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PERSONAJUL DIN LABIRINT 

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 

Societatea umană modernă are, între atâtea altele, obligaţia fizică şi mora-
lă de a-şi organiza sistemul lecturii publice, înlesnind oricui şi oricând bucuria 
apropierii de carte. Cărţile au suflet? S-a scris şi pe această temă, ele au suflet şi 
se mişcă, ele sunt în lume şi lumea întreagă este în ele. Când Eminescu a fost 
numit director al Bibliotecii Centrale din Iaşi, în locul lui Samson Bodnărescu, 
plecat la direcţia Şcoalei normale de la Trei Ierarhi, el s-ar fi exprimat: „Sunt fe-
ricit că mi-am ales un loc potrivit cu firea mea singuratică şi dornică de cerceta-
re. Ferit de grija zilei de mâine, mă voi cufunda ca un budist în trecut, mai ales 
în trecutul nostru atât de măreţ în fapte şi în oameni.” Aici era încântat de pers-
pectiva armonioasă a rafturilor doldora de cărţi, aici avea să facă exerciţii de 
paleoslavă, de gramatică latină, studii de sanscrită, copieri de documente slavo-
latino-bizantine. Într-o deplină linişte a spiritului, detaşându-se total de lumea 
exterioară, aici, poetul şi-a înzecit puterea de muncă intelectuală. Între timp, i-a 
aprofundat pe Platon, Spinoza şi Fichte, a devenit cunoscător al doctrinelor ori-
entale, al filosofiei lui Kant şi Schopenhauer, a citit Ramayana şi Mahabharata, 
Kalidassa şi Vedele. Consultă împreună cu Slavici, prietenul său, scrieri despre 
confucianism şi budism, revenea asupra dialogului lui Platon. Nu i-au rămas 
străini Schiller, Goethe, Lenau, Heine, Keller, Shakespeare. În acelaşi timp, Emi-
nescu era atras de studiul metempsihozei, de evoluţia societăţii umane, de scri-
erea unei fresce generale din care n-ar fi lipsit epoca preistorică, Babilonul, Ni-
nive, Iudeea, Egiptul, Grecia, Roma, Dacia, năvălirea barbarilor, Revoluţia fran-
ceză, Napoleon. Acest prim paragraf este mai mult decât onorant pentru noi, 
personajul central fiind bibliotecarul Eminescu, faţă de care îşi îndreaptă admi-
raţia deplină toţi slujitorii bibliologiei româneşti.  

O dată deschis drumul înspre universul bibliotecii, vom insista asupra câ‐
torva elemente ce ţin de lectura publică, acest parametru cultural care dă mă‐
sura rangului de spirit al comunităţii, al poporului luat în ansamblu. Nu înainte 
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de a contura fie şi o vagă imagine a bibliotecarului, trăitor în umbra cărţilor şi 
în foşnetul lor miraculos. Ni-l închipuim în ipostazele şi drumurile din labirintul 
fără de sfârşit al cărţilor. El a purtat prin mâini codexurile şi tipăriturile regelui 
asirian Assurbanipal, acolo, la Ninive, unde a suflat praful de pe Epopeea lui 
Ghilgameş, îl întâlnim apoi furişându-se printre tăbliţele de lut ale bibliotecii lui 
Ramses II, sau la Pergam, Rodos şi Siracuza, sau la Alexandria, având mare grijă 
de cărţile lui Aristotel. Tot peste el dăm în Ulpia lui Traian sau în ungherele bi-
bliotecilor din vechile mănăstiri ale lumii. Cine l-o fi silit să ducă şi el viaţă de 
ascet şi să caute mereu cu degete slabe coperţile înnegrite de vreme? Ce tot 
scormoneşte el printre rafturile primelor biblioteci universitare din Bologna, 
Oxford, Paris, Heidelberg, Praga, Viena şi Salamanca? Poate anticul spirit, diluat 
oricum, din inscripţia de la Teba „Leac pentru suflet”, poate nişte tipărituri de 
secol XV semnate, cu nume de vrajă, Petrarca, Boccaccio, Jean de Berry, Chau-
cer. Abia îl observi, pentru că mereu iscodeşte documente în Marciana lui Co-
simo de Medici, în Laurenţiana lui Lorenzo Magnificul sau în Ambrosiana din 
Milano. Nu ştim cum s-o fi descurcat el în cea mai veche bibliotecă atestată do-
cumentar pe teritoriul ţării noastre, la Mănăstirea Igriş de lângă Timişoara, 
abaţie ridicată la sfârşit de secol XII de călugări veniţi tocmai din Burgundia. Nu 
a apucat să lucreze prea mult aici pentru că tătarii, în 1241, au dat foc lăcaşului 
cu tot cu bibliotecă. El este martorul în timp al apariţiei bibliotecilor de tot fe-
lul: centrală, de artă, de conservare, de depozit, de împrumut, de referinţă, de 
periodice, apoi de specialitate, enciclopedică, departamentală, muzicală, popu-
lară, apoi publică, şcolară, regală, universitară, academică, ecleziastică, dom-
nească, de parlament, de cămin, de asociaţie, de fundaţie... Ramificaţii miracu-
loase, precum la Arborele de geneză. Fără ele, lumea nu poate fi imaginată. Cu 
timpul, bibliotecarul nostru şi-a dat seama că-i mai trebuie ceva pe lângă pasi-
une, îi trebuie rigoare şi competenţă, colecţiile cresc, identitatea valorilor adu-
nate cere organizare pe altfel de principii şi criterii. Se naşte bibliologia ca ştiin-
ţă şi apar subdiviziunile ei: biblioteconomie, bibliografie, istoria cărţii, informa-
re documentară, bibliofilie, ex libris, colecţii speciale, alte specializări mai noi. 
Bibliotecile, ca instituţii de organizare a lecturii publice, au un rol de prim rang 
într-o societate care se vrea culturală, educată şi informată. 

Ştim să preţuim cum se cuvine biblioteca în calitatea ei de instituţie a lectu-
rii? Prin comparaţie, facem trimitere la vechea şi celebra Bibliotecă din Alexan-
dria, reamintindu-ne că sub Ptolemeu, rege al Egiptului, Alexandria a devenit 
leagănul primei universităţi din lume, dar principalul obiectiv de interes pentru 
toţi intelectualii vremii îl constituia Biblioteca. Iarăşi trebuie să reamintim 
că această vestită bibliotecă a fost ideea lui Demetrius Phalareus, un cunoscut 
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orator şi cărturar fugit din Atena în Alexandria; el l-a convins pe Ptolemeu să 
adune la un loc toate cărţile, toate manuscrisele din Egipt şi Grecia, din Europa 
şi Asia Mică. Se povesteşte că turiştilor veniţi în Alexandria, cu cărţi asupra lor, 
li se confiscau aceste cărţi, erau copiate, originalul urma obligatoriu să fie donat 
bibliotecii, iar proprietarul rămânea cu un exemplar copiat. Aşa s-a înălţat te-
zaurul care a ajuns la 600.000 de volume. În acelaşi timp, a supravieţuit şi spe-
ranţa, după incendierea bibliotecii, că o copie a unui important text dispărut în 
flăcări va apărea într-o zi. Aşa s-a şi întâmplat, pornind de la exemplul lui J.L. 
Heiberg care a descoperit în 1906 la Constantinopol tocmai un astfel de manu-
scris, este vorba de Metoda lui Arhimede. Aşa s-au regăsit încă alte scrieri ori-
ginale, fiind salvată măcar o parte din acumulările gândirii umane din Antichi-
tate. Pe această cale, au ajuns până la noi lucrări inestimabile, precum Elemen-
tele lui Euclid, manualul cu cel mai mare succes din istorie, care a deţinut şi re-
cordul de cea mai citită carte, după Biblie, apoi scrieri cu gândirea matematică a 
lui Pitagora, Diofant, Theon din Alexandria ş.a. 

Lectura este o îndeletnicire necesară pe linia unei evoluţii normale de cu-
noaştere. De aici cerinţa punerii în valoare a colecţiilor de carte, a patrimoniu-
lui la care au acces cititorii din comunitate. Modernizarea bibliotecii publice 
trebuie să aibă loc sub imperativul dreptului fundamental de acces liber şi ne-
discriminatoriu la informaţie, singura capabilă să asigure şanse reale şi egale 
de reuşită oamenilor în societate. Biblioteca publică îşi derulează exerciţiul di-
namic faţă de publicul cititor, continuând să fie un mediu formativ şi informativ 
pentru toate categoriile socio-profesionale, îmbinând armonios tradiţia cu im-
perativele contemporaneităţii. În principiile selecţiei care argumentează siste-
mul de achiziţie a cărţilor se regăseşte prioritatea existenţei publicaţiilor pen-
tru toate vârstele – de la copii şi adolescenţi, la adulţi şi vârstnici. După prefe-
rinţele cititorilor, literatura răspunde în fel şi chip, apreciată fiind după fantezia 
şi realismul ei, după stil şi metaforă, sensibilitate şi patetism, după sclipirile de 
idei, care pot merge până la cele mai subtile paradoxuri şi drame. Autorii sunt 
idilici, romantici, dramatici, moderni, postmoderni, ştiinţifico-fantastici, supra-
realişti... Pragmatica discursului (textului) este de neimaginat în absenţa prac-
ticii lecturii, care practică, la rândul ei, nu poate fi concepută fără accesul la car-
te. Un lanţ logic care cuprinde, pe mai departe, ştiinţa utilizării informaţiei luate 
din carte şi transpuse în „câmpul” creaţiei tehnice, culturale, filosofice etc. 

Modelul ideal de lectură este determinat de modelul ideal al textului, aici 
apare legătura osmotică între scriere şi receptare care se înscrie în ecuaţia 
comunicării între cei doi parteneri – autor şi cititor. Importantă în activitatea 
unei biblioteci publice este analiza dinamicii lecturii, un indicator al reliefării 
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structurii socio-profesionale a populaţiei cititoare, un parametru care intră în 
statistica pe ţară şi apoi în plan mondial. Realizarea indicelui de lectură per citi-
tor, per locuitor, al celui de atragere la lectură, al celui de circulaţie a cărţilor in-
tră în sistemul general de analiză fără de care nu se poate aprecia semnificaţia 
lecturii publice în ansamblul stării culturale a unei naţii. Lectura publică este 
un barometru sensibil al socialului şi culturalului, el exprimă aderenţa indivizi-
lor la starea de spirit, la cultură şi civilizaţie. Lectura, ca act cultural fundamen-
tal, se expune legilor generale ale existenţei culturale – are conţinut, formă, se 
modifică, evoluează, devine o valoare etc. Iată suficiente argumente în susţine-
rea importanţei pe care o prezintă lectura publică în condiţiile în care bibliote-
cile au numeroase posibilităţi pentru derularea corectă şi civilizată a acestui 
fenomen în comunităţile respective.  

În urmă cu multe decenii, bibliotecile erau locuri mai degrabă triste, auste-
re, rebarbative, unde publicul nu mergea cu prea multă plăcere. Acolo unde au 
intervenit însă investiţii de stat, s-a produs un miracol care a modificat esenţial 
atitudinea publicului faţă de lectură. Bibliotecile trebuie văzute ca organisme 
vii, ca spaţii ale dialogului cultural, spaţii agreabile, primitoare, care stimulează 
dorinţa de a citi, de a deprinde plăcerea lecturii. Montaigne, mare înţelept, ma-
re eseist, mare iubitor de cărţi, spunea că nu este durere cât de adâncă pe care 
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să n-o alunge o jumătate de ceas de bibliotecă. După Mircea Eliade, intelectul 
provine după ce citeşti mult pentru a putea citi şi înlăuntrul lucrurilor. Intelec-
tual este cel ce se apleacă îndelung asupra studiului şi a reflecţiei, cel care are 
minte, gândire, raţiune. După Garabet Ibrăileanu, toleranţa este produsul cel 
mai înalt al culturii sufleteşti, dar această cultură se obţine prin multă lectură. 

Principiile lecturii publice nu se pot limita doar la câteva aspecte cum sunt 
cele de practică, preferinţe, modalităţi de stimulare, evoluţie, reguli, structura-
re, integrare şi încă altele (aceste principii au fost formulate în numerele ante-
rioare ale revistei), ele trebuie văzute şi analizate în capitolul larg al culturii. Ci-
ne spunea că lectura nu conjugă persoane-obiect, ci destine? Aparenţa ei peda-
gogică are întotdeauna o finalitate practică, iar cultura poate fi înlocuitorul sen-
timentului de inutilitate, al deznădejdii şi tristeţii, al resurselor de imoral şi ig-
noranţă. Existenţa omului cult salvează în mare măsură ideea de vibraţie asu-
pra a tot ce înseamnă spirit şi înţelepciune. 

Dar cititorul iniţiat trebuie privit şi din unghiul evoluţiei ulterioare a per-
sonalităţii culturale în devenire sau din cel al rezultatului conturat ca act de de-
liberată alegere, cel al culturii prelucrate axiologic prin lectură. Procesul începe 
din şcoală şi continuă cu formaţia spirituală în timp, două etape distincte, une-
ori paralele, dar niciodată suprapuse pe deplin. Se începe cu clasicii literaturii 
autohtone, se prelungeşte cu cei ai literaturii universale, cu autorii marilor epo-
pei ale lumii, apoi sunt adânciţi cei mai apropiaţi preferinţelor intelectuale şi 
sufleteşti. Lectura devine acum concentrată şi influentă total. Grupul de înrâu-
riri se lărgeşte, se adânceşte, se asimilează, cantitatea de lectură în sine devine 
impresionantă, acum apare filtrarea personală care consolidează propria forţă 
de iradiere, acum intră în combinaţie cu cea a textului. Modul şi componenţa 
lecturilor marchează înseşi viziunea şi imaginaţia celui ce a căzut „victimă” 
principiului individualităţii de lectură, fără de care nu poate fi conceput princi-
piul individualităţii creatoare. Drumul rămâne deschis spre o continuă evoluţie 
a lecturilor, gândirii, orizonturilor, speranţelor. 
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PROVOCĂRILE BIBLIOTECII  

ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

Elena ZANET 

bibliograf la Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

 
Într-o lume aflată într-o atât de rapidă și profundă schimbare, omul se 

confruntă cu provocări multiple, care îl fac să-și pună întrebări. Pasivitatea, re-
semnarea, confortul, rezistența la schimbare nu mai sunt o opțiune. Vrem, nu 
vrem, trebuie să devenim exploratori curajoși și curioși, care descoperă și con-
struiesc o lume nouă a bibliotecilor. În viteza cu care se produc schimbările, nu 
e timp să se instaleze obișnuința – care adeseori relaxează vigilența și creează 
iluzia de funcționalitate.  

