Gavrilean, Corneliu Iones-
cu, Ion Neagoe, Liviu Suhar ni se înfăţişează la 
acest ceas aniversar ca un destin artistic împli-
nit în multiplele sale ipostaze, de meşter al pe-
nelului şi şevaletului, de profesor şi creator de 
şcoală, de condeier şi comentator subtil de artă, 
cu verb de substanţă şi privire pătrunzătoare 
de esenţe şi de om al cetăţii, făurar de instituţii 
şi climate elevate.” 

Vernisajele celor două expoziţii retrospec-
tive omagiale„Liviu Suhar – 75, desfăşurate, pe 1 februarie, la Palatul Culturii, şi 
pe 5 februarie, la Galeria de artă „Dana”, au atras numeroşi iubitori de artă şi 
admiratori declaraţi ai maestrului omagiat; succesul acestora fiind întregit şi de 
către admirabilele prestaţii ale „echipelor de specialişti” care au subliniat cu for-
ţa elevată a argumentului critic creaţia picturală expusă de maestru pe simeze. 

Expoziţia retrospectivă Liviu Suhar ´75 de la Palat a cuprins peste 60 de lu-
crări din diferite etape de creaţie ale artistului, dintre care 40 de tablouri (peisa-
je, portrete, naturi moarte), constituind donaţiile autorului pentru îmbogăţirea 
colecţiilor Muzeului de Artă. Prezentarea a fost asigurată de Petru Bejan – cu-
noscut critic de artă – şi de Valentina Druţu – curator. La acest vernisaj a fost 
lansat şi deosebitul catalog de expoziţie: Liviu Suhar – Pictura din patrimoniul 
Muzeului de Artă Iaşi, Ed. Palatul Culturii, 2018, semnat de Valentina Druţu şi 
Minola Iutiş, o excelentă apariţie pentru iubitorii de artă şi frumos. 

Retrospectiva Liviu Suhar ´75 de pe simezele de la parterul şi etajul familia-
rei Galerii „Dana” a numărat 61 tablouri, realizate şi semnate de autor în peri-
oada anilor 2009–2017, care oferă privitorului fiorul transpunerii pe pânză, cu 
forţa şi sensibilitatea unui artist desăvârşit, a frumosului înconjurător. N-a fost 
deloc surprinzător la vernisaj, când doamna Maria Bilaşevschi – reputat critic de 
artă –, referindu-se la pictura maestrului, avea să sublinieze: „Creaţia artistului 
Liviu Suhar este una dintre puţinele creaţii despre care se poate afirma, fără 
exagerare, că are Sens. Forma, Culoarea sunt certitudini chiar şi atunci când din 
candoare se naşte neliniştea, când semnul nu se mai indică pe el însuşi, când 
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simbolul se transformă în meta-simbol, 
iar ceea ce rămâne este artistul, etern 
prin creaţie, lăsându-i privitorului cale 
liberă spre revelaţie.” 

Şi la acest vernisaj, participanţii au 
fost plăcut surprinşi de lansarea albu-
mului de artă Liviu Suhar ´75 – meditaţii 
şi metafore picturale, un excepţional al-
bum de autor, Ed. Dana Art, Iaşi 2018, 
coordonat şi tehnoredactat de către 
doamna Smaranda Bostan – curatorul 
expoziţiei. Cuprinzând 112 reproduceri 
ale operei picturale a artistului, fotogra-
fiate de Mihai Neagu şi prezentate în 5 
capitole bine structurate, însoţite de 

aprecierile de substanţă ale unor distinse „voci în materie”, transpuse şi în limba 
engleză, albumul de artă Liviu Suhar ´75 reprezintă în integralitatea lui o chinte-
senţă a vieţii şi operei de până acum a unui artist înscris cu litere proprii de lu-
mină şi culoare în tezaurul picturii româneşti. 

Dar, în cele din urmă, aşa cum se obişnuieşte, să dăm cuvântul autorului: 
„Adresez decente gânduri de preţuire şi recunoştinţă privitorului care a zăbovit 
o clipă în faţa picturilor mele, fie că le-a întâlnit într-o expoziţie oarecare, pe si-
mezele unui muzeu, ale unei galerii de artă sau colecţie privată, dar şi reproduse 
în paginile acestui album. Nu pot decât să-l asigur că ceea ce va descoperi privin-
du-le, reprezintă crâmpeie de realitate transfigurate cu emoţie şi sensibilitate 
după reguli şi înţelesuri personale.” 

Cred că ştiu bine de ce acum gândul răzleţ mă „teleportează” în urmă cu 
vreo 25 de ani, în 1993, în spaţiul generos al fostei Uzine de Lumină la ineditul 
vernisaj al expoziţiei pictorului Liviu Suhar, ajuns la Jubileu: de atunci m-am 
„îndrăgostit” de pictura lui, aşa cum sunt şi astăzi! 

La Mulţi Ani, Maestre, cu sănătate împlinitoare şi a altor retrospective! 

 
Trioul vernisajului la Galeria „Dana”:  

Maria Bilaşevschi, Liviu Suhar  
şi Smaranda Bostan 
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PATRU CĂRȚI DESPRE GNOZĂ 