Astăzi, ce nu merge este vizibil imediat. Este un proces de evoluție care 
generează inspirație și inovație. Încet, dar sigur, omul înțelege răspunderea pe 
care o are atunci când creează și construiește. Nu mai e loc de fatalism. E vre-
mea conștiinței de sine. 

 
 

Bibliotecile oferă mediul de siguranță al accesului la cunoaștere. Atât bi-
bliotecile academice, cât și cele publice, școlare și comunale au acces deschis la 
informația solicitată de utilizatorii dornici să cunoască, să exploreze. Biblioteci-
le sunt destinate să ofere un spațiu neutru și adecvat, în care se înţelege această 
libertate de cunoaștere ca fiind cel mai bun mijloc de a conduce la reflecții criti-
ce și inovatoare. 

Bibliotecile sunt centrul-motor al sistemului de inovare. De la stimularea 
literaturii și curiozitatea copiilor, către furnizarea informației la tinerii și stu-
denții care doresc să devină experți și să susțină marile istorii științifice ale lu-
mii și alte tipuri de cunoaștere, toate sunt indispensabile progresului. De ase-
menea, bibliotecile sunt gardienii trecutului ce conțin colecții rare de cărți, do-
cumente, manuscrise, incunabule ce sunt definitorii pentru fiecare civilizație în 
parte. Datorită livrării documentelor prin serviciul de împrumut interbibliote-
car național și internațional, unde se aplică tariful legal, este posibil să împărtă‐
șim copii ale cărților și alte documente între biblioteci (indiferent de tipul lor), 
salvând bugetul cercetătorilor și timpul călătoriei. Aceste colecții rare și unice 
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aflate în patrimoniul cultural local al fiecărei biblioteci sunt esențiale pentru în-
țelegerea istoriei cunoașterii și sprijin pentru dezvoltarea și călătoria informa-
ției către tendințele actuale ale societății moderne.  

Tehnologia digitală oferă un imens potențial de dezvoltare și distribuire a 
noilor idei de cunoaștere. Utilizatorii noștri sunt conștienți de acest lucru și aș‐
teptările lor ne fac părtași la cât de simplu și ușor ai acces la informația dorită și 
solicitată (mai ales în spațiul unei biblioteci), indiferent de granițe și schimbare 
în funcție de obiectivul propus, respectând copyright-ul, pentru a promova ino-
vația. 

Definiția unei biblioteci este în continuă schimbare. Bibliotecile sunt spații 
de învățare, consum, împărtăşire, creare și experimentare; bibliotecile în anii in-
formației promovează un public ce se îndreaptă spre cunoașterea accesată; bi-
bliotecile viitorului vor fi hiperconectate, cu accent pe social-media, conținut și 
baze de date deschise. Biblioteca, în viitor, va fi locul în care oamenii, și nu cărțile, 
sau chiar informația, vor fi în centrul atenției. Se știe, angajații sunt cea mai bună 
sursă de inovație într-o organizație. Implicarea mai mult se găsește, decât se ob-
ține. Oamenii cred în scopul, în misiunea instituției și sunt atrași de ea sau nu. 
Pentru a atrage oamenii și a-i ține implicați, trebuie să le oferim un scop valoros.  

Biblioteca trebuie să dispună atât de spații de învățare ergonomice – stu-
diu individual, destinate utilizatorilor, și spații-centre de învățare active. În bi-
bliotecile din Australia, Paul Hamilton1 spunea: biblioteca este o combinație 
specifică de medii de învățare personalizată pentru cititori (cărți, materiale, 
ipad-uri – tablă magnetică și realitate augmentată2), de interacțiune cu conți-
nutul (fondul de carte), tehnologia, spațiul și unii cu ceilalți cu scopul de a câș‐
tiga contextual și a-și îmbogăți cunoștințele.  

Scopul fundamental al acestor medii de învățare este acela de a încuraja 
curiozitatea utilizatorilor neobstrucționată de preconcepțiile și barierele fizice. 
Când aproape fiecare utilizator deține – astăzi – o bibliotecă cu acces full-text 
pe propriul device, rolul unei biblioteci fizice poate fi și mai important, nu doar 
un loc cu (re)surse, dar și un loc care poate crea un înțeles al cunoașterii pentru 
acestea. 

                                                           
1 [www.edutopia.org ] accesat în data de 16.08.2018; [www.appsbypaulhamilton.com ] accesat în da-
ta de 16.08.2018 
2 Cf. [ https://ro.wikipedia.org ] accesat în data de 16.08.2018. Realitatea augmentată, în engleză 
Augmented Reality (AR), este una din aparițiile noilor media, care a relevat materialele scrise de-
spre schimbările de paradigmă care au avut loc în special în ultima perioadă ca urmare a universali-
zării PC-ului și a dispozitivelor mobile personale, acces al maselor la Internet, afaceri electronice, 
e-learning, e-servicii, Web 2.0 și social media, ca urmare a generat mult interes atât din partea pro-
ducătorilor media, cât și a comunității științifice.  
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 Biblioteca în secolul actual trebuie să promoveze un spațiu comun foarte 
plăcut spre încurajarea explorării, creației, colaborării între semeni, elevi, stu-
denți, profesori și conturării unei comunități. Cu toții aducem împreună ce este 
mai bun și inovator pentru crearea unor incubatoare de învățare active fizice și 
digitale. Nu în ultimul rând, bibliotecile vor constitui să fie inspirație către cu-
noaștere pentru tinerii noștri care vor construi noi tipuri de cunoaștere și noi 
înțelesuri pe domenii diverse.  

Cultura inovației trebuie gestionată în mod continuu și ținută la zi cu ten-
dințele pieței. De aceea, în acest secol când inovația ocupă un loc important ca 
și viteza gândurilor, cum poate biblioteca să îmbrățișeze tehnologia și la fel de 
bine să construiască comunități mai puternice de învățare? 

Inovația în biblioteci va transforma instituția individual sau colectiv, dar 
ceea ce este mai important, inovația și creativitatea acelor bibliotecari care 
muncesc acolo vor transforma comunitatea, societatea în care activează. Biblio-
tecile trebuie să anticipeze nevoia de cunoaștere a cititorului și comunității.  
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Cele trei elemente în care biblioteca deservește un rol critic în comunitate 
sunt:  

– accesul și incluziunea; 
– învățare activă și creativitate;  
– forum și cetățenie.  
Tehnologia este doar o parte din ecuație; aceasta trebuie să implice noi 

modalități de gândire în ce privește dezvoltarea capitalului uman în comunitate 
și în bibliotecă. Schimbarea pentru biblioteci este preîntâmpinată de modifică‐
rile paradigmei organizaționale a bibliotecii, care să creeze noi ecosisteme ce 
permit organizației invitația de a hrăni inovația. 

Strategiile ce reușesc să identifice căile prin care bibliotecile devin o voce 
comună recunosc oportunitățile pentru colaborare și integrează noi și diferiți 
campioni ai bibliotecii, care sunt: 1. superconectivitatea (componentele sale se 
referă la tehnologie, conectivitate), 2. oamenii, spațiu public cu tehnologia și co-
lecțiile sale conduc la conturarea 3. spațiilor colaborative; 4. platforma pentru 
discuții civile și dezbatere ce poate deveni o resursă critică în promovarea in-
formației și facilitarea conversațiilor către cunoaștere; 5. designul mediului bi-
bliotecii ce augmentează educația formală prin dezvoltarea oportunităților 
spre învățare și creativitate în bibliotecă. Oricine calcă pragul bibliotecii poate 
contribui și cererile sunt preluate spre a fi experiența educațională dorită; feed-
back-ul va fi capabil să actualizeze designul pentru a reflecta nevoia și interese-
le comunității.  

Cu o viziune clară și un management în siguranță, bibliotecile au ocazia 
să-și repoziționeze misiunea în comunitate, devenind vârful resursei minții în 
furnizarea instrumentelor, spațiului și culturii pentru anticiparea și pregătirea 
nevoilor de cunoaștere ale utilizatorilor ce vor conduce la întărirea cunoștințe-
lor membrilor comunității. 

Crearea acestor noi ecosisteme iau în calcul următoarele trei axiome:  
– Creativitatea vine de la colaborare, 
– Colaborarea lucrează cel mai bine între oameni, 
– Inovația solicită viziune și execuție.  
Cultura inovației este conturată de membrii ce aduc perspective diferite și 

experiențe din grupurile din care parte: designeri, artiști, ingineri, meșteri, 
profesori etc. Bibliotecile sunt partenerii naturali pentru inovație. „Formarea 
comunităților și a colaboratorilor este nucleul bibliotecilor”, spunea Walter 
Isaacson3. 

                                                           
3 Scriitor și jurnalist american, președinte al Aspen Institute Washington D.C. 
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„Bibliotecile publice nu au început ca un depozit de cărți; ele au fost locuri, 
spații de conversație și dialog între membrii unei colectivități. Erau «baze ale 
cunoașterii»”, consemna Mary Lee Kennedy4. 

Pentru comunități, schimbarea nu vine doar conectând marginile, ci conec-
tând marginile mai multor periferii ale unor organizații. Este biblioteca soluția 
cea mai potrivită pentru aceste schimbări?  

O rețea a partenerilor bibliotecii poate forma un ecosistem al inovației ga-
ta să asigure accesul, incluziunea, învățarea activă și viața civică în comunitatea 
în care activează biblioteca. 

John Seely Brown5 oferă câteva idei inovatorilor de biblioteci. 1. nu are 
permisiunea / obține ce dorește rapid și arată ce se poate face; pe urmă își pre-
zintă scuzele! 2. arată ce poți face conform dezvoltării în spirală. Nu merge spre 
perfecțiune! 3. menține valoarea pentru tine și ceilalți / valoarea potrivită de 
măsurare a succesului îți poate aduce credibilitate extraordinară; 4. arată și de-
monstrează învățarea rapidă/activă; 5. fă conexiunile de open source și fii des-
chis! 6. angajează colecții mari de participanți, promovează diversitatea și cola-
borarea! 7. explorează cloud computing și social media – tehnologii ce conec-
tează. 

Viziunea unei biblioteci ca platformă de inovație cristalizează două obiec-
tive: 1. extinderea oportunităților spre diverse grupuri de oameni care urmă‐
resc curiozitatea, colaborarea și experimentarea; 2. crearea, implicarea arhitec-
turii și setul de instrumente al comunității pentru a participa la fluidizarea cu-
noștințelor și beneficiul acestora de la etapa învățării și inovației până la crea-
tivitate și colaborare. 

Cele trei aspecte ale misiunii unei biblioteci publice sunt: accesul, învăța-
rea și angajamentul comunității ca set de strategii practice de dezvoltare pen-
tru împuternicirea colectivității – bază a ecosistemelor de inovație. 

 
Inovație prin design: 
Un rol al bibliotecii implică (pe lângă accesul și împrumutul promovării 

platformei de învățare, inovație și creativitate) nevoia de a gândi într-un mod 
diferit a mijloacelor și noilor nevoi de dezvoltare în cercetarea utilizatorilor în 
linie (conexiune) cu rolul schimbător. 

Gândirea – ca mod de proiectare – reflectă, în general, trei moduri de re-
flecție6:  

                                                           
4 Chief Library Officer la Biblioteca Publică din New York. 
5 The Aspen Institute Communications and Society program. 
6 Michelle Tucker – Design Thinking for Libraries Toolkit. 
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Cei 3 I – Inspirație: încorporând o provocare; 
– Idealizare / Ideație: bazat pe schimbare, generăm idei; 
– Iterare: punând idei în lume și (re)iterându-le cu alți utilizatori adesea 

prin procesul de co-creație. 
Michelle Tucker a identificat trei motive pentru care bibliotecile publice 

pot fi excepțional de bine echipate și adaptate proiectării gândirii de a crea eco-
sisteme pentru inovație:  

1. Bibliotecile sunt vii: prin spațiile dedicate studiului pentru utilizatori, 
bibliotecarii observă, pun întrebări și experimentează zilnic. Astfel permit crea-
rea de prototipuri vii, cicluri de scurtă durată de experimentare și co-creație. 

2. Bibliotecarii sunt designerii de servicii excelente: ei cunosc comunitatea 
cel mai bine. Leaderii au nevoie de pârghiile acestea dintre ei și angajați pentru 
a distribui mijlocul (calea) cea mai potrivită pentru soluția cea mai adecvată. 

3. Bibliotecile sunt infrastructuri comunitare în rețea: soluțiile cele mai re-
ușite răsar din proiectarea gândirii colective din cadrul unei biblioteci cu insti-
tuțiile ce fac acele parteneriate viabile și conduc la soluții sistematice, complexe 
și comunitare. 

În timp ce bibliotecile împărtășesc o afinitate naturală cu câteva aspecte de 
proiectarea gândirii, sunt și câteva tensiuni ce se pot naște în funcție de biblio-
tecă și spațiu:  

 

Biblioteci publice Proiectarea gândirii 

1. as tepta rile s i evalua rile performant ei 
sectorului public sunt adaptate prin reflec‐
t iile datelor istorice s i analizelor compara‐
tive 

1. designerii se canalizeaza  sa  construiasca  
viitorul, simt ind mai mult deca t tra indu-l 

2. cercetarea î n contextul bibliotecii este 
adesea cel î n care ca uta m sa  ra spunda  la î n‐
treba ri 

2. cercetarea î n proiectarea ga ndirii este 
adesea cel de deschiderea unor î ntreba ri s i 
cel de a te simt i confortabil cu ambiguitatea 

3. luarea de riscuri î n calcul este limitata ! 3. nereus ita este î mbra t is ata !  
(nu ai ca s tigat, continua !) 

4. angajat ii bibliotecii sunt organizat i î n 
echipe structurale s i operat ionale 

4. inovatorii sunt condus i de echipe strate‐
gice care sunt multidisciplinare ca s i com‐
petent a  

 

Pentru rezolvarea acestor tensiuni se presupune: 
– ascunderea acelor persoane cu profundă experiență și cunoaștere în-

tr-un domeniu și utilizarea persoanelor inovative puternice (care au competen-
țe în mai mult de două discipline, domenii de experiență) și pot fi leaderii 
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schimbărilor în biblioteci. 
– reîncadrarea cuvântului „inovație” nu ca verb = act de a face ceva, ci, mai 

degrabă, ca un simplu obiect timid pe care îl contextualizăm mult mai aproape 
de misiunea unei biblioteci. Aceasta este inovația pentru că vorbim de contex-
tul în care-l citim. 

– Gândește global, acționează local! 
 
Strategia costă oricum, deci să facem strategii bune.  
Strategii practice pentru inovație și creativitate în biblioteci 
Bibliotecile sunt poziționate într-un mod unic pentru a asigura super-

conectivitate în întreaga comunitate, indiferent de venituri, ce obligă membrii 
colectivității să se angajeze. Principalele componente ale superconectivității 
sunt: tehnologia, oamenii și spațiul public. 

Tehnologia gratuită – un motiv important pentru care oamenii indiferent 
de statutul social vin la bibliotecă, pentru a primi high-speed de accesare a in-
formației.  

 Personalul bibliotecii – reimaginați ca activatori comunitari. Capacitatea 
de a lega viteza tehnologiei cu spațiile fizice și dorința utilizatorului de a-și dez-
volta relațiile interpersonale, colaborarea și capitalul uman. 

 Spațiul public ce implică tehnologia și materialele consultative dintr-o bi-
bliotecă (modele spațiale de muncă pentru promovarea simplă, dar oferind 
servicii complexe de informare). 

Bibliotecile ar trebui să dezvolte o narațiune convingătoare și să aibă par-
teneri capabili de acțiuni suplimentare pentru a crea o valoare mai mare în vii-
tor. În final, schimbarea în știința educației biblioteconomice va sprijini pregă‐
tirea bibliotecarilor care să fie leaderi, mentori și curatori ai unei biblioteci 
superconectate ce va juca un rol demn în re-
alitatea noastră umană. 

Creativitatea și inovația bibliotecii vin, 
începând cu clădirea instituției, cu dezvolta-
rea capitalului uman, cu comunitatea din ca-
re face parte și activează biblioteca respecti-
vă. Dacă întrebăm leaderii bibliotecii și ai co-
munității nu numai că furnizează (re)sursele 
tangibile necesare care conduc la cercetare 

                                                           
7 Cf. Special Report Amerian Libraries April 2018 – The Magazine from ALA (American Library Asso-
ciation), p.15 [https://americanlibrariesmagazine.org ] accesat în data de 16.08.2018. 

Unde au loc schimbările  
după tipul de bibliotecă?7 

56% Biblioteci Publice 

25% S coli (curriculum s i clase) 

16% Biblioteci s colare 

   2% Biblioteci Academice 

   1% Biblioteci specializate / Altele 
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și experimente, dar, la fel de important, ne conduce la crearea unui cadru permi-
sibil și sprijină oferta de personal și partenerii comunității de a deveni agenți ai 
schimbării. 

 
Inovația prin parteneriate. Munca este exprimare de sine 
Omul conștient de sine muncește conștient. Este interesat să se exprime 

prin ceea ce face și caută ca munca să fie pusă în slujba unui scop valoros, cu 
semnificație și rost. În plus, piața culturală se schimbă masiv. Transformarea 
digitală, inteligența artificială (AI), datele masive (big data) schimbă regulile 
jocului în toate domeniile de activitate. 

Sunt opt modalități de atragere a mai multor cititori către bibliotecă:  
1. parteneriate cu organizații locale și companii pentru crearea unui incuba-
tor comunitar; 
Distribuirea spațiului public al bibliotecii cu o altă instituție poate fi o mo-

dalitate fantastică de a acoperi mai multe nevoi și de a atrage diferite segmente 
de utilizatori. Este adesea mai ușor să colaborezi cu o instituție publică locală 
care împărtășește același set de valori, dar poți să faci și mai mult prin partene-
riate cu organizațiile private locale. Transformarea bibliotecii într-un spațiu 
comunitar în care oamenii, publicul cititor ce vine să găsească informații, indi-
ferent de vârstă să ne jucăm, să mâncăm și să bem, să ne bucurăm de timpul cu 
familia sau putem participa la o expoziție. 

2. colaborarea cu alți bibliotecari din regiune sau alte regiuni pentru a oferi 
utilizatorilor servicii de bibliotecă combinate; 
Parteneriatele cu organizațiile publice sau private locale reprezintă o mo-

dalitate deosebită pentru ca biblioteca să își extindă serviciile. Există însă și po-
sibilitatea de a crea parteneriate cu alte biblioteci și de a oferi un serviciu mai 
atractiv utilizatorilor. Sunt numeroase beneficii atunci când se implementează 
acest tip de strategie, cum ar fi un singur card de membru pentru accesul la 
toate bibliotecile publice din rețea, accesul la toate resursele digitale combinate 
și posibilitatea de a returna cărțile în orice ramură din rețea. Există și provocări 
atunci când se ia în considerare acest tip de strategie, dar trucul este acela de a 
combina alegerea locală, atunci când vine vorba de stoc, cu o fuzionare regiona-
lă sau mai mare a altor servicii. 

3. crearea de noi spații de bibliotecă; 
Pe lângă resursele pe care le oferă, bibliotecile sunt mai apreciate acum 

pentru spațiile lor și pentru experiențele pe care le creează pentru comunitate. 
Deoarece locația fizică devine un spațiu viu pentru întâlniri și interacțiuni, bi-
bliotecile trebuie să ia în considerare dinamica la bibliotecă și să creeze spații 
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noi. Acest lucru poate fi asigurat prin adăugarea unei cafenele pe perimetru și 
în alte zone în care oamenii pot interacționa deschis și pot face schimb de cu-
noștințe. Un spațiu de producție este un alt bun exemplu al modului în care bi-
bliotecile permit inovarea și îi ajută pe oameni să dobândească noi competențe 
în timp ce își împărtășesc experiențele și resursele cu alții. 

4. programe noi cu specific către publicul țintă cu nevoi speciale; 
Bibliotecile publice sunt pentru toată lumea, iar toți cetățenii trebuie să ai-

bă acces la cunoștințe. Chiar și așa, unii membri ai comunității care au nevoi 
speciale, iar ofertele bibliotecii pentru ei sunt limitate sau lipsesc. Pentru a avea 
un impact mai mare asupra vieții lor și pentru a-i orienta în mod activ în proce-
sul de învățare, o bibliotecă poate implementa, de asemenea, noi programe spe-
cifice pentru aceste grupuri țintă. Sprijinind integrarea refugiaților în comuni-
tatea locală, adaptarea resurselor bibliotecii pentru a oferi persoanelor cu han-
dicap accesul la informații și sprijinirea integrării persoanelor fără adăpost în 
societate, biblioteca poate juca un rol-cheie în viața lor. 

5. căutarea non-utilizatorilor și cum să-i atragem spre bibliotecă; 
Există o linie subțire între ceea ce diferențiază un non-utilizator de un uti-

lizator și singura modalitate de a găsi aceste diferențe este prin cercetare. De 
asemenea, bibliotecile trebuie să se adapteze la aceste constatări și să facă une-
le schimbări în serviciile și experiența pe care le oferă. 

6. achiziționarea de tehnologii inovative la bibliotecă și atragerea publicului 
interesat de aceste tehnologii; 
Când vorbim despre tehnologie, bibliotecile au fost primele care au obținut 

computere și alte tehnologii și le-au pus la dispoziția tuturor. De ce să nu fim un 
trendsetter (deschizător de drumuri) în utilizarea digitală și să implementăm 
tehnologii inovatoare, împreună cu educarea publicului cu privire la modul de 
utilizare a acestora? Realitatea augmentată, inteligența artificială, tehnologia 
blocurilor, imprimantele 3D, roboții, dronele și aplicațiile mobile sunt doar câ‐
teva dintre tehnologiile emergente care pot fi utilizate în biblioteci. Tehnologia 
este o modalitate foarte bună de a crea servicii noi și interesante pentru public 
într-un moment în care bibliotecile trebuie să se adapteze la nevoile în conti-
nuă schimbare ale utilizatorilor. 

7. oferă utilizatorilor „cheia” către bibliotecă ca să o viziteze când doresc; 
Ne stă mărturie modelul bibliotecilor din America – și-au extins orele de 

lucru seara sau/și la sfârșit de săptămână, și atunci au apărut noi forme de so-
luții de autoservire sub formă de mașini sau software pentru diferite procese. 
Unelte, cum ar fi cititorii de inventar, tipărirea și copierea, plata amenzilor, pri-
mirea materialelor returnate sau chiar distribuirea cărților, facilitează fluxul de 
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utilizatori la bibliotecă și activitatea zilnică a personalului. De asemenea, tehno-
logia cu autoservire este cea mai bună soluție pentru a garanta disponibilitatea 
din orele normale de funcționare și pentru a vă asigura că utilizatorii pot folosi 
resursele bibliotecii așa cum ar face în mod normal. 

8. utilizează instrumentele social media pentru a crea „vocea” bibliotecii. 
Bibliotecile oferă o mulțime de evenimente creative și interesante, dar de 

multe ori aceste evenimente nu ajung la ochii sau urechile oamenilor. Concen-
trarea pe câteva instrumente online este cea mai bună modalitate de a îmbună‐
tăți prezența bibliotecii în comunitate și de a face oamenii conștienți de exis-
tența acesteia. Prin utilizarea canalelor social media, bibliotecarii pot să rămâ‐
nă conectați la știrile și evenimentele bibliotecii toată ziua și nu vor fi cheltuieli 
pe materiale promoționale (decât într-o măsură mai mică). Redarea videocli-
purilor și adăugarea câtorva videoclipuri YouTube reprezintă o tendință reală 
în aceste zile și este de mare folos aducerea bibliotecii în comunitatea online și 
informarea utilizatorilor despre evenimentele care au loc la bibliotecă. Pod-
casting-ul și blogging-ul pot fi folosite pentru a introduce și a prezenta diverse 
subiecte unui public mai larg și, în același timp, puteți crea conținutul necesar 
pentru distribuția social media. În cele din urmă, buletinele de știri și aplicațiile 
de mesagerie sunt modalități eficiente de a face o legătură mai personală cu co-
laboratorii, partenerii, sponsorii bibliotecii.  

 
Odată ce ai creat valoare, trebuie să o distribui înțelept  
Trecutul și viitorul nu există în realitate. Ambele sunt creații ale imagina-

ției noastre. Bibliotecile au nevoie să fie angajate în colaborare pentru un im-
pact colectiv – nu doar cu partenerii mediului extern ai bibliotecii, ci și unii cu 
ceilalți în personalul angajat mai ales, atunci când suntem și activatori comuni-
tari. Este nerealist să spunem că ne așteptăm ca bibliotecile să continue să facă 
totul pentru toți utilizatorii. 

Drumul spre biblioteca viitorului este clar conservat prin păstrarea arte-

factelor culturale în spații proiectate cu acest scop. Instituțiile culturale pot 

maximiza longevitatea funcțională, oferind în același timp oportunități de anga-

jare care conturează un nou portret al viitorului. În această eră a tehnologiei, 

bibliotecile (indiferent de tipul lor) devin dinamice, mai democratizate, mai ac-

cesibile, mai orientate spre oameni. Iar aceștia își dau seama de potențialul lor 

prin prezența acestora în locurile iconice de la baza cunoașterii și a culturii, 

anume biblioteca. 
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RECEPTAREA, COMPREHENSIUNEA 

ȘI INTERPRETAREA TEXTULUI LITERAR 

Cătălina BOAMBĂ 

profesor, Piatra Neamț 

 
Motto: Cititorul este acela care prin actul său de lectură 

îi acordă textului realitate, sens. 

Wolfgang Iser 

 

 

Într-o epocă în care factori incontrolabili convergenți și imperativi par a si-
tua în topul preferințelor audio-vizualul, ne întrebăm ce rol mai are lectura și 
pentru câți dintre oamenii moderni ea constituie o „formă a fericirii”, ca pentru 
Borges. Dacă până acum câteva decenii, superioritatea lecturii consta în liberta-
tea manipulării oferită utilizatorilor, căci ea este reversibilă în comparație cu 
fluxul verbal scurs continuu și oral în emisiunile de radio și de televiziune, azi, 
controlul procesului de receptare devine posibil și în cazul audio-vizualului. 
Acum că a mai apărut și internetul de mare viteză, rolul cărții ca suport al trans-
miterii de mesaje începe a fi serios concurat. 

Orice am zice și orice am face, nu putem nega că în industria divertismentu-
lui, rolul lecturii e mult diminuat și că fosta „uzină de miraje”, cartea, e depășită 
de film, căci nevoia de ritm, zgomot, de continuă ambianță sonoră, resimțită mai 
ales de tineri, tinde să reducă lectura la un minim impus de obligații profesio-
nal-utilitare: sarcinile de școală, obligațiile de serviciu. 

Paul Cornea propune o paralelă între lectura propriu-zisă și lectura iconică 
intermediată de televizor; astfel, între lectura romanului și vizionarea filmului 
este o diferență de activitate cognitivă: dacă romanul focalizează privirea minții 
pe anumite laturi ale obiectelor, filmul perindă prin fața ochilor „imagini totale”. 
Lectura e astfel inferioară vizionării în aptitudinea reprezentării concretului și 
în impact emoțional, în schimb, se adaptează mai bine cunoașterii conceptuale și 
implică un grad înalt de creativitate.  