Bogdan Mihai MANDACHE 

redactor la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România 

Gnoza, o problemă filosofică 

Mișcare spirituală afirmată în secolele II-III, redescoperită în plină moder-
nitate, gnosticismul continuă să suscite deopotrivă admirație și nedumeriri. 
Gnosticul este cel care cunoaște, cel căruia îi este dată o experiență a absolutului 
ca experiență primă și ultimă. Clement Alexandrinul spunea că „gnoza este, ca să 
spun așa, o desăvârșire a omului ca om, care, prin știința lucrurilor dumneze-
iești, duce la desăvârșire și purtarea și viața și cuvântul omului, în unire și de 
acord cu sine însuși și cu Cuvântul cel Dumnezeiesc”. Dacă Clement Alexandri-
nul sau Evagrie Ponticul aminteau și discutau despre gnoză într-un climat liniș‐
tit, nu același lucru este valabil și astăzi, când simpla pronunțare a cuvântului 
„gnoză” provoacă indignare și condamnare în unele medii creștine. Tot Clement 
prefigura că „pentru aceea sunt acoperite de pilde tainele cele sfinte ale profeți-
lor; sunt păstrate pentru cei aleși și pentru cei pe care credința lor i-a rânduit 
spre gnoză”. Același învățat al lumii antice spunea că pentru a ajunge la semințe-
le gnozei este nevoie de perseverență, de căutare, de cercetare vreme îndelun-
gată, de multă osteneală. Perspectiva asupra gnozei se deschide în momentul în 
care misterul nu mai este a priori ceva de necunoscut, ci, conform sensului eti-
mologic, ceva inexprimabil. Gnoza este mai curând mută, nu mistică. Spre deo-
sebire de experiența mistică și care adeseori se impune celui care o primește 
sub semnul purei pasivități, experiența gnostică implică o muncă, un exercițiu, 
adică un praxis. Comentatorii moderni au arătat de multe ori că experiența 
gnosticului consonează puternic și strâns cu efortul și disciplina cerute de me-
toda fenomenologică a reducerii. Unul dintre filosofii considerați clasici în do-
meniul studierii gnozei este Henri-Charles Puech, autor al celebrei cărți En quete 
de la gnose, Gallimard, 1978. Cartea a fost tradusă în limba română și a apărut la 
editura Herald, recent fiind reeditată; rândurile ce urmează sunt prilejuite de 
reeditarea volumului Despre gnoză și gnosticism, traducere din limba franceză 
de Cornelia Dumitru, colecția „Manuscris”, 2018, 464 p.  
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 La un colocviu internațional desfășurat în toamna 
anului 1997, la Sorbona, despre fenomenologie, gnoză și 
metafizică, participanții aminteau în intervențiile lor do-
uă lucrări clasice despre gnoză: Gnosis und Spatantiker 
Geist, de Hans Jonas, și En quete de la gnose, de Henri-
Charles Puech. În cele două tratate ale sale (Gnosticul și 
Tratatul practic) Evagrie Ponticul, discipol al lui Grigorie 
de Nazianz, arată cum practica exercitată ca o metodă 
reglată este condiția preparatoare necesară accesului la 
gnoză ca experiență metafizică a absolutului. Tratatul 
practic este mai curând un tratat de terapeutică, de 
„psihanaliză” în sens literal, pentru că analizează mișcă‐
rile sufletului și corpului, pulsiunile, pasiunile și gân-
durile care agită ființa umană. Gnosticul prefigurează trecerea de la psihologia 
fenomenologică la psihologia transcendentală, o propedeutică, o metodă prin 
care cel care a urmat exercițiul ascetic devine capabil de contemplarea spiritu-
ală, primește cunoașterea, gnoza. În opinia lui Henri-Charles Puech, gnosticis-
mul este una dintre cele mai complicate probleme cu care se confruntă istoricul 
religiilor, fiind un punct de convergență în care se întâlnesc istoria Bisericii, si-
tuația iudaismului la apariția creștinismului, misteriile eleniste, religiile orienta-
le. Împletirea acestor curente a creat numeroase dificultăți de interpretare, 
„multe lucruri ne scapă încă, chiar dacă ar fi numai de interpretare a documen-
telor care ne-au rămas. Există sisteme gnostice cărora suntem incapabili să le 
dăm măcar o simplă analiză și există o infinitate de sisteme, adesea în interiorul 
unei aceleiași școli”, afirmă filosoful francez. El recomandă cercetătorilor acestui 
curent de profundă spiritualitate evitarea încercărilor de a trata global gnosti-
cismul, pentru că această manieră de abordare ar spori obscuritatea din jurul 
gnosticismului. 

Primele mărturii despre gnosticism apar în texte datând de la mijlocul se-
colului al II-lea, în scrieri aparținând lui Iustin Martirul, Plotin, Porfir, Clement 
din Alexandria, Origen, Hippolyt din Roma, Irineu din Lyon, Zosima, sau în texte 
precum Pistis Sophia. Pe baza mărturiilor, de cele mai multe ori indirecte, gnoza 
a fost considerată o erezie creștină, Siria fiind leagănul gnosticismului, iar primii 
reprezentanți fiind Simon din Gitta, Menandru din Cappareteea, Satornil din An-
tiohia. Din Siria, gnosticismul s-a răspândit în Egipt, unde a fost ilustrat de nume 
precum Basilide, Carpocrate sau Valentin, acesta din urmă răspândind doctrina 
gnostică la Roma, apoi în Cipru, ceea ce va duce la crearea a două ramuri, cea 
„italică” și cea „orientală”. Henri-Charles Puech insistă asupra cunoașterii noas-
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BOGDAN MIHAI MANDACHE 

137 

tre fragmentare sau deformate a sistemelor gnostice, majoritatea mărturiilor 
venind din respingerea gnosticismului de oamenii Bisericii. Or, aceste informații 
sunt suspectate pe bună dreptate de parțialitate, de neînțelegere; mai mult, au-
torii textelor ostile au proiectat în trecut ceea ce era contemporan lor: „Oare nu 
riscăm să cădem în pericolul – și aceasta încă de la Irineu – să ajungem să con-
fundăm gândirea autentică a maeștrilor cu sistemele deja degenerate sau diferi-
te pe care le ofereau ereziologilor discipolii și urmașii maeștrilor? Această Gno-
ză cu mitologii complicate, cu sacramente magice sau obscene, în descrierea că‐
reia se complăceau polemiștii, nu este oare o Gnoză a celei de a doua sau a treia 
generații și care, în absurditatea sau ororile ei, ascunde concepțiile primitive 
pure?” Din oglinzi care deformează se va reconstitui imaginea autentică a gnos-
ticismului, un gnosticism născut în inima creștinismului.  