Georges Poulet conchide că „lectura e un act atât de complex încât e legat 
de toate posibilitățile, aptitudinile, tendințele individului. Motivațiile ei pot fi 
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distinse în funcție de clase sociale, vârstă, evenimentele existenței, stare fizică.”1 
Conceptul de lectură are două accepții majore: una restrânsă la comunica-

rea scriptică, cealaltă extinsă la orice tip de comunicare. Lectura care ne intere-
sează este ansamblul activităților perceptive și cognitive, vizând identificarea și 
înțelegerea mesajelor transmise scriptic. A citi este sinonim cu „a parcurge un 
text pentru a lua la cunoștință de cele scrise”, cum se spune în DEX, sau cu „a lua 
la cunoștință de conținutul unui text”, cum prevede Petit Robert.  

Provenit din latinescul lego, a citi are trei accepții: a strânge (a reuni), a ale-
ge (a cerne) sau a enumera (a socoti); termenul înseamnă a cunoaște literele și a 
ști să le grupezi în cuvinte pentru ca mai apoi să le descifrezi sensul.  

Pentru că adesea însușirile unui obiect se obțin prin comparație, în analiza 
lecturii e important să se delimiteze nuanțele de sens prin comparație cu alți 
termeni cu care cuvântul în discuție intră în corelație sau cărora li se substituie. 
În limba română, adesea, lectură este echivalentă cu citire. Vorbitorii simt ter-
menul citire mai tehnic și mai puțin literar; la fel se pune semnul egalității între 
lectură și decodificare, deși decodificarea constituie baza procesului de formare 
a sensului; ultima sinonimie se leagă de cupletul lectură/receptare când se re-
marcă raportul general/particular, căci mulți cercetători consideră receptarea 
supraordonată și lectura subordonată. Termenul de receptare sugerează reacția 
subiectului față de text, iar cel de lectură, modul în care e configurat textul; ast-
fel, lectura privilegiază ceea ce textul conține, iar receptarea, ceea ce subiectul 
reține, potrivit personalității sale și circumstanțelor. 

Dincolo de orice discuție legată de utilitatea/inutilitatea ei, dincolo de repe-
re terminologice și sinonimii totale sau parțiale, lectura ocupă locul central în 
formarea elevilor pentru integrarea lor în societate. Lectura literară nu e altceva 
decât interpretarea sensului unor simboluri tipărite și scrise, iar efectul operei 
literare este deschiderea posibilității de a deveni valabil atât pentru operă, cât și 
pentru cititor, așa că abia prin faptul de a fi citită, opera există, capătă viață și 
existență istorică, dar prin actul lecturii, cititorul care constituie sensul operei 
își reconstituie orizontul vieții, afirmându-și existența, devenind el însuși. 

Niciun cititor nu se poate sustrage unei asemenea încercări a deschiderii de 
sine și nicio operă literară nu poate poseda un sens gata formulat pentru ca să 
nu mai fie nevoie de nicio alegere. Lectura ca orice joc social are loc anticipării 
simplului fapt că un potențial partener are așteptările sale, grație deci prefigu-
rării unui rol în care să evolueze acesta.2 

                                                           
1 George Poulet, apud Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, București, Ed. Minerva, 1988, p. 13. 
2 Vezi Wolfgang Iser, Actul lecturii, o teorie a efectului estetic, București, Studii literare, Paralela 45, 
2006. 
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Dacă scriitorul mai vechi se adresa unui public vag, inteligent și binevoitor, 
fără a lega destinul său de acesta, în Evul Mediu scriitorul era deja interesat de 
publicul căruia i se adresa pentru ca abia în a doua jumătate a secolului trecut, 
noul roman să valorizeze lectorul, considerându-l personajul cel mai important 
al operei. E un fel de a dărâma mitul creatorului demiurg, importantă fiind acum 
grila receptorului care, din martor pasiv, devine interpret. 

Economia de piață și economia nevoilor par să se lovească inevitabil. Dar 
importanța atribuită cititorului le caracterizează pe amândouă. El este suvera-
nul. Și oricare ar fi motivațiile interesante sau candide, cititorul joacă de acum 
înainte rolul care îi este acordat și se întâmplă ca și el să-și ia rolul în serios: el 
se servește de poziția sa pentru a viza puterea lui în noul câmp literar democra-
tic ce se desenează la orizont.  

Există un rol al cititorului și unul al autorului în didactica lecturii. Autorul și 
cititorul închid o situație de comunicare în operă grație unei proiecții reciproce, 
unor roluri recreate cu fiecare lectură a operei. „Rolul” pe care textul îl prevede 
unui cititor este, așadar, unul la care „scriu” atât opera care îl propune, cât și citi-
torul care îl recunoaște și îl acceptă sau îl modifică.  

Wolfgang Iser integrează în modelul interacțiunii comunicative în opera de 
artă ca joc de roluri, modelul propus de Hans Robert Jauss pentru întâlnirea din-
tre cititor și operă, acela al fuziunii dintre orizontul operei și orizontul aștep-
tărilor cititorului. Autorul ca persoană biografică, precum și cititorii reali sunt 
identități plurale, care încearcă roluri într-o tentativă de comunicare asimetrică: 
rolul de autor implicit și de cititor implicit. Cititorul realizează opera, ceea ce în-
seamnă că o constituie, realizările operei permit ca textul să devină o realitate. 
Teoria lecturii a lui Wolfgang Iser oferă un răspuns la întrebările privitoare la 
cum și de ce citim, dar nu aceleia despre cine citești, astfel fiecare cititor se vede 
pe sine în fiecare clipă a lecturii și află cine citește abia odată cu opera în experi-
ența lecturii și nu înainte sau după ce aceasta și-a epuizat efectul.  

În actul lecturii, are loc interacțiunea esențială pentru opera literară dintre 
structura sa și destinatar. Opera are astfel doi poli: polul artistic și polul estetic, 
cel artistic fiind creat de autor. 

De orice tip ar fi, lectorul are, înainte de toate, sarcina de a înțelege, de a 
afla ce vor să spună semnificanții, ceea ce se traduce prin decodificarea semne-
lor și interpretarea lor; aceasta înseamnă că procesul comprehensiunii depinde 
de capacitatea sa intelectuală, dar și de gradul în care stăpânește codurile, adică 
are competență lectorală. A doua funcție îndeplinită de cititor este aceea de a 
evalua, adică de a lua atitudine față de textul pe care-l performează din punct de 
vedere afectiv – reacții emotive – și axiologic – îmi place/ nu-mi place –, iar cea 
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de-a treia funcție care rezultă din cele anterioare este cea cooperativă, astfel 
adaptarea la destinatar este relativ ușoară, imaginea pe care ne-o facem despre 
adresant condiționează modalitatea redactării. 

Gilbert De Landsherre vorbește despre urgențele actuale ale unei acțiuni 
educative în profunzime: precizarea obiectivelor, renovarea metodei de con-
struire a programelor școlare, anterioritatea definirii obiectivelor față de meto-
da de învățare, corespondența obiective clare – evaluare clară. 

Legat de aceste imperative, se impune gestiunea mentală a elevului, căci ro-
lul atitudinii sale e imens: sistemul limbic, depozitarul emoțiilor nu lasă să trea-
că spre cortex decât acele informații care convin acestuia, astfel, rolul de a pro-
voca rămâne profesorului care trebuie să fixeze obiective realiste pe baza expe-
rienței anterioare a elevului.  

Dacă pledăm pentru o nouă politică a cărții în societate, atunci este de pre-
supus că atenția școlii ar trebui să fie concentrată asupra procesului lecturii.  

Metoda clasică a lucrului cu manualul și alte cărți constă în „ansamblul de 
acțiuni prin care se urmărește formarea priceperilor și deprinderilor necesare 
în vederea utilizării corecte și eficiente a manualelor și a altor cărți ca sursă de 
informare”3. 

Ponderea acestei metode este indiscutabilă; cu atât mai mult în școala con-
temporană, asemenea surse ale învățării cunosc o diversificare tot mai mare. La 
limba română se lucrează cu manuale școlare, dicționare, reviste de cultură, an-
tologii de texte. Metoda în sine este utilizată pe toate treptele învățământului în 
toate tipurile de lecții, indiferent de particularitățile de vârstă și intelectuale, 
mai ales că prin lucrul cu manualul se pun bazele autoinstruirii și educației 
permanente. Elevii sunt familiarizați cu tehnica folosirii permanente a textului 
scris, prin „înarmarea” lor cu priceperi și deprinderi necesare în acest sens. 

Forma fundamentală de lucru cu manualul și alte cărți presupune în primul 
rând, lectura. Funcțiile, avantajele și dezavantajele lecturii sunt variate și com-
plexe: de la cea de producere a textului (lectura fiind actul care dă naștere ope-
rei) și până la cea de proiectare în mai multe sensuri: pe de o parte, cititorul se 
proiectează în universul ficțional postulat de text, iar pe de altă parte, îl proiec-
tează pe acesta din urmă într-o rețea intertextuală în funcție de propriul său 
orizont cultural.  

Apariția manualelor alternative care-l detronează pe cel unic, încărcat, gre-
oi și prea descriptiv, susține primatul textului scris care se menține și în secolul 
nostru și dovedește că „moartea lecturii” atât de vehiculată e doar un pseudo-

                                                           
3 I. Nicolae, apud Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Iași, Editura Polirom, 2008. 
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mit. Pentru a câștiga confruntarea cu calculatorul, văzut ca mijloc de învățământ 
primordial în viitor, trebuie adoptate alte concepții asupra cărții școlare și asu-
pra utilizării ei. Manualul trebuie să se convertească într-un mijloc mult mai plă‐
cut și mai eficient de lucru la clasă, dar și acasă. Lucrul cu manualul alternativ 
presupune dobândirea abilităților de lectură, fundamentale în procesul de for-
mare inițiat în și de către școală.  

Rolul esențial pe care, cu ajutorul profesorului, lectura trebuie să-l capete 
în viața elevului, implicit a adultului de mâine, impun o bună cunoaștere a prac-
ticilor și tipurilor de lectură. Trebuie precizat să profesorul de literatură este in-
teresat nu atât de practica lecturii hipologografice-stângace, incipiente, proprii 
perioadei de ucenicie în lectură, deci primilor ani ai școlarității obligatorii, cât 
mai ales de cea hiperlogografică-autonomă, avizată, funcțională, proprie perioa-
dei în care, prin interpretare și funcționalitate, se dă lecturii un sens superior.  

Descrierea succintă a trecerii de la un tip de lectură la celălalt ilustrează 
elocvent rolul incontestabil al învățătorului/profesorului; după faza de alfabeti-
zare, de primă inițiere în grafie și citire, lectura efectuată pe la 9-10 ani este per-
cepută exclusiv ca o activitate plăcută, dar lipsită de finalitate precisă, iar com-
prehensiunea textului citit nu pare copilului drept un act necesar. Abia în faza 
următoare, 11-12 ani, elevul poate răspunde coerent și rațional întrebat de cele 
citite, dovedind capacitate sporită de înțelegere și posibilitatea de a-și controla 
ritmul performării. Începând cu 13-14 ani, cititorul poate aborda textul citit din 
perspectivă incipient critică, descoperindu-i punctele tari și pe cele slabe, dove-
dind capacitate de evaluare și interpretare. În fine, pe la 15-16 ani, lectura capă‐
tă valențe critice, elevul dovedește capacitate de interpretare critică accentuată, 
putând esențializa, compara din prisma judecății critice.  

De aici, deducem că se diversifică tipurile de lectură în funcție de scopul pe 
care îl au elevii care citesc: pentru a învăța, pentru a se informa, pentru a pregăti 
un test/examen, pentru a se delecta, desigur, importante fiind și timpul alocat 
lecturii și obișnuința de a citi. Astfel, în literatura de specialitate se poate vorbi 
despre: 

 lectura lineară (formă inferioară a lecturii hiperlogografice), care constă 
în parcurgerea lineară, secvențială și integrală a textului; cititorul parcurge tex-
tul cu atenție constantă, dar dezangajat;  

 lectura receptivă (formă evoluată a primeia) presupune același tip de 
parcurgere a textului, dar cu variații de viteză și atenție;  

 lectura lentă (mintală) este silențioasă, de profunzime, destinată înțele-
gerii noțiunilor exprimate în textele teoretice, științifice sau beletristice, repre-
zentând tehnica solicitată pentru o informare rapidă în documentare; 
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 lectura rapidă se prezintă ca o cuprindere cu ochii, ca o citire care utili-
zează tehnica disocierii mișcării ochiului; riscul ei major, superficialitatea, însă 
este evident;  

 lectura critică, care îndeamnă la analize interpretative subtile, învățân-
du-l pe cititor să meargă dincolo de materialul explicit, să înțeleagă semnificații-
le de adâncime; 

 lectura explicativă, văzută ca o citire pe fragmente, însoțită de explicarea 
unor termeni și a unor sintagme, cu extragerea și formularea ideilor principale; 

 lectura problematizată, condusă de anumite întrebări-problemă, puse în 
prealabil de profesor, la care elevii urmează să caute în mod activ răspunsurile; 

 lectura investigație de text (studiu de text) constă în analiza unor texte 
științifice, literare, utilizate în cadrul/ în afara lecției, cu scopul de a descoperi 
valențe multiple ale textului și de a dezvolta gândirea critică; 

 lectura informativă globală (selectivă), prin care se mențin unele infor-
mații specializate, unele detalii (subtitluri, motto-uri, nume de personaje);  

 lectura exploratorie reperează definiții de dicționar, sintagme nomina-
le/verbale; 

 lectura de informare prin care nu doar elevii se informează, ci și profeso-
rii care țin pasul cu ultimele apariții (manuale, tratate, dicționare);  

 lectura dirijată, în cursul căreia profesorul, prin indicații precise, orien-
tează procesul de gândire al elevilor.4 

Lectura poate fi optim operaționalizată, măsurată și evaluată în școală. Lec-
tura textului literar se situează în apropierea intimă, eliberatoare, sensibilă și 
nonobiectivă a lui a ști. Calea de intrare autonomă într-un proces continuu de 
lectură, ca și a motivațiilor pentru lectură pentru toate tipurile de texte, actul de 
a citi este, în evidența sa școlară, o condiție primă a reușitei tânărului, apoi mij-
loc de acces la cunoașterea generală și specializată, deci instrument de echili-
brări sociale.  

Niciodată ignorată, receptarea a devenit în ultimele decenii una dintre pro-
blemele cele mai importante ale științei literare. 

Opera literară însăși e înțeleasă în multe teorii contemporane ca produsul 
în bună parte al fenomenului de receptare, ceea ce face din ea un intertext, un 
text în care se încrucișează semnificații variate, inclusiv cele introduse în operă 
de receptor.  

Un scurt istoric al teoriilor receptării ne-ar ajuta să înțelegem dinamica ei. 
Primele teorii literare apar în cadrul teoriilor retorice la filosoful Gorgias care 

                                                           
4 Apud Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Iași, Editura Polirom, 2008, p. 134. 
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vede discursul ca o artă poetică, creată să provoace plăcerea (hedoné) cititoru-
lui. Platon preia ideea, neapreciind acest efect al artei, chiar condamnându-l, 
căci arta acționează asupra simțurilor, îndepărtându-l pe cititor de rațiune, sin-
gura prin care se poate ajunge la adevăr. Așa că Platon dorește izgonirea artelor 
și retoricii din cetatea ideală. În Evul Mediu, efectele nocive ale artei sunt legate 
de viziunea creștină asupra simțurilor care duc la rătăcire. În viziunea aristoteli-
că, arta prin imitație a realității devine instrument de cunoaștere și de plăcere. 

Acest mod de a înțelege receptarea, numit hedonist, a rămas valabil în Re-
naștere și clasicismul francez. Abia romanticii modifică viziunea asupra recep-
ției, căci ei promovează masiv reacția receptorului înțeleasă ca surpriză în fața 
unei noutăți produse de opera unică. Astfel, ideea de originalitate domină teoria 
literaturii moderne. 

Această concepție despre text se schimbă radical în ultimele decenii. Pentru 
a vedea ce este receptarea operei literare și ce particularități are față de alte ti-
puri de receptare, se pleacă de la problematica generală a comunicării. 

Spre deosebire de comunicarea obișnuită în care limba deține funcția de a 
media transmiterea mesajului de la emiţător la receptor și descifrarea mesajului 
de către acesta din urmă, literatura oferă o situație diferită, căci fiecare element 
din schema comunicării pune în valoare alte particularități.  

Emițătorul este identificat cu autorul operei literare, cel aflat în relație ge-
nerică precisă cu mesajul; orice receptor este și cititor, dar nu e neapărat ca fie-
care cititor să fie și un receptor. Mesajul este încorporat de un text și pune în 
mișcare opera literară prin caracterul intranzitiv al limbajului. Codul este un alt 
termen pentru limbă ca instrument de comunicare. Receptarea înseamnă deci 
fenomenul artistic de pătrundere a unui agent uman în universul artistic al unei 
opere, cu trăiri emoționale și estetice, pe care le declanșează în procesul compli-
cat de apropiere a semnificațiilor acelei opere. 

Opera nu este un text cu un cod închis, unidimensional, ci este locul unei în-
crucișări de variate semnificații, de variate coduri, o încrucișare de mai multe 
texte, un intertext ce deschide perspective în teoria receptării, căci „tocmai asta 
înseamnă intertext: imposibilitatea de a trăi în afara textului infinit”5. 

Cititorul, lectorul, nu mai este un subiect pasiv, el devine un factor activ, 
contribuind la constituirea sensului operei. Relațiile textului cu receptorul sunt 
variate: mai întâi se prevede un cititor ideal, pe care și l-ar dori autorul, cel mai 
adesea inexistent în realitate. Cititorul real este cel care își asumă efectiv opera, 
dar o face în mod subiectiv, imprevizibil. Uneori e arbitrar, alteori e avizat, tot-

                                                           
5 Rolland Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Edition de Seuil, 1973, p. 59. 
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deauna e personal, se apropie de text cu propriul său cod de interpretare. Lectu-
ra e, de obicei, „unică”, depinde de dispoziția psihică, de cunoștințele cititorului 
în momentul vorbirii. 

Sensul textului îl deducem, deci, din contextul general al frazelor, enunțuri-
lor care compun textul, dar și contextul mai larg al culturii, al epocii în care a 
fost elaborat. Din acest unghi, sensul textului literar nu e niciodată ușor de de-
pistat, mai ales pentru că textul ni se recomandă în absența autorului. Nu știm 
ce a vrut să spună autorul, mai ales într-un text complex, cum este cel literar. 

Emile Faguet identifică primul principiu al adevăratei „arte de a citi”: cititul 
încet. De multe ori, acesta e trecut cu vederea pentru că unii susțin că e impor-
tantă cantitatea și nu calitatea: „ca să înveți să citești, trebuie să citești foarte în-
cet și tot așa mereu, până la ultima carte ce va avea onoarea să fie citită de tine... 
vei citi foarte încet, pe îndelete, atât pentru plăcerea ta, cât și pentru a te instrui 
sau pentru a-i face critica... A citi încet e primul principiu și se aplică oricărei lec-
turi. Este arta de a citi în esența ei.”6 

Prima lectură a textului literar se presupune a fi realizată acasă, dar, cu 
scopul de a preîntâmpina eventualul pericol ca un cititor să renunțe din diferite 
motive la această etapă foarte necesară, ea poate fi repetată în clasă. Ea poate fi 
realizată cu voce tare pentru textele scurte sau fragmentele din textele lungi. Se 
poate recurge de asemenea la o lectură silențioasă care poate fi nedirijată (invi-
tație la lectura ce nu vizează abilități de interpretare) sau dirijată (cititorii fiind 
orientați către sarcini precise). 

A doua fază a receptării operei literare este lectura clarificatoare sau lectu-
ra-studiu care corespunde fazei de cunoaștere critică și presupune recitirea in-
tegrală a operei, simultană unei operații critice pe deplin conștientizate, în sco-
pul clarificării intențiilor de lectură din etapa precedentă. Este vorba despre un 
proces în care cititorul caută să-și motiveze impresiile de lectură, să le ierarhi-
zeze, să supună analizei critice valențele estetice ale textului literar (numită 
„lectură de gradul al II-lea” de Paul Ricoeur, „lectură circulară” de Matei Călines-
cu și „lectură critică” de Umberto Eco).  

Lectura reprezintă principala formă în care se organizează receptarea ope-
rei literare. Procesul lecturii nu se compune din acte pasive de înregistrare a 
conținuturilor. Procesul este susținut de voința de construcție a unui univers de 
semnificații corespondent textului.  

Odată ce textul este lecturat de cititor, iar acesta se lasă purtat de farmecul 
lui, comprehensiunea va fi mult mai ușoară, deschizând larg drumul spre inter-

                                                           
6 Emile Faguet, Arta de a citi, București, Editura Albatros, 1973, p. 11-13. 
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pretare. 
Pe măsură ce lectura progresează, cititorul e din ce în ce mai angajat în con-

fruntarea cu textul, iar comprehensiunea se apropie rapid de receptare. Cele 
două procedee interacționează și nu pot fi separate, cu excepția deosebirii de 
accent care persistă inevitabil: comprehensiunea mizează pe procesele cogniti-
ve, în timp ce în receptare precumpănesc cele emoționale și valorizante, care fac 
posibilă construirea unei teorii a receptării care să cuprindă toate trăirile pro-
duse de creația literară. A subestima rolul afectivității e inadmisibil, la fel cum e 
a subestima rolul cogniției, însă problema formării sensului rămâne de natură 
semantică.  

Pe o scară a practicii lectorale ce vizează fidelitatea față de text, pe treapta 
superioară se află interpretarea, la mijloc stă lectura standard, iar la bază lectu-
ra liberă, după bunul plac. Astfel, la polul opus al „uzului liber” al textului cum 
spune Umberto Eco, interpretarea e o lectură prin excelență avizată, ce tinde 
spre maxima fidelitate a restituirii sensului. Lectura standard însă, aflată între 
cele două, duce la o comprehensiune mai mult sau mai puțin satisfăcătoare a 
textului și la o reprezentare mentală a lumii ficționale. 

Dacă lectura standard e parcurgerea textului de la început la sfârșit, inter-
pretarea e o performanță analitică, fiind opera unui profesionist, fie el expert 
sau critic. A citi înseamnă a parcurge textul linear, a interpreta înseamnă a reciti 
textul pentru a-l stăpâni în detaliu, căci lectura e grăbită, sensibilă, disponibilă 
afectiv, în timp ce interpretarea e atentă, critică, vrând să clarifice de ce și cum; 
prima caută să afle, a doua să motiveze. Manipulată de dorință și vizând plăcere, 
lectura e antonimul interpretării care accentuează procesul cunoașterii.  

Jean Starobinski7 definește ecuația text-interpretare ca pe o relație dinami-
că, iar prin metafora ochiului viu este sugerată tocmai această mobilitate a actu-
lui interpretativ, căci în fața ascunsului care fascinează privirea cititorului se 
simte chemată să descifreze sensurile dincolo de aparențele oferite de text. 

Și Umberto Eco este preocupat de problematica interpretării: pentru el, in-
terpretarea vizează raportarea la ceva dat. A interpreta o operă înseamnă, cu al-
te cuvinte, a o actualiza, a aproxima intenția autorului model și a-i răspunde 
adecvat: noțiunea de interpretare implică o dialectică între strategia autorului și 
răspunsul Cititorului Model. Scopul interpretării devine astfel de a căuta ceva ce 
autorul voia să spună ori ceea ce ființa spune cu ajutorul limbajului, și aici inter-
vine lectura care se poate desfășura în două modalități: ca o căutare a infinității 
sensurilor pe care autorul le-a pus în text sau ca o căutare a infinității de sensuri 

                                                           
7 Jean Starobinski, Textul și interpretul, București, Editura Univers, 1985. 
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de care autorul nu avea cunoștință.  
Eco atrage atenția asupra a două tipuri de interpretare: cea semantică și 

cea critică; prima este rezultatul procesului prin care destinatarul, aflat în fața 
manifestării lineare a textului, o umple cu semnificant, iar a doua este cea prin 
care se încearcă să se explice din ce rațiuni structurale textul poate produce alte 
interpretări semantice cu precizarea că numai unele texte prevăd ambele tipuri 
de interpretare. 

Când un text este produs nu numai pentru un destinatar unic, ci pentru o 
comunitate de cititori, autorul știe că va fi interpretat nu după intențiile sale, ci 
după o complicată strategie de interacțiune care-i implică și pe cititori dimpre-
ună cu competența lor în privința limbii. Astfel, Umberto Eco militează pentru 
trasarea unor limite ale interpretării unui text pentru ca acesta să nu-și piardă 
din valoare.  

În aplicarea modernă la textele literare, obiectul nemijlocit al hermeneuticii 
a devenit interpretarea operelor singulare, ceea ce francezii au numit expli-
cation de texte. În epoca contradictorie pe care o trăim, se constată fie că inter-
pretările proliferează într-un ritm fără precedent, fie că scepticismul pune stă-
pânire pe cugete, iar Iser, teoreticianul receptării, privește cu neîncredere inter-
pretarea socotită „o simplă trăire a lectorului cultivat, ca atare una din actualiză‐
rile posibile ale textului”, fără vreun privilegiu față de alte lecturi. 

Interpretarea îndeplinește totuși un serviciu social, mijlocește accesul pro-
fanilor la literatura nouă sau experimentală sau le împrospătează contactul cu 
operele clasicilor. Ea oferă puncte de reper și aruncă punți către lumea operei li-
terare. Interpretării îi revine misiunea de a confirma sau infirma instituțiile 
primei lecturi, de a examina întreaga cuprindere a textului, de a reduce distanța 
între ceea ce e arătat și ceea ce e ascuns. 

Nu găsesc mijloc mai bun de a încheia discuția despre veleitățile interpreta-
tive decât cu ideile expuse de Umberto Eco în Opera deschisă. Se pleacă de la de-
finirea operei de artă ca obiect produs de autorul care organizează o rețea de 
efecte de comunicare în așa fel încât oricare eventual consumator să poată înțe-
lege din nou opera însăși. Orice consumator aduce cu sine o situație existențială 
concretă, o sensibilitate condiționată în mod deosebit, o anumită cultură, gus-
turi, înclinații, prejudecăți personale, încât înțelegerea operei originare are loc 
dintr-o perspectivă individuală determinată: cititorul trebuie să știe că orice 
frază, orice figură este disponibilă unei multitudini de înțelesuri pe care trebuie 
să le descopere mai mult dispozițiilor sale sufletești; va alege cheia care îi pare 
exemplară și va utiliza opera în sensul voit. 

Paul Valéry spunea că „il nʼy a pas de vrai sens dans un texte”, adică opera 
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literară e ca o posibilitate continuă de deschideri, o rezervă nedefinită de sen-
suri. 

Astfel, conceptul de operă deschisă sau de operă în mișcare denumește ope-
ra care nu se dovedește niciodată identică cu sine după fiecare consum estetic și 
se caracterizează prin: 

 invitația de a face opera împreună cu autorul; 

 acceptarea unei germinări continue de relații interne în care consumato-
rul trebuie să descopere și să aleagă în actul de percepție totalitatea stimulilor; 

 îndemnul la infinite lecturi posibile, fiecare făcând opera să trăiască po-
trivit unei perspective, unui gust personal. 

Deși acest demers pare pur teoretic, aceste noțiuni dovedesc că cititorul de 
azi, atunci când are dorința de a deschide o carte și de a o citi, trebuie sprijinit 
mai ales de profesorul de limba și literatura română pentru că, de la simpla ru-
găminte: Recomandați-mi o carte, vă rog! până la descoperirea sentimentului de 
desfătare despre care vorbește Hans Robert Jauss, drumul e lung și sinuos... iar 
dorința profesorului este unică: aceea de a-i transforma pe elevi în cititorii po-
meniți de Goethe, care „să judece desfătându-se și să se desfete judecând, căci ei 
recreează, în fapt, pe cont propriu, opera de artă.” 
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MACEDONSKI ȘI IDEILE 

DECADENTISMULUI FRANCEZ 

Mihai Gabriel CAPȘA TOGAN 

prof. dr., Piatra Neamț 

Publicarea monumentalei ediţii a lui Tudor Vianu1 şi a monografiilor lui 
Adrian Marino2 privind opera şi viaţa lui Macedonski a făcut ca acestea să cape-
te un loc semnificativ în ansamblul literaturii române clasice, un loc comparabil 
cu cel al marilor prozatori de la finele secolului trecut. Faptul că proza se în-
cadrează unei alte serii stilistice şi se revendică dintr-o altă tradiţie culturală 
decât majoritatea prozei contemporane ei i-a restrâns orizontul de așteptare, 
dar nu i-a putut diminua importanţa şi valoarea.  