Henri-Charles Puech propune, pe urmele lui E. de Faye, studierea numai a 
textelor atribuite lui Valentin sau Basilide, pentru că „ei inserează gnosticismul 
în centrul creștinismului poate mai mult decât o făcuseră autorii antici. Spirite 
ferm creștine ca Basilide sau Valentin pornesc de la o reflecție profundă asupra 
religiei lor. Iar la marii creatori această reflecție este, înainte de toate, o reflecție 
de filosofi, o tentativă grandioasă de a introduce creștinismul în cadrele gândirii 
filosofice ale timpului.” Introducerea alături de doctrina creștină a unor elemen-
te sincretice de elenism, mitologie sau chiar păgânism mută accentul de la gnoza 
filosofică la gnoza mitologică. Dincolo de interpretări, un fapt cert este că orice 
discuție despre gnoză trebuie să plaseze acest curent în istoria creștinismului. 
Henri-Charles Puech recomandă și un atent studiu filologic asupra înțelesurilor 
grecescului gnosis, pentru a putea înțelege ce voia să spună un învățat din seco-
lul al IV-lea: „A avea gnoză înseamnă a cunoaște cine suntem, de unde venim și 
unde suntem, lucrurile prin care suntem mântuiți, care este nașterea și care este 
renașterea noastră.” Gnoza revelează esența, destinul, mântuirea, o cunoaștere 
eficientă, o „mistică transformatoare”, un mysterion în deplinătatea sensului an-
tic al cuvântului. Henri-Charles Puech propune înțelegerea gnozei ca fenomen 
mai amplu, reunind mai multe mișcări aparent separate ale școlii și secte varia-
te, substituirea sensului restrâns cu un sens mai larg. În felul acesta, gnoza va fi 
definită nu în maniera unui concept abstract sau ca un sistem strict speculativ, ci 
ca un „stil de viață”, un comportament concret și existențial. Gnoza trebuie să 
ofere răspunsuri despre trecut (Ce eram eu?), prezent (Ce sunt?), viitor (Ce voi 
fi?), răspunsurile permițând omului să afle cine este, încotro merge. Gnoza nu 
mai este văzută ca pură cunoaștere intelectuală, ea este revelație eficace care 
aduce răspunsuri la întrebările născute din angoasă, „constituind prin ea însăși, 
prin venirea ei în conștiința celui pe care îl iluminează, deznodământul unei si-
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tuații existențiale pe care i-a permis să o perceapă și să o determine cu mai mul-
tă claritate și acuitate.” 

Definiția cea mai generală a gnozei pare a fi cea de cunoaștere mântuitoare, 
o cunoaștere a omului în căutarea mântuirii. Cunoașterea mântuitoare este una 
eficientă prin conversiunea pe care o propune; de aceea primii părinți ai Biseri-
cii spuneau că religia creștină este adevărata filosofie, este doctrina vieții. Cartea 
lui Henri-Charles Puech este o pledoarie pentru înțelegerea gnozei ca un feno-
men distinct al gândirii filosofico-religioase, o atitudine religioasă întemeiată pe 
teoria sau experiența obținerii mântuirii prin Cunoaștere. 

 
 
 
Scrieri esoterice și gnostice 

În anul 1945, în Egipt, la Nag Hammadi, o întâmplare avea să aducă la lu-
mină, atât la propriu, cât și la figurat, câteva manuscrise vechi, câteva papirusuri 
aflate într-un ulcior, texte care redeschideau discuția asupra scrierilor canonice. 
În aceeași perioadă, la Qumran erau descoperite manuscrise care se anunțau 
drept marea răsturnare arheologică a secolului al XX-lea, scrieri cunoscute as-
tăzi sub numele de Manuscrisele de la Marea Moartă. Dincolo de aspectul spec-
taculos și de preocuparea presei interesate de senzațional, documentele adu-
ceau în discuție posibila existență a unor texte creștine, altele decât cele canoni-
ce, dar și mărturii despre literatura iudaică despre apocalipsă. Amatorii de sen-
zațional au abandonat subiectul, acesta revenind specialiștilor. Printre primii 
specialiști care au studiat manuscrisele descoperite la Nag Hammadi și au editat 
Nag Hammadi Codex, s-au numărat Gilles Quispel, profesor de istoria creștinis-
mului timpuriu la Universitatea din Utrecht, Henri-Charles Puech, titular timp 
de două decenii, 1952-1972, al catedrei de istoria religiilor la Collège de France, 
și Pahor Labib, director al Muzeului Copt din Cairo, specialist unanim recunos-
cut în lume în domeniile egiptologiei și studiilor copte. De-a lungul deceniilor, 
numeroși specialiști au adus noi interpretări ale scrierilor gnostice, printre ei 
numărându-se: Jean Danielou, Michel Tardieu, James M. Robinson, R.-M. Grant, 
H. Laisegang. Provenind din grecescul gnosis, cunoaștere, gnoza desemnează o 
mișcare religioasă și filosofică deopotrivă, care a avut un impact puternic în me-
diile intelectuale și spirituale din primele secole ale erei noastre. Henri-Charles 
Puech, specialist recunoscut internațional, și-a consacrat activitatea de cerceta-
re hermetismului, neoplatonismului, maniheismului și cu precădere gnosticis-
mului. Acestui din urmă domeniu i-a consacrat importanta sa lucrare En quete 
de la gnose, apărută în 1978, în două volume, la cunoscuta editură Gallimard; 
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tome I – La gnose et le temps; tome II – Sur l'Evangile 
selon Thomas. Traducerea în limba română a acestei cărți 
a apărut acum câțiva ani la Editura Herald; recent a fost 
reeditat volumul al II-lea: Evanghelia după Toma, Herald, 
București, traducere din limba franceză de Radu Duma, 
colecția „Manuscris”, 2018, 368 p.  