În 1878, cu prilejul unei conferințe3, Macedonski își raporta idealul literar, 
prin filiație directă, la acela al pașoptiștilor. Poezia contemporană trebuia, în in-
tenția lui, să continue operele lui Cârlova, Heliade, Bolintineanu, Bălcescu, Ne-
gruzzi, preluând de la ei tocmai atitudinea socială avansată și prețioasa idee a 
rolului pe care îl joacă artistul în societate. Macedonski pretindea ruperea cu 
„învechitele tradițiuni ale poeziei intime și personale, ale acelei poezii de dor și 
jale, în care psalmodiau necurmat și pe aceeași coardă dureri reale sau imagi-
nare. Acest gen de poezie tinde să dispară și trebuie să dispară. Junii trebuie 
să-și croiască noi cărări… Baza poeziei trebuie să fie omul, rostul artei este de a 
vorbi „despre om și despre suferințele lui în mijlocul societății.” „Poezia să ne 
vorbească mai mult despre om decât despre frunze; să ne vorbească mai mult 
despre inimi decât despre stele; să cugete mai mult decât să cânte!” 

Romantismul avântat al acestor afirmații, poziția militantă sunt contrazise 
însă de alte elemente, ai căror germeni apar de timpuriu în concepția literară 
macedonskiană. În unele cronici din Literatorul, apoi în articolele Despre poezie, 
Simțurile în poezie, poetul părăsește ideea artei luptătoare, teoretizând, dimpo-
trivă, o poziție aristocratică în artă și atitudini împrumutate din mișcarea este-
tică simbolistă a Franței contemporane lui. De altfel, însăși orientarea sa ro-

                                                           
1 Tudor Vianu, Scriitori români, Vol. I-III, București, Editura Minerva, 1970-1971. 
2 Adrian Marino, Viața lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965; Adrian 
Marino, Opera lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967. 
3 Mișcarea literară în cei din urmă zece ani. 
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mantică anterioară prezintă un dublu aspect: pe de o parte, urmărind exemplul 
unui Victor Hugo sau Byron4, dar și ideile romantismului regresiv, din straturi-
le căruia Macedonski și cenaclul său adoptă variate motive, de la demonism 
macabru şi exotism, la ideea izolării de „vulg”; pe de altă parte, expunerile teo-
retice din articolele citate nu trebuie înțelese adesea decât metaforic, străduin-
ța – cu totul pozitivă, de data aceasta – fiind de a defini specificul poeziei față de 
proză, al imaginii poetice, al criteriilor de judecată a poeziei, față de cele ope-
rante în proză.5 Paralel, trebuie subliniat efortul lui Macedonski de a lărgi ori-
zontul liricii românești cu noi valori afective, noi motive poetice, dar și forme 
noi de poezie – versul alb – sau specii noi: poema – așa cum o înțelege el în arti-
colul Despre poemă – rondelul. 

Deschiderea concepută de Macedonski şi de revista condusă de el faţă de 
ideile literare novatoare ale sfârşitului de secol XIX, deşi a avut un impact deo-
sebit asupra modernizării literaturii române, s-a menţinut întotdeauna în limi-
tele unei viziuni echilibrate, clasicizante asupra artei şi actului creator. După 
cum observă Adrian Marino în monografia dedicată operei scriitorului, delimi-
tarea lui Macedonski de ideile critice ale Junimii, prilej de nenumărate contro-
verse în epocă, nu se justifică în planul concepţiei estetice: „Macedonski se 
aşază de la început în acest punct pe o poziţie riguros identică cu a Junimii şi a 
lui Titu Maiorescu, «purist», şi chiar «autonomist» în estetică. [...] În cel mai 
exact spirit al esteticii macedonskiene, «stindardul intransigent al artei pure» 
nu vrea să însemne altceva decât artă şi «literatură înaltă», noţiunile fiind 
permanent şi intim asociate. Şi ce înseamnă, în fond, literatură «înaltă»? Nimic 
altceva decât «reîntoarcere şi urcare nouă către frumos, triumf al poemei sim-
ţurilor, fanteziei şi cugetării». Adică elevaţie, inspiraţie, entuziasm, demateria-
lizare, aşa cum vor cere toţi romanticii şi cum Macedonski, prin afinităţi orga-
nice, va repeta toată viaţa, urmându-i.”6 

Din chiar primul an de apariţie al Literatorului, Macedonski constată sem-
nele decadenţei literaturii contemporane, pe care le reuneşte sub semnul „de-
scriptivismului”: „[...] să vedem ce lipseşte genului curat descriptiv ca să fie 
demn de numele de poezie şi vom recunoaşte totodată că apariţiunea acestui 
gen este caracterul şi semnul cel mai neînşelător al decadenţei literare.”7 

                                                           
4 Cercul Literatorului avea un adevărat cult al „byronismului”. 
5 Mircea Zaciu, Prefaţă la Alexandru Macedonski, Poezie şi proză, Bucureşti, Editura Tineretului, 1968, 
p. 15. 
6 Adrian Marino, Opera lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, p. 570 și 
urm. 
7 Alexandru Macedonski – B. Florescu, Despre poezia descriptivă, „Literatorul”, an I, nr. 2 din 27 ianua-
rie 1880, p. 26. 
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Poezia, în viziunea estetică macedonskiană, trebuie să exprime „un sim-
ţământ”, iar poezia descriptivă „n-are simţământ”. Încercând o analiză a raţiu-
nilor profunde ale decadenţei unei literaturi, Macedonski ajunge la concluziile 
criticului francez Désiré Nisard, conform cărora autorii decadenţi, nemaiavând 
energia creatoare de a aborda marile teme literare, se mărginesc la a perfecţi-
ona formal subiecte derizorii [minore]: „Poezia curat descriptivă se depărtea-
ză într-adevăr de marile izvoare ale poeziei, de simţământ, pentru a se închide 
în lucruri de nimic. Îi lipseşte izvorul vieţei şi sub influenţa sa literatura se pă‐
leşte, lâncezeşte şi moare. 

Dar cum oare poate să ajungă o literatură într-un asemenea grad de 
amorţeală încât să nu mai găsească un simţământ de exprimat? Nu ajunge la 
această stare decât cu încetul, corupându-se zi cu zi gustul publicului şi al au-
torilor prin puterea ascunsă şi neînlăturabilă a lucrurilor. […] Autorii caută 
simţăminte stranii, şi bunul simţ al publicului se osteneşte în curând de ase-
menea lucruri. Nu mai rămâne nimic de zis; ce vor face autorii? descripţiuni, 
adică vor vorbi pentru a nu zice nimic, şi vom avea poeme despre diferitele 
timpuri ale anului.”8 

Decadentismul este o formă de „pedantism” literar, în care autorii expri-
mă „simţăminte stranii”, semn al „oboselii” estetice. Definiţia modernistă, po-
escă şi baudelaireană a frumosului – Nu există frumuseţe desăvârşită, spune 
Edgar A. Poe, fără o notă de straniu în proporţii. – îi este în tinereţe străină lui 
Macedonski; de altfel, cel acuzat de coruperea literaturii franceze contempo-
rane este nimeni altul decât unul dintre întemeietorii decadentismului, Theo-
phile Gautier, a cărui influenţă a avut, în opinia poetului român, „efecte dezas-
truoase”9. 

Cultul decadent al formei în dauna fondului este o cale greşită, şi, în ace-
laşi timp, denotă o anume slăbiciune, o efeminare a literaturii, pe care autorii 
trebuie să aibă forța să o înlăture: „Forma nu trebuie neglijată, fireşte, dar tot-
odată nu trebuie cultivată pentru ea însăşi: în acest caz ea ucide fondul, şi dacă 
autorii n-au bărbăţia să zdrobească acea formă moartă, sau cel puţin de a-i re-
da viaţă prin introducerea unei idei noi, unor simţăminte adevărate, ei con-
damnă literele a pieri de inaniţiune.”10 

Poziţia lui Macedonski, surprinzătoare dacă ne gândim la rolul său în răs-
pândirea ideilor moderniste europene, este o consecinţă a concepţiei sale des-
pre frumos, în cadrul căreia noţiunile-cheie sunt acelea ale clasicismului – ar-

                                                           
8 Idem, p. 27. 
9 Idem, p. 28. 
10 Ibidem. 
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monia şi simetria. „Frumosul absolut este [...] un raport de armonie absolut.”11 
În perioada în care Nietzsche punea la îndoială înseşi fundamentele metafizi-
cii, Macedonski era un adept convins al hegelianismului: „... armonia este ordi-
nea, [...] ordinea este simetria sau corespondenţa şi, toate împreună rămân 
unul şi acelaşi lucru, rămân ideea în sine, ideea absolută.”12 Ordinea este, în vi-
ziunea scriitorului român, legea fundamentală a universului, căreia omul nu i 
se poate sustrage; asimetria este o imposibilitate: „Realitatea acestei ordini 
transpiră din tot ce este: din florile de gheaţă ce vegetează iarna pe geamuri, şi 
ce sunt minuni de ordini corespondente, altfel zis, corespondenţe de linii şi cu-
lori; [...] transpiră şi din culori ce nu sunt iar decât efectul unor grupări sime-
trice şi anumite ale grupării atomilor; transpiră din însuşi faptul că omul care 
nu este decât o sinteză a legilor universului, nu poate ieşi din simetrie, din geo-
metria realizată, spre a concepe forme sau linii lipsite de concordanţă – linii 
asimetrice, sau diforme şi ce totuşi să nu aibă nicio formă.”13 

Neoclasicismul macedonskian este ilustrat, în aceeaşi măsură, de articole-
le sale despre poezie: în opoziţie cu fragmentarismul decadenţilor, Macedon-
ski propune poemul total, desăvârşit în sens clasic, din care „nasc toate celelal-
te genuri” şi care „trebue să le conţie pe toate”: „O poemă dar, după mine, tre-
bue să conţie tot: supărare, suferinţi, lacrămi, disperări, desgusturi, scepticism, 
filosofie, credinţă, ironie, amor, înţelepciune, nebunie. O poemă trebuie să fie 
însăşi inima omului. Totul trebuie să se-ntâlnească într-însa în confuziune şi 
pe neaşteptate, aşa precum este în viaţa reală. Râsul să fie lângă plâns; ura lân-
gă amor. De la sublim la trivial, iată ce înţeleg eu printr-o poemă, iată ce trebue 
să fie ea! Pentru acest cuvânt, ea se compune din tot ce s-a făcut până acuma, 
bun şi rău, şi se numeşte poema omenirii.”14 

Viziunea critică macedonskiană este una fundamental clasicizantă. După 
cum crede şi Mihai Zamfir „privită de la mare înălţime, sinuoasa evoluţie a 
scriitorului pare, totuși, ferm orientată către zonele luminoase ale simbolismu-
lui şi estetismului academizant. Fronda literară – ocazionată deseori de cir-
cumstanţe excepţionale, cum ar fi ostracizarea socială – este numai episodică, 
deoarece, după fiecare criză, autorul îşi regăseşte ritmul.”15 

Macedonski este primul autor prin care pătrund în literatura noastră idei-
le decadentismului francez contemporan: aflat la curent cu toate inovaţiile li-

                                                           
11 Al. Macedonski, Despre frumos, în Opere, vol. IV, Bucureşti, Ed. Fundaţiilor Regale, 1946, p. 135. 
12 Idem, p. 136. 
13 Idem, p. 138. 
14 Al. Macedonski, Despre poemă, în Opere, vol. IV, ed. cit., p. 340. 
15 Mihai Zamfir, Poemul românesc în proză, Bucureşti, Editura Minerva, 1981 p. 221. 
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terare ale vremii – ideea noutăţii fiind definitorie atât pentru arta, cât şi pen-
tru concepţia sa estetică – Macedonski nu putea să nu fie influenţat de scriitori 
precum Baudelaire, Mallarmé sau Maeterlinck;16 clasicist în ceea ce priveşte 
concepţia critică, el este, în practică, alături de Ştefan Petică, estetul prin exce-
lenţă al culturii române de la finele veacului trecut. De altfel, încă în 1892, Ma-
cedonski îi socotea pe autorii sus menţionaţi printre cei mai de seamă repre-
zentanţi ai „poeziei viitorului”: „Rolul de căpetenie în poezia modernă îl are 
poezia simbolistă complicată de instrumentalism. Acest gen, cel mai înalt, pro-
voacă râsete. Cu toate acestea, astăzi când simbolismul numără geniuri ca 
Baudelaire, ca belgianul Maeterlinck, ca Mallarmé, ca Josephin Péladan, ca Mo-
réas şi alţii, Simbolismul, fie el în proză, fie în versuri, fie el numit decadentism 
sau cum se va voi, pare în ajun să triumfe.”17 

Caracteristicile poeziei noi sunt rezumate de Macedonski cu mândria celui 
care a luat parte, după propriile-i observaţii, la punerea temeliilor noii estetici, 
sinestezia: „ţinerea socotelii de valoarea de muzică şi culoare a semnelor grafi-
ce”; interesul pentru formă: „deşteptarea de imagini, de senzaţii şi cugetări, cu 
ajutorul formei”; inovaţia continuă: „crearea de ritmuri noi, flexibilizarea şi în-
avuţirea formelor existente, spre a se ajunge la muzică, imagine şi culoare, sin-
gura poezie adevărată”18. Astfel, în mod cu totul neaşteptat faţă de ideile din 
1880, Macedonski ajunge, în 1890, la sublinierea rolului esenţial al formei în li-
teratură, ca şi în univers, în general. Contradicţia este însă numai aparentă, 
scriitorul incluzând noile observaţii în sistemul său estetic iniţial, care presupu-
ne, fără echivoc, armonia generală ca lege fundamentală a oricărei opere de ar-
tă: „Fondul nu există prin sine însuşi, ci numai prin alcătuirea de forme ce-l în-
tocmeşte. Dacă s-ar putea nimici această alcătuire de forme, s-ar ajunge la ne-
tangibil şi la nevizibil şi, prin urmare, care ar fi atunci fondul? Se poate zice că 
universul întreg nu este decât un agregat de forme. Asemenea este şi cu ideea. 
Ea nu se poate manifesta decât ca formă; în afară de forme, ideea nu există.”19 