 Părinții Bisericii au reținut și răspândit o formă de 
cunoaștere înrudită cu gnoza. Tot ei au respins atitudi-
nea teologică și filosofică a unor autori care se plasau în 
marginea credinței, o tendință eretică și periculoasă pen-
tru adevărul creștin. Erau timpuri de căutare, de identifi-
care, de trasare a demarcațiilor, timp în care scrierile Părinților erau principale-
le surse ale gnozelor și afirmării lor. Mult timp, gnoza a fost privită și cu o anu-
mită rezervă, depășită din fericire odată cu descoperirea și publicarea manu-
scriselor de la Nag Hammadi. Într-un nou înțeles, cel al istoricilor religiilor din 
ultimul veac, gnoza denumește un ansamblu de doctrine în care poate fi văzută 
o anume unitate dincolo de diferențe. Adolf Harnack, istoric german al creștinis-
mului, considera că gnosticismul era o secularizare dusă în cel mai înalt punct al 
său, o elenizare radicală și timpurie a creștinismului. Principalii reprezentanți ai 
gnosticismului au fost Simon, pentru palestinieni, Saturnian, pentru siriaci, Basi-
lide și Valentin pentru școala din Alexandria, Marcion pentru asiatici. Henri-
Charles Puech respinge înțelesul restrictiv al gnozei văzută drept o cunoaștere 
care aduce mântuirea, dar și ca o erezie apărută în sânul creștinismului. „Oricât 
de diferite ar fi fost formele sub care s-a manifestat istoric, gnosticismul trebuie 
considerat ca un fenomen specific, o categorie sau un tip distinct al gândirii filo-
sofico-religioase”, scrie Henri-Charles Puech.  

Manuscrisele de la Nag Hammadi, ca și cele de la Qumran, aveau să stâr-
nească agitație, mai cu seamă în lumea nespecialiștilor, acolo unde interesul pen-
tru senzațional este mai mare. Descoperirea papirusurilor din al doilea veac al 
erei noastre era un subiect de interes și pentru lumea științifică, încât Evanghelia 
după Toma a făcut vâlvă în epocă, „zvonuri neîntemeiate, în cea mai mare parte, 
și agitație mai degrabă zgomotoasă decât bine intenționată”, scrie Henri-Charles 
Puech. Amatorii de senzațional s-au grăbit să vorbească despre „a cincea Evan-
ghelie”, dar istoricul religiilor demontează pseudo-argumentele susținătorilor 
acestei idei, subliniind că scrierea are o mare însemnătate, dar din cu totul alte 
motive. Nimic nu apropie textul de la Nag Hammadi de o Evanghelie canonică; în 
Evanghelia după Toma nu este relatat niciun aspect din viața lui Isus, sunt numai 
învățături esoterice, gnostice. De altfel, istoricul francez nu găsește potrivită nici 
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folosirea termenului de Evanghelie, vorbind mai curând de o culegere de 114 lo-
gia, „spuse ale lui Isus”. Henri-Charles Puech a supus unei atente analize „cuvin-
tele tainice” pe care le-a rostit Isus, distingând trei categorii principale: logia mai 
mult sau mai puțin identice cu cele din Evangheliile canonice; logia care se regă‐
sesc în tradiția extra-canonică; logia rămase necunoscute. Analiza textului făcută 
de istoricul francez evident nu era una definitivă, textul putând căpăta noi înțele-
suri provenite din corelarea versiunii copte cu scrierile sinoptice. 

Henri-Charles Puech surprinde dificultatea atașată oricărei lecturi a unui 
text gnostic: nu este decât una dintre lecturile posibile. Orice text gnostic ascun-
de un dualism, o opoziție între realități incomparabile, o distincție între două 
stări. Istoricul francez face o atentă analiză asupra caracterului esoteric al Evan-
gheliei după Toma, subliniind că asupra textului s-au făcut intervenții care ur-
măreau să scoată în evidență tocmai elementele esoterice, care de cele mai mul-
te ori au un caracter secundar, dar care și-au păstrat o însemnătate decisivă: „În-
tr-adevăr, chiar dacă pe alocuri subzistă anumite neglijențe sau stângăcii, a re-
zultat o operă ce este susceptibilă de a fi înțeleasă în sensul său profund și ple-
nar doar în lumina unui sistem «esoteric» sau pentru a simplifica «gnostic». Ră-
mâne totuși să recunoaștem că în multe cazuri este dificil, chiar imposibil, să se 
determine cu exactitate în ce mod și până unde s-a exercitat acțiunea autorului, 
sau a celui care a modificat textul”, scrie Henri-Charles Puech. Istoricul francez 
ia ca exemplu logion-ul 19: „Fericit este acela care era înainte de a fi fost. Dacă 
deveniți ucenicii mei și dacă ascultați cuvintele mele, aceste pietre vă vor sluji. 
Într-adevăr, aveți cinci copaci în Paradis, ce nu se clintesc nici vara, nici iarna, și 
ale căror frunze nu cad. Acela care îi va cunoaște, nu va gusta moartea.” Urmare 
a unei riguroase și originale cercetări, specialiștii au reconstituit semnificația 
Spusei și istoricul formării ei. Copacii sunt cei ai Paradisului, ai Vieții și Cunoaș‐
terii, ai „gnozei”, dar și cei din Ezechiel sau Psalmi; cei cinci arbori aparțin „Co-
morii Luminii”, sunt luminoși și neschimbători, și pot fi puși în relație cu cele 
„cinci fecioare înțelepte” din parabola evanghelică, cu cele „cinci daruri” ale Du-
hului Sfânt. Argumentația istoricilor primelor veacuri de creștinism este în mă‐
sură să-i „descurajeze” pe amatorii și căutătorii sensurilor pline de mister; cei 
cinci copaci ai Paradisului sunt expresia „Copacului Cunoașterii”, gnosis, cele 
cinci simțuri spirituale fiind cele cinci părți ale sufletului, expresie a unei singure 
realități, nous-ul, inteligența sau spiritul, eul omului capabil de cunoaștere. Des-
pre acești copaci scria Henri-Charles Puech: „Sădiți în «Pământul de Lumină», pe 
care maniheenii și-l imaginau ca fiind consubstanțial cu Dumnezeu, fixați încă 
de la origine și o dată pentru totdeauna în lumea transcendentală care este Îm-
părăția Tatălui și tărâmul sufletelor, ei sunt luminoși, imuabili, eterni. Pentru 
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«gnostic» ei sunt garanții, arhetipurile, simbolurile naturii eterne a ființei sale 
considerată în adevărul său și în plenitudinea sa.” 

Sunt tâlcuri de rafinament intelectual, cu încărcătură spirituală, care des-
chid calea celor interesați de adâncimi gnostice, închid calea celor preocupați de 
„dezvăluiri”. Interpretarea lui Henri-Charles Puech este despre omul interior al-
cătuit din cinci părți solidare și articulate, din care una, nous-ul, comandă celor-
lalte; una dintre acestea este imaginația, dar nu în sensul reveriei, ci al căutării 
sensului care se lasă greu descifrat. Evanghelia după Toma nu este un text cano-
nic ascuns, este o scriere gnostică în care cititorului îi este propusă o altă lectură 
căreia trebuie să-i aducă o nouă interpretare. 

 
 
 
Căutarea unității primordiale  

Gnosticismul este un sistem de gândire filosofică și religioasă care face din 
cunoașterea lumii divine și a obiectelor cerești singurul mijloc al mântuirii. Re-
zervată inițiaților, gnoza (din grecescul gnosis – cunoaștere) le arată acestora se-
cretul originii lor cerești și mijloacele prin care să revină la leagănul lor pri-
mordial. Încă de la începuturi, creștinismul a respins gnosticismul, apostolul Pa-
ul arătând că totdeauna cunoașterea semețește, în vreme ce credința zidește, 
cerându-i lui Timotei să păzească comoara ce i s-a încredințat și să se țină de-
parte de vorbele deșarte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase, denu-
miri sub care istoricii religiilor identifică trimiterile la gnosticism. Literatura 
gnostică originală în limba greacă s-a pierdut aproape în totalitate, dar ideile 
gnostice s-au păstrat în scrierile Părinților Bisericii care, respingând ideile gnos-
tice, ofereau extracte sau descrieri ale scrierilor gnostice. Scrisă la începutul se-
colului al III-lea, cartea lui Hipolit din Roma, Respingerea tuturor ereziilor, este o 
sursă importantă pentru studierea ereziilor, a curentelor gnostice aflate la acea 
vreme în plin avânt. Hipolit face ample trimiteri la școlile lui Saturnius în Antio-
hia, Basilide la Alexandria sau Valentin mai întâi la Roma, apoi în întreg Imperiul 
roman. Sub critica nemiloasă a lui Hipolit s-au aflat și iluștrii filosofi greci Tales, 
Empedocle, Heraclit, Socrate sau Platon pe ale căror concepții s-au fundamentat 
multe mișcări gnostice, acestora reproșându-le intenția de a concilia filosofia 
păgână cu revelația creștină. Aceleași critici vor fi reluate de Clement Alexandri-
nul, Tertuluin, Origen sau de Sf. Augustin. Aminteam că scrierile în greacă s-au 
pierdut; în schimb, s-au păstrat în coptă, multe provenind din situl de la Nag 
Hammadi. Una dintre scrierile gnostice copte celebre, al cărei manuscris se află 
la British Museum, este Pistis Sophia, ale cărei prime două cărți au apărut și în 
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limba română, Pistis Sophia, traducere și îngrijire ediție 
de Alexandru Anghel, București, Editura Herald, colecția 
„Manuscris”, ediția a II-a, 2018, 288 p. Scrierile gnostice 
reprezintă genuri variate: unele sunt evanghelii apocrife, 
atribuite unor revelații ale lui Isus transmise către un 
discipol (Evanghelia lui Toma, Pistis Sophia), altele sunt 
apocalipse destinate trecerii pragurilor lumii nevăzute 
(Apocalipsa lui Adam) sau tratate doctrinare (Tratatul 
tripartit).  

Pistis Sophia aparține gnozei siro-egiptene, ale cărei 
manuscrise copte se bazează pe scrieri grecești pierdute. 
De-a lungul vremii, numeroși cercetători s-au aplecat cu 
acribie asupra manuscrisului copt, încercând să-l plaseze cu exactitate în timp, 
să determine dacă aparține unei anumite școli gnostice; dintre acești cercetători 
amintim pe C.G. Woide, M.G. Schwartze, K.R. Kostlin, A. Harnack, C. Schmidt, W. 
Bousset. Subiectul mitului din Pistis Sophia, nume care aliază Credința și Înțe-
lepciunea, constă mai curând în „nebunia Înțelepciunii” care suscită o compasi-
une tragică, decât într-un protest așa cum se întâmplă în gnoza iraniană. Proce-
sul cosmogonic nu este cauzat de un atac venit din tenebre exterioare, este vor-
ba de o coborâre care revine la un element al lumii eterne. În Pistis Sophia, Hao-
sul nu există de la începuturi, el a apărut dintr-o „umbră” care-și are originea 
într-o „lucrare” care a avut loc la începuturi. Această lucrare primă este acțiunea 
Sophiei nemuritoare care face să emane din ea însăși o „imagine” a „Lumini”. În 
Pistis Sophia, Cristos este înfățișat ca Mântuitor și Prim Mister, el este printre 
ucenicii săi, bărbați și femei, învățându-i despre gnoză timp de unsprezece ani 
după Înviere. „Când puterea de lumină s-a coborât asupra lui Iisus, l-a înconjurat 
încet în întregime. Atunci, Iisus s-a înălțat sau s-a ridicat către înalt, strălucind 
foarte tare într-o lumină ce nu poate fi măsurată. Și ucenicii s-au uitat după el și 
niciunul dintre ei nu a vorbit până când el nu a ajuns la cer; ci ei toți au rămas 
într-o mare tăcere”, scrie Pistis Sophia despre Înălțare. 