 

                                                           
16 Maeterlinck, Rodenbach, Verhaeren, Giraud, Franz Eli, Fernand Severin şi alţii încă [...] au avut onoa-
rea împreună cu mine să ia parte acum 12 ani, la mişcarea provocată din Liege de revista Wallonie [...]. 
Acea mişcare, îndrăzneaţă, avântase spre ideal, a întrupat într-însa închiderea pentru profani a templu-
lui sacru; crearea unei limbi şi a unor formule speciale acestor mari sacerdoţii, ce se numesc Poezie şi Ar-
tă [...] cf. Al. Macedonski, În pragul secolului, în Opere, op. cit., pp. 109 -110. 
17 Al. Macedonski, Poezia viitorului, în Opere, op. cit., p. 100. 
18 Al. Macedonski, În pragul secolului, în Opere, op. cit., p. 110.  
19 Idem, p. 114. 
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AUGUST TREBONIU LAURIAN – TRADUCĂTOR 

ŞI AUTOR DE MANUALE ŞCOLARE 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași 

August Treboniu Laurian (1810-1881), personalitate marcantă a culturii 
române din veacul al XIX-lea, s-a afirmat, mai ales, ca filolog, istoric şi om politic, 
fiind unul dintre întemeietorii Academiei Române, for cultural la conducerea că‐
ruia s-a şi aflat un timp1. A desfăşurat o prodigioasă activitate publicistică şi a 
fost un reper al vremii în care a trăit. Figura sa a fost însă mult timp umbrită şi 
nedreptăţită de curentul latinist, în care a crezut şi pe care l-a promovat chiar şi 
din calitatea de academician. A militat pentru latinizarea excesivă a ortografiei 
româneşti, teoriile sale dovedindu-se, în posteritate, greşite. De altfel, cunoscu-
tul său Dicţionar al limbei române (1871-1876), publicat împreună cu Ioan C. 
Massimu, în două tomuri voluminoase, însumând aproape trei mii de pagini, es-
te expresia dorinţei de a latiniza limba mai mult decât era cazul şi de a purifica 
lexicul de influenţele străine. Totuşi, la originea acestei opere a stat, fără îndoia-
lă, şi „dorinţa de a deştepta naţionalitatea română, cu orice preţ” (după expresia 
lui B.P. Hasdeu). Prin urmare, patriotismul omului de cultură a fost mai impor-
tant decât unele teorii ştiinţifice exagerate. 

Pe lângă activitatea filologică, A.T. Laurian a rămas în amintirea multora ca 
un veritabil dascăl, interesat în permanenţă de situaţia învăţământului epocii 
sale. Şi-a început activitatea didactică ca profesor de filosofie la Colegiul „Sf. Sa-
va” din Bucureşti; a fost, ulterior, revizor şcolar pentru judeţele Vlaşca, Ialomiţa 
şi Brăila, inspector general al şcolilor din Moldova (1852-1858) şi profesor şi 
decan al Facultăţii de Filosofie din Bucureşti. 

Preocupat de starea învăţământului din Moldova şi Ţara Românească, Lau-
rian a scris, pe parcursul activităţii sale, o serie de cărţi şcolare şi a tradus altele. 
Potrivit unei monografii închinate acestui cărturar, filologul român a publicat 
şaptesprezece manuale de istorie, geografie şi cosmografie, unele dintre ele cu-

                                                           
1 Între 1870-1872 şi 1873-1876 (vezi Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. Dicţionar, ediţia a 
III-a, revăzută şi adăugită, cu un cuvânt înainte de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Enciclopedică/ 
Editura Academiei, 2003, p. 919). 
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noscând numeroase ediţii. De exemplu, Elemente de is-
toria românilor pentru clasele primare, tipărit la 1859, 
a fost reeditat în 1875 pentru a unsprezecea oară2. 

Ca traducător, Laurian a tălmăcit în română două 
manuale de filosofie. Unul din limba franceză, avân-
du-l autor pe A. Delavigne (Bucureşti, 1846), iar altul 
din germană, scris de Wilhelm Traugott Krug (Bucu-
reşti, 1847); prin transpunerea acestor lucrări în lim-
ba română, s-a dorit ca sisteme şi concepţii filosofice 
din spaţiul occidental să fie accesibile tinerilor3. 

Traducerile nu au fost deloc uşoare, dat fiind că 
Laurian s-a confruntat cu uriaşe dificultăţi lingvistice, 
lovindu-se de inexistenţa unei terminologii adecvate; 
deplânge aceasta în introducerea lucrării din 1846: 
„M-am silit a o traduce cât mai credincios şi unde a fost cu putinţă fără a vătăma 
natura limbei româneşti, chiar din vorbă în vorbă. Dar întru aceasta am întâm-
pinat multe greutăţi şi, mai ales, din causa limbei şi de teamă să nu fi causat şi eu 
cititorilor poate încă şi mai mari. Ar fi fost de dorit a afla într-această lucrare un 
drum călcat, o limbă cultivată şi termeni formaţi, pe care să-i fi putut întrebuinţa 
fără greutate şi fără frică de neologisme. Dară tot românul care a încercat să facă 
numai un pas în ştiinţe a simţit, de bună seamă, sărăcia în care ne aflăm, atât în 
privinţa ideilor, cât şi în a vorbelor prin care se esprimă ideile. De aici necesita-
tea de a forma o vorbă nouă pentru fiecare idee nouă, de a forma o limbă filoso-
fică pentru cugetarea filosofică, deşi am fost silit să introduc neologisme în lim-
ba românească şi mai mult decât şi-ar fi putut închipui cineva.”4 

Traducând cele două manuale, Laurian a aplicat purismul latin, iar această 
orientare lingvistică a ajutat la crearea vocabularului filosofic modern româ‐
nesc. O analiză a traducerii din franceză a relevat că „terminologia folosită este 
aproape în întregime identică cu cea de azi, diferenţele constând în forma fone-
tică a cuvintelor”5; traducătorul nu a dorit să transmită cititorului stilul lui Dela-

                                                           
2 Ilie Popescu Teiuşan, Vasile Netea, August Treboniu Laurian. Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, Editu-
ra Didactică şi Pedagogică, 1970, p. 296. 
3 Laurian şi-a propus şi a anunţat opiniei publice alte traduceri după manuale filosofice europene, fapt 
pe care însă nu a mai reuşit să-l pună în practică. 
4 Vezi Prefaţă (nepaginată), în A. Delavigne, Manual de filosofie lucrat după programa Universităţii de 
la Paris din 1840, tradus de A. Treb. Laurian, Bucureşti, Tiparul Colegiului Naţional, 1846. 
5 Ilinca Ţăranu, Beatrice Marina, Traducerea „Manualului de filosofie” de A. Delavigne: între semantism şi 
pseudo-literalism, în Un capitol de traductologie românească. Studii de istorie a traducerii, vol. III, coord. 
Georgiana Lungu-Badea, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2008, pp. 109-120, aici p. 113. 
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vigne, ci a aplicat principiul reformulărilor, căci nu a vrut doar să introducă şi să 
fixeze termeni de specialitate în limba română, ci şi să corecteze un limbaj exis-
tent în uz la vremea sa6. 

Deşi au avut, în general, ecouri pozitive, fiind bine primite în mediile cultu-
rale româneşti, traducerile lui Laurian – mai cu seamă manualul german – au 
fost considerate nesatisfăcătoare, din moment ce volumul lui Krug a fost retra-
dus în 1861, de către Timotei Cipariu şi tipărit la Blaj7. Şi Cipariu a deplâns în 
surdină sărăcia limbii române cu privire la termenii filosofici: „Multă greutate se 
semti traducându, pentru defectul nu numai în termeni filosofici româneşti, ci şi 
în cuvinte ce [în]semnează idee abstracte, cuvinte care în limba germană şi în 
cele clasice se află copioase, e[a]r întru a noastră mai rare. În aceste cercustari 
ne folosirăm cu termini latini, mai raru grecesci, după esemplul altoru limbi 
chiaru mai avute de câtu a noastră; şi de aceea credem că vom fi scusaţi.”8 

Opera de transpunere în română a manualului lui W.T. Krug a însemnat, de 
fapt, o rescriere, iar aportul tălmăcitorului a fost uriaş şi a justificat apariţia pe 
pagina de titlu a numelui lui Cipariu cu caractere mai mari decât cele ale autoru-
lui9. Tot la mijlocul veacului al XIX-lea a mai efectuat o traducere a cunoscutei 
cărţi a lui Krug şi Simion Bărnuţiu, dar manuscrisul a rămas inedit, fiind publicat 
abia în 200410. 

În multe instrumente de lucru (dicţionare, enciclopedii, istorii literare), 
munca de scriere şi traducere a unor manuale de A.T. Laurian este omisă şi tre-
cută cu vederea, motiv pentru care aceste publicaţii au făcut de prea puţine ori 
subiectul unor cercetări sistematice şi detaliate, care să reliefeze aportul şi con-
cepţiile autorului, dar şi importanţa lor în ceea ce priveşte evoluţia literaturii 
didactice din spaţiul românesc. 

De curând, având acces la câteva dintre manualele lui Laurian, am conside-
rat că ar fi benefic să relev structura şi informaţiile cuprinse în acestea, mai ales 
că ele se găsesc cu dificultate şi, fiind tipărite pe hârtie obişnuită (chiar de 
proastă calitate), se află într-o continuă stare de degradare. Prin urmare, voi 

                                                           
6 Ibidem, p. 115. 
7 Elemente de filosofie, după W.T. Krug, (tradus) de Timotei Cipariu, Blaj, Tiparul Seminarului Diece-
zan, 1861, 336 p. 
8 Prefaţiune, p. 4. 
9 O analiză detaliată a traducerii lui Cipariu a fost realizată de József Hajós (vezi Timotei Cipariu şi filo-
sofia, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, pp. 17-72). 
10 După ce a fost semnalat în anii şaptezeci de Radu Pantazi, autorul unei monografii închinată lui Si-
mion Bărnuţiu, a fost publicat integral abia în anii din urmă (vezi Simion Bărnuţiu, Filosofia după W.T. 
Krug, ediţie princeps după manuscris inedit, studiu introductiv de Ionuţ Isac, text îngrijit, cronologie 
şi notă asupra ediţiei de Ioan Chindriş, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2004, 439 p.). 
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puncta, în continuare, câteva observaţii cu privire la 
un manual de istorie, din care au învăţat câteva gene-
raţii de elevi: Elemente de istoria românilor pentru 
şcoalele poporale, ediţiunea a noua, corectată şi 
adăugată, Sibiu, 1871, 107 p. 

Autorul îşi structurează lucrarea didactic, pe ca-
pitole şi subcapitole, iar din punctul de vedere al lim-
bii folosite, volumul nu face excepţie dacă îl raportăm 
la celelalte scrieri ale cărturarului ardelean, fiind ca-
racterizat printr-o română excesiv latinizată.  

Istoria românilor începe, potrivit lui A.T. Laurian, 
cu descrierea Daciei înainte de cucerirea romană; ge-
ţii, numiţi şi daci, sunt prezentaţi ca fiind un popor 
curajos, faţă de care se arată admiraţie, chiar dacă Decebal, „temându-se să nu 
pice în mâinile învingătorilor, s-a adăpat cu venin” (p. 8). Situaţia Daciei e înfăţi-
şată nu doar cât timp aceasta s-a aflat sub administraţia împăraţilor romani, ci şi 
sub influenţa basileilor bizantini şi în perioada incursiunilor barbare. 

Hadrian a avut intenţia de a retrage administraţia romană din Dacia, fiind 
gelos pe gloria lui Traian, dar „amicii nu-l lăsară, arătându-i că ar fi o prea mare 
necuviinţă de a da în mâinile barbarilor pe atâţia cetăţeni romani. Cu toate aces-
tea, pentru ca să micşoreze gloria lui Traian, strică podul cel de peste Dunăre, sub 
pretext că serveşte numai de a înlesni barbarilor trecerea în Moesia” (p. 9). 

E surprinzătoare prezentarea, fie şi sumară, a „cruceferilor” (cruciaţilor) în-
tr-un manual de istorie a românilor, dar acest fapt decurge din concepţia auto-
rului: istoria noastră e continuarea istoriei poporului roman. Ajungând la epoca 
medievală românească, se afirmă că Radu Negru şi „Michail Bassaraba” au fost 
domni independenţi, Moldova medievală e numită şi Dacia Orientală, Mircea Ba-
sarab (!) e numit domn al României (Laurian popularizează intens acest nume), 
Iuga – efemerul domn al Moldovei – e descris ca un „bărbat întreprinzător şi cu 
multă capacitate [...] a zidit fortăreţe pe lângă Dunăre şi Marea Neagră şi formă o 
călărime ce rămase de model” (p. 31), Alexandru cel Bun era „animosu şi 
amatoriu de ştiinţă”, Vlad Ţepeş e supranumit Vlad al V-lea; se afirmă despre 
acesta că a organizat ţara milităreşte; Ladislau al ungurilor a fost un „ticălos”, 
Alexandru Lăpuşneanu „a murit adăpat cu venin” (p. 55). În schimb, figura lui 
Mihai Viteazul e a unui erou naţional, iar moartea sa „barbară” este deplânsă. 