Cristos nu le vorbește ucenicilor „despre întreaga întindere a emanațiilor 
Comorii și nici despre ordinele lor”, despre cei care străjuiesc la fiecare poartă a 
Comorii Luminii. În Pistis Sophia, din evenimentul apariției Luminii rezultă un 
„ecran” sau o umbră între imortalitatea luminoasă și tot ceea ce vine după ea. 
Această umbră nu este nimic altceva decât haosul infinit, și tenebrele sale sunt 
consecința unei erori divine care urcă din nou la Sophia. Pentru adeptul gnostic, 
mesajul trimite la esența greșelii originare, la efectele sale și la Sophia, care vo-
ind să o creeze fără ajutorul unei alte forțe. În acest caz, greșeala Înțelepciunii 
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stă în hubris, în lipsa sa de măsură care-i insufla dorința de a fi egală cu puterea 
divină. Contrar altor scrieri gnostice în care „ecranul” are rolul unei limite, aici 
se pare că Înțelepciunea își desăvârșește lucrarea într-un medium fără formă. Pe 
când se afla în cel de-al treisprezecelea eon, Pistis Sophia a văzut lumina vălului 
Comorii Luminii și dori să se ducă în locul acela, încetând să mai săvârșească 
misterul celui de-al treisprezecelea eon, mâniind astfel pe toți arhonții din cei 
doisprezece eoni pentru că încetase să mai săvârșească misterele lor. Nesoco-
tind rânduiala începuturilor, Pistis Sophia gândea că va merge la Lumina Lumi-
nilor și va crea pentru ea eoni de lumină, uitând că puterile materiale ale lui 
Authades o vor asupri, în vreme ce lui Pistis Sophia nu-i rămânea decât să-și 
rostească această căință: „Lumină a luminilor, în care am avut credință de la în-
ceput, ascultă căința mea acum, în vremea aceasta, Lumină; izbăvește-mă, Lu-
mină, căci în mine au intrat gânduri rele! (…) Nu mă lăsa acum să fiu lipsită, 
Doamne, căci am avut credință în lumina ta de la început. Doamne, Lumină a pu-
terilor, nu mă lăsa acum să fiu lipsită de lumina mea! (…) Nu lăsa ca acest întu-
neric să mă cufunde și nu lăsa ca această putere cu chip de leu să înghită cu totul 
puterea mea întreagă, și nu lăsa ca acest Haos să înconjoare puterea mea! (…) 
Ascultă, Lumină a luminilor, lauda mea către tine. Ascultă cum rostesc căința ce-
lui de-al treisprezecelea eon, tărâmul din care am coborât, pentru cea de-a trei-
sprezecea căință a celui de-al treisprezecelea eon să se plinească. Mântuieș‐
te-mă, Lumină, în marele tău mister și iartă păcatul meu după mila ta!” Puterea 
de lumină trimisă de Cristos o va scoate din Haos pe Pistis Sophia și o va reașeza 
în locul ceresc original. Tot parcursul celor treisprezece căințe ale lui Pistis So-
phia este punctat de tălmăciri în care apar Cristos, Maria, Filip, Ioan, Petru, An-
drei, Maria-Magdalena. 

Pentru gnostici, lumea sensibilă este dominată de forțe ale răului, inferioa-
re. Sufletele celor aleși, de esență spirituală, au devenit, prin nașterea materială, 
prizoniere ale lumii sensibile, supuse unor norme străine și de aceea aspiră la o 
eliberare și reintroducerea lor în universul spiritual (pleroma). De aceea, atât 
scrierile vechi evreiești, cât și cele creștine sunt reinterpretate. Principiul etic al 
gnosticilor se fondează pe căutarea unei unități primordiale anterioare oricărei 
creații. Gnosticul se consideră mântuit prin natură (natura sa pneumatică, ema-
nată din lumea transcendentă) și nu prin grația divină. Pierre Hadot spunea că 
ideea unei degradări a divinului sau a originii transcendente a sufletului este an-
terioară gnosticismului. Totuși, Pistis Sophia anunța evoluția doctrinei gnostice 
către o filosofie și o psihologie spiritualizate, care vor căpăta o expresie mai netă 
în scrierile lui Valentin. Deja în Pistis Sophia, Înțelepciunea este „vinovată” de 
sentimente, cum ar fi regretul sau căința. Paradoxurile și contradicțiile conținu-
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te în această scriere dovedesc drama omului gnostic. În același timp, scrierile 
gnostice au deschis câmpul speculațiilor transcendentale la nivel teologic și filo-
sofic care se vor regăsi, peste veacuri, în idealismul german, în filosofia vieții sau 
în existențialism. Pistis Sophia este cu siguranță o scriere care indică o cale de 
mântuire gnostică, adică una evident cognitivă, gândită ca una opusă și superi-
oară celor propovăduite de evangheliile canonice.  

 
 
 
Jung și gnoza  

Françoise Bonardel, filosof și eseist, este profesor 
emerit al Universității Paris I, Panthéon-Sorbonne, unde 
a predat cursuri de istoria religiilor. Este autoarea a nu-
meroase cărți care dau contur unei opere puternice și 
originale. Amintim câteva din direcțiile sale de cercetare 
și câteva titluri care-i poartă semnătura: hermetism și al-
chimie (La Voie hermétique; Philosophie de l'alchimie. 
Grand Oeuvre et modernité; Philosopher par le Feu. Antho-
logie de textes alchimiques occidentaux; Bouddhisme tan-
trique et alchimie), reflecție critică asupra culturii mo-
derne (Des héritiers sans passé), meditație asupra creației 
artistice (Triptique pour Albrecht Durer: La conversation 
sacreé; Antonin Arthaud ou la fidelité à l'infini). A colaborat la cîteva ample lu-
crări colective și mari dicționare: Dictionnaire universel des littératures; Diction-
naire critique de l'ésotérisme; Le Livre des sagesses; Les femmes mystiques. His-
toire et dictionnaire. De-a lungul anilor am scris despre cărțile doamnei Fran-
çoise Bonardel; am întâlnit-o la Iași, la lansarea cărții sale Filosofia alchimiei, am 
realizat două ample interviuri publicate în cărțile Sensul ascuns. Dialoguri despre 
esoterism și Fascinația nevăzutului.www.esoterica.ro, ambele apărute la Editura 
„Cronica” în 2005 și 2012. Versiunea în franceză a acestor interviuri este pe si-
te-ul doamnei Françoise Bonardel. Când i-a apărut cartea Prendre soin de soi. 
Enjeux et critiques d'une nouvelle religion du bien-etre (2016), îmi scria că viitoa-
rea carte va fi despre C.G. Jung. Știam că publicase studii despre ilustrul psihia-
tru elvețian în două lucrări colective (Carl Gustav Jung. Cahiers de l'Herne și Carl 
Gustav Jung (1875-1961). Pour une réévaluation de l'oeuvre. Revue „Recherches 
germaniques”), așa încât am așteptat cu interes apariția noii cărți, fapt produs de 
curând: Jung et la gnose, Paris, Editions Pierre-Guillaume de Roux, 2017, 422 p. 

Atât comentatorii operei, cât și biografii lui Jung, insistă asupra separării 
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sale de Freud și asupra descoperirii alchimiei, acest din urmă eveniment petre-
cându-se în anii 1928-1930, când încheia redactarea Cărții Roșii. Jung a consa-
crat legăturilor alchimiei cu psihologia analitică trei lucrări majore (Psihologie și 
alchimie; Psihologia transferului; Mysterium Conjunctionis). Aceiași comentatori 
și biografi vorbesc foarte puțin despre gnoză și gnosticism, care pentru Jung 
erau la fel de importante ca și alchimia. Dacă în alchimia medievală vedea veriga 
lipsă între gnozele antice și psihologia analitică, în experiențele sale interioare 
vedea ecoul aventurii spirituale a gnosticilor. Sigur, maniera diferită în care au 
privit comentatorii raportul lui Jung cu alchimia, pe de o parte, și raportul lui 
Jung cu gnoza, pe de altă parte, se datorează și faptului că în vreme ce alchimiei 
Jung i-a consacrat trei importante cărți, despre gnoză scrie explicit doar în Aion, 
unde vede în gnostici precursorii „fenomenologiei Sinelui”. Referințele lui Jung 
la gnoză, gnostici și gnosticism sunt numeroase, dar sunt răspândite în ansam-
blul operei sale. Unii comentatori s-au limitat la a vedea influențe gnostice doar 
în Septem Sermones ad Mortuos, inițial publicată separat de Cartea Roșie, fără a 
ține seama de întreg, de decodarea hermeneuticii imaginației creatoare. Așadar, 
„câmpul pentru o nouă cercetare pare a fi deci relativ liber, cu dificultățile pe ca-
re aceasta le implică din cauza diversității și a volumului de scrieri, atât de par-
tea lui Jung, cât și a gnosticilor”, scrie Françoise Bonardel într-o încercare de a 
explica de ce a ales acest subiect.  

În convorbirile sale cu Aniela Jaffé, consemnate în cartea Amintiri, vise, re-
flecții, C.G. Jung amintește cele două secvențe istorice, alchimia și gnoza, ale ace-
leiași experiențe transformatoare căreia i-a dat numele de „proces de individu-
are”: „Între 1918 și 1926, îi studiasem în mod serios pe gnostici, deoarece și ei 
se confruntaseră cu lumea primordială a inconștientului. Se ocupaseră de conți-
nuturile și imaginile sale, care erau vizibil contaminate de lumea pulsiunilor.” 
Françoise Bonardel nu crede că anul 1918 este indicat corect, Septem Sermones 
ad Mortuos a fost redactat în 1916 și vădește cunoașterea literaturii gnostice. 
Este evident că „gnoza nu a fost pentru el una dintre referințele printre multe al-
tele, ci că a întreținut cu gnosticii un gen de companionaj cvasipermanent, făcut 
din atracție și din respingere, care l-a ajutat așa cum a făcut-o alchimia mai târ-
ziu la elaborarea propriei psihologii”. Interesul lui Jung față de gnosticism este 
urmare a cercetărilor sale asupra mitologiilor orientale și occidentale. Prin pa-
siunea sa pentru gnosticism, Jung era pe urmele romanticilor Schlegel și Novalis 
care propuneau o contrapondere hegemoniei raționalismului Luminilor france-
ze. Françoise Bonardel consideră că simpatia lui Jung pentru gnoză era în legă‐
tură cu neîncrederea lui Jung în instituțiile religioase, în vreme ce gnoza era con-
siderată o formă de erezie nelipsită de fecunditate intelectuală și spirituală. Unii 
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comentatori susțin că scrierile lui Jung conțin atitudini gnostice „naturale” chiar 
înainte ca el să citească primele texte gnostice; atitudinea gnostică este cea a 
unei „subiectivități pasionate” preocupate de cunoașterea sinelui. Psihologia 
analitică are o dimensiune „gnostică”, întrucât explorarea inconștientului pre-
supune interiorizare; pentru gnostici cunoașterea sinelui venea în urma unei 
revelații.  