Nicolae Mavrocordat, „flagelul lui Dumnezeu pentru Principatele Române”, 
a dat voie turcilor să-şi facă case şi să se aşeze în ţară, ceea ce a provocat demo-
ralizarea românilor (p. 86); Iosif al II-lea, fiul Mariei Teresa, e văzut ca un om cu 
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mari calităţi şi principii liberale, domnia lui Alexandru Ioan Cuza e prezentată în 
numai o pagină, iar în vremea lui Carol I „se luară măsurile cele mai eficace pen-
tru propagarea instrucţiunilor, ameliorarea agriculturii, facilitarea comerţului, 
prin construirea căilor ferate” (p. 103). Manualul se încheie cu un tabel cronolo-
gic al domnilor din Ţările Române; aici, Litovoi, cel amintit în Diploma Cavaleri-
lor Ioaniţi (1247), e Linoiu, Ştefan cel Mare e numit al V-lea, Iacob Heraclid e 
Joanne Ereticul, Barnovschi a devenit Bernovescu, Alexandru Iliaş e Alessandru 
Elia etc. 

În general, istoria celor trei Ţări Române este prezentată obiectiv, deşi au-
torul oferă informaţii exclusiv despre politica externă a Moldovei, Valahiei şi 
Transilvaniei. Totuşi, faptul că a ales să prezinte unitar istoria celor trei provin-
cii româneşti reprezintă un vizibil progres. 

Lipsesc din această operă didactică lamentaţiile cu privire la istoria naţio-
nală, la trecutul glorios şi decăderea contemporanilor, deşi Laurian a fost un pa-
triot profund. Autorul nu adoptă nici discursul unui Bălcescu, şi cu atât mai pu-
ţin Bolintineanu. Păstrează, până la un punct, obiectivitatea ştiinţifică, ceea ce, în 
plin romantism, nu e puţin lucru. Spre deosebire de celelalte ediţii anterioare ale 
manualelor de istorie naţională11, acesta renunţă la multe informaţii exagerate, 
precum raportarea la cronologie în funcţie de anul întemeierii Romei (753 î.Hr.). 
Ca surse de inspiraţie, Laurian a folosit vechile cronici româneşti (Miron Costin), 
poloneze (Jan Dlugosz), diverse colecţii de izvoare documentare, istoriografia 
romană sau bizantină (Caesar, Procopius, Eutropius, Dio Cassius), Herodot etc. 

 
În Geografia Ţerilor Române pentru şcoalele 

primare (Bucureşti, Imprimeria Statului, 1863, 57 
p.), Laurian întocmeşte o descriere a tuturor ţinuturi-
lor româneşti, chiar dacă unele dintre ele erau, atunci, 
în componenţa altor state. De fapt, scopul autorului 
era de a-i învăţa pe tineri cadrul natural al vechii Da-
cii, peste care s-a suprapus poporul român. 

Expunerile sunt însoţite de informaţii topografice 
şi statistice. Dorinţa de purificare a limbii e prezentă şi 
în acest manual, motiv pentru care unele substantive 
proprii apar cu nume diferite faţă de cele intrate în 
limbajul comun: „Ţinutul de la originea Tissei, care 
curge deasupra Transilvaniei, se numeşte Marmorosu” 

                                                           
11 Pentru o descriere a acestora, vezi Ilie Popescu Teiuşan, Vasile Netea, op. cit., pp. 207-224. 
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(Introducere, p. 3); Oltul apare şi sub denumirea de Aluta, iar Ialomiţa e prezen-
tată în lucrare drept Galbinul. Toponimul Turnu-Severin provine de la împăratul 
Marcus Severus, care şi-ar fi construit un palat în zonă, dar pe care l-au dărâmat 
barbarii (p. 11). În aproape fiecare oraş al Munteniei sunt depistate castele, po-
duri sau diverse construcţii ale împăraţilor romani sau bizantini. Prezentând 
Moldova, se vorbeşte despre pământurile fertile, mulţimea animalelor domesti-
ce şi sălbatice, iar „locuitorii Moldovei sunt români” (p. 19). Râul Jijia e numit 
Gigia, capitala Moldovei este, indiscutabil, municipium Iassiorum, Biserica Sf. Ni-
colae Domnesc a fost edificată de Ştefan cel Mare la 1474 (corect este 1492), 
Bârladul e numit şi Paloda. 

Prezentând sudul Moldovei, Bassarabia cea restituită Moldovei, autorul 
aminteşte de Smerill (Ismail) sau de Chilia, numită şi Achillia. Toponimul Basa-
rabia provine de la Piro-Boridava (p. 30); Nistrul apare peste tot ca Dunastru, iar 
„locuitorii Basarabiei sunt români” (p. 32). Mai apoi, sunt oferite informaţii pre-
ţioase despre structura etnică a teritoriilor româneşti aflate sub ocupaţie austri-
acă sau rusească. Transilvania e cea mai bogată ţară din Europa în ceea ce pri-
veşte zăcămintele de aur. Tot în Ardeal, „pământul e foarte fertil, munţii sunt 
acoperiţi cu tot genul de arbori [...] viile produc mult şi bun vin, dară pământul 
cere multă cultură şi nu se poate compara cu al României” (p. 45). Autorul pre-
zintă în continuare Marmorosul, Crişana şi Temişiana (Banatul). Lucrarea se în-
cheie cu un tabel statistic privitor la numărul populaţiei din toate provinciile ve-
chii Dacii – români, dar şi străini. 

A.T. Laurian a mai publicat şi unele atlase, hărţi ale Daciei şi chiar un manu-
al de cosmografie, de fapt, o continuare a cărţilor şcolare de geografie pe care 
le-a tipărit şi le-a introdus în programa de studiu. Maniera în care a fost structu-
rat manualul de geografie arată mesajul autorului pentru tineri, care, deşi nu a 
fost exprimat direct, era cât se poate de clar: unirea tuturor românilor, într-un 
singur stat. 

Privite pe ansamblu, aceste cărţi au ajutat la întărirea conştiinţe naţionale 
şi au însemnat un progres în ceea ce priveşte literatura didactică din spaţiul ro-
mânesc. Deşi unele erau deficitare şi li s-a reproşat, mai ales, limba folosită de 
autor, de neînţeles pentru unii, greoaie, aceste volume didactice au cunoscut 
numeroase reeditări, într-o epocă în care modernizarea învăţământului de la 
noi era abia la început. Laurian aminteşte că în domnia lui Cuza România a de-
venit liberă; e, desigur, o trimitere indirectă spre cealaltă Românie, neliberă. 
Poate aici ar trebui să căutăm esenţa mesajului acestui dascăl, de la care elevii 
au avut ce învăţa. 
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LITERATURĂ ȘI CINEMATOGRAFIE ÎN ȘCOALĂ 

Mirela CLOPOŢEL 

profesor, Piatra Neamț 

Necesitatea unui opțional de Literatură și cinematografie se impune ca un 
upgrade al strategiilor de predare-învățare, în concordanță cu evoluția vieții so-
cial-culturale, deoarece mijloacele tehnice audio-vizuale au cea mai mare putere 
de influență în conturarea profilului spiritual pentru orice categorie de vârstă.  

Utilizarea filmelor în procesul instructiv-educativ, fie ele documentare, de 
televiziune sau artistice, la orice disciplină (literatură universală, geografie, bio-
logie, istorie etc.), nu numai în predarea literaturii române, evită plictiseala şi 
monotonia, oferind posibilitatea unor activităţi de învăţare dintre cele mai vari-
ate pentru elevi de niveluri diferite, în scopuri variate şi în vederea dezvoltării 
următoarelor competenţe: ascultare, scriere, vorbire, comunicare etc. 

Că literatura este o adevărată mină de aur pentru cinematografie, că dintre 
toate celelalte arte ea deține supremația în materie de servicii aduse acesteia, că 
foarte multe creații cinematografice se sprijină pe capodopere literare, e un lu-
cru incontestabil și nu există cinematografie națională care să nu apeleze la tex-
tele literare. Chiar marii regizori prețuiesc, recunosc și acordă toate drepturile 
cuvenite întâiului născut, literatura, răsfățând în același timp mezinul artelor, 
cinematograful, cu toate beneficiile culturale ale celorlalte arte-surori. 

Vine însă și întrebarea firească de altfel: Bine, bine, dar literatura ce benefi-
ciu are din această relație? 

Dacă ne întoarcem în timp, în urmă cu aproape cincizeci de ani, opinia spe-
cialiștilor în educație (Virginia Crețu) era următoarea: „Literatura ca artă auto-
nomă nu există și nu poate exista decât prin lectură... modul său specific de pre-
dare se bazează în esență pe studiul aprofundat al textelor... Nu putem înlocui 
textul cu imaginea. Cinematograful nu poate înlocui și reprezenta în clasă, în fața 
elevilor, opera literară pe care a transpus-o (a ecranizat-o), căci aceasta înseam-
nă, de fapt, a substitui o artă cu o altă artă”1.  

 

                                                           
1 Didactica filmului școlar – Contribuții – coordonator Ioan Cerhit; autori: Petre Bărgăoanu, Gheorghe 
Călugărița, Ioan Cerghit, Simion Chiș, Virginia Crețu, Emilian Dimitriu, Steliana Fumărel, Tudorel Mi-
rescu,Teodor Mucica, Rodica Nicolaiciuc, Marcel Saraș, Nicolae Stănescu, Ludovic Tácsy; Bucures ti, 
Ed. Didactică și Pedagogică, 1970; cap VI, Filmul în serviciul formației literare, p. 97. 
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În cadrul acestei discipline, elevilor li se acordă posibilitatea de a studia 
cât mai concret şi complex realitatea integrată în dimensiunea ei spațio-tempo-
rală, precum și mijloacele prin care o operă literară poate deveni accesibilă 
prin micșorarea gradului de abstractizare și prin impactul pe care imaginea fil-
mică îl are asupra memoriei și laturii afective. Folosită sistematic, această me-
todă complementară de studiere a literaturii, prin intermediul cinematografiei, 
va forma tineri pentru care percepția vizual-auditivă să poată orienta gândirea 
spre esențializarea fenomenelor. 

Introducerea unui astfel de curs opţional îşi găseşte motivaţia în faptul că 
apetența elevilor pentru mijloacele de comunicare audio-vizuale determină o 
schimbare de strategie pedagogică, pentru un învățământ modern, o adaptare a 
metodelor didactice utilizate. Impactul pe care îl are imaginea cinematografică 
nu poate să fie decât un mijloc suplimentar prin care elevul să poată pătrunde 
în substanța operei literare, dar se insistă pe ideea că romanul (textul) și filmul 
sunt produse artistice de sine stătătoare. 

Îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor de comunicare în limba ma-
ternă, de lectură ale elevilor, indispensabile în lumea contemporană, în societa-
tea cunoașterii, precum și a celor de exprimare culturală, așa cum sunt ele sti-
pulate în cadrul celor opt competențe cheie din Recomandarea Comisiei Euro-
pene pentru educație și formare, implică un demers de contextualizare istorică 
şi culturală a fenomenului literar care să contribuie la capacitatea de a înţelege 
dintr-o perspectivă personală viziunea despre lume, despre condiţia umană sau 
despre artă exprimate în textele studiate).2  

În felul acesta, interesul pentru artă, literatură română și universală, muzi-
că, cinematografie se poate manifesta prin proiecte, lucru în echipă, colaborare, 
creativitate, utilizarea metodei inteligenţelor multiple, e-learning deoarece tâ‐
năra generație este „digital native” și se impune adaptarea la context a inovaţii-
lor curriculare introduse pentru că scopul final al învățământului de calitate es-
te ca prin inter și transdisciplinaritate elevul să descopere imaginea holistică a 
vieții prin toate tipurile de cunoaștere, de gândire, ajutat fiind de cele mai 
adecvate metode didactice activ-participative.  

Oferim o listă deschisă cu filme artistice, posibilităţi de aplicare la textele 
suport aparținând scriitorilor români: Moara cu noroc (1957) – regia Victor 
Iliu, după nuvela lui Ioan Slavici; Dincolo de pod, după romanul Mara de Ioan 
Slavici; Două lozuri – regia: Aurel Miheleș, Gheorghe Naghi, după Două loturi de 

                                                           
2 Precizări extrase din Programe şcolare – ciclul superior al liceului, limba şi literatura română, clasa a 
XI-a, aprobat prin ordinul ministrului, nr. 3252/13.02.2006. 
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I.L. Caragiale; De-aș fi Harap-Alb (1965) – regia Ion Popescu-Gopo, după basmul 
Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă; Amintiri din copilărie, film realizat de 
Elisabeta Bostan după opera cu același nume de Ion Creangă); Un bulgăre de 
humă (1989, Ion Creangă și Mihai Eminescu); Hanul dintre dealuri (1987) – re-
gia Cristiana Nicolae, adaptare liberă după La hanul lui Mânjoală de I.L. Cara-
giale; Înainte de tăcere (1978) – regia Alexa Visarion, adaptare liberă după În 
vreme de război de I.L. Caragiale; Vizită – Lanţul slăbiciunilor – Arendaşul român 
(1952) – regia Jean Georgescu; Afacerea Protar, regia Haralambie Boroș, după 
Ultima oră de Mihail Sebastian; Tănase Scatiu 1976) – regia Dan Pița, după ro-
manul omonim de Duiliu Zamfirescu; Leiba Zibal (1930) – regia Al. Ştefănescu, 
după nuvela lui I.L. Caragiale O făclie de Paști; Baltagul, Neamul Șoimăreștilor, 
(1965) – regia Mircea Drăgan, după romanele lui Mihail Sadoveanu; Moromeţii 
(1984) – regia Stere Gulea; Cel mai iubit dintre pământeni (1993) – regia Şer-
ban Marinescu, după romanele lui Marin Preda; Blestemul pământului, bleste-
mul iubirii – regia Mircea Mureșan, după romanul Ion de Liviu Rebreanu; Răs-
coala (1965) – regia Mircea Mureșan, după Răscoala de Liviu Rebreanu; Pădu-
rea spânzuraților (1964) – regia Liviu Ciulei; Ciuleandra (1985) – regia Sergiu 
Nicolaescu, după scenarii ce au adaptat romanele omonime ale lui Liviu Re-
breanu; Șarpele (1996) – regia Viorel Sergovici, după nuvela omonimă a lui 
Mircea Eliade; Tinerețe fără tinerețe (2007) – regia Francis Ford Copola; Dom-
nișoara Cristina (1992) – regia