Cartea Roșie a fost mult timp inaccesibilă și câteva decenii manuscrisul lui 
Jung a fost înconjurat de mister. Universul compus din cuvinte și imagini a ră‐
mas necunoscut cititorilor până 2009, când a apărut ediția germană și cea en-
gleză, pentru ca din 2011 să apară în alte limbi, printre ele și română. Apariția sa 
a fost considerată un eveniment cultural al începutului de secol XXI. C.G. Jung a 
început să lucreze la Cartea Roșie în 1914 și a întrerupt scrisul în 1930, când a 
descoperit alchimia. În anii cât a lucrat la carte, singurul colaborator care a vă‐
zut unele pagini a fost Toni Wolff. Pentru istoricul culturii, Cartea Roșie este un 
document de cel mai mare interes, dar un interes care nu vine din aspectul stra-
niu pe care îl simte cititorul, ci din universul diferit propus aici de Jung; este de-
opotrivă autobiografie, discurs vizionar, operă poetică, completate de imagini 
simbolice rezultate din propria experiență, în ansamblul ei aparținând istoriei 
spiritualității, curentelor mistice și esoterice europene. Françoise Bonardel gă‐
sește numeroase similitudini, apropieri între Cartea Roșie și Așa grăit-a Zara-
thustra a lui Friedrich Nietzsche. Amândouă sunt expresia căutărilor; la Jung 
omul modern era în căutarea sufletului: „Pe-atunci mai eram cu totul prins de 
duhul acestei vremi și gândeam altfel despre sufletul omenesc. Gândeam și vor-
beam mult despre suflet, știam multe cuvinte savante despre el, l-am judecat și 
am făcut din el un obiect științific. Nu mă gândeam că sufletul meu nu poate fi 
obiectul judecății și al științei mele, mai degrabă judecata și știința mea sunt ob-
iectul sufletului meu. De aceea, duhul adâncului m-a silit să vorbesc cu sufletul 
meu, să-l chem ca pe o ființă vie, ființând în sine însăși. Trebuia să-mi dau seama 
că îmi pierdusem sufletul”, scrie C.G. Jung. Într-o lume intelectualizată, dominată 
de un spirit raționalist rigid, Jung deplânge lipsa sufletului. Françoise Bonardel 
pune în evidență simbolismul complex al personajelor cărții lui Jung, multiplele 
legături cu lumea mitologică. Un text al lui Jung care s-a bucurat de o mare aten-
ție este Septem Sermones ad Mortuos, publicat confidențial în 1916, reluat în 
Cartea Roșie, dar și în cartea Anielei Jaffé. „Treptat, în mine s-a produs o meta-
morfoză. În anul 1916 am simțit dorința de a da o formă creatoare trăirii mele 
interioare. Atunci și de atunci încolo, morții au devenit pentru mine, într-un 
mod tot mai clar, niște voci a ceea ce este fără de răspuns. Astfel, conversațiile 
cu morții, Septem Sermones, alcătuiau un fel de preludiu la ceea ce aveam de co-
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municat lumii în legătură cu inconștientul – un fel de schemă de ordonare și o 
interpretare a conținuturilor generale ale inconștientului”, scrie Jung în Amintiri, 
vise, reflecții. Scrierea lui Jung este o soteriologie individuală și colectivă, și o 
cosmologie a celor șapte sfere.  

Psihologia analitică, al cărei părinte este C.G. Jung, poate fi privită și ca o 
gnoză, gnosticii având temeinice cunoștințe asupra psihicului uman. În Aion, 
Jung scria că gnosticilor nu le era străin conceptul de inconștient; gnoza este in-
dubitabil o știință psihologică ale cărei conținuturi au provenit din inconștient. 
În psihologia analitică se regăsesc motive gnostice, dramaturgia proprie Cărții 
Roșii favorizând apariția de personaje susceptibile să ajungă „motive tipice” re-
curente în operele ulterioare ale lui Jung, arhetipuri ale inconștientului colectiv. 
Motive despre care Françoise Bonardel spune că sunt teme, ba chiar mai mult, 
elemente motorii, purtătoare ale unui mesaj care nu a fost încă total elucidat în 
privința posibilelor raporturi ale psihologiei analitice și ale gnozei. Gnoza este 
înrudită cu alchimia medievală, legătură simbolizată de Uroboros, deși acesta nu 
ocupă niciun loc în scrierile gnosticilor adoratori ai șarpelui. „Tradiția dintre 
gnoză și prezent mi se părea a fi ruptă și mult timp nu mi-ar fi fost posibil să gă‐
sesc puntea care ducea de la gnosticism – sau neoplatonism – la prezent. Abia 
când am început să înțeleg alchimia, am realizat că din ea reiese legătura istori-
că cu gnosticismul, că prin alchimie se stabilește continuitatea de la trecut în 
prezent. Ca filosofie medievală a naturii, ea arunca o punte atât spre trecut, și 
anume spre gnosticism, cât și spre viitor, spre psihologia modernă a inconștien-
tului”, scrie C.G. Jung.  

În viziunea lui Jung, nici filosofia raționalistă, nici religia ca instituție nu fac 
apel la „experiența originală și fondatoare” trăită de oamenii de ieri și de astăzi; 
psihologia analitică așa cum a conceput-o Jung este chemată să devină o „gnoză” 
tocmai pentru capacitatea sa de a se distanța deopotrivă de religii și de filosofii, 
neputincioase, atât unele cât și altele, să aducă răspunsuri concrete „probleme-
lor sufletului modern”. Gnosticii au stârnit furia filosofilor antici, unul dintre cei 
mai vehemenți contestatari fiind neoplatonicianul Plotin. Pentru Jung, gnosticii 
erau creatorii doctrinei care se înrădăcina în profunzimea experienței interioa-
re. Una dintre scrierile lui Jung în care gnosticismul apare în plină lumină este 
Răspuns lui Iov, cea mai polemică lucrare a sa, în care Jung este mai aproape de 
mitologia gnostică decât de Vechiul Testament; Iahve, ignorând propria umbră, 
nu putea decât visa o Creație perfectă în care omul trebuia să asume răul. Psiho-
logia analitică aducea elemente noi pentru a modela din interior o viitoare vizi-
une asupra lumii, o nouă viziune a lumii care va ține seamă de achizițiile psiho-
logiei și nu va fi nici pur rațională nici radical subiectivă. 
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Jung et la gnose va rămâne ca una dintre lucrările importante ale doamnei 
Françoise Bonardel, o sinteză remarcabilă asupra prezenței gnozei și gnosticis-
mului în opera lui C.G. Jung. Cartea Roșie însăși este o gnoză pentru modernitate. 
Jung, afirmă Francoise Bonardel, a avut sentimentul că leagă una de alta diferite-
le verigi ale unei tradiții secrete căreia simțea că îi aparține. „Faust II este însă 
mai mult decât o încercare literară. El este o verigă în Aurea Catena, care, de la 
începuturile alchimiei filosofice și ale gnosticismului și până la Zarathustra lui 
Nietzsche, reprezintă – în majoritatea cazurilor într-un mod nepopular, echivoc 
și primejdios – o explicație până la celălalt pol al lumii”, scrie Jung. Pe urmele 
acestui gând, doamna Françoise Bonardel susține, întemeindu-se pe opera ilus-
trului C.G. Jung, că gnoza, alchimia și psihologia analitică sunt verigile „lanțului 
de aur” care îi leagă între ei pe Zosimos și Meister Eckhart, pe Paracelsus și Ja-
kob Bohme, pe Goethe și Jung...  
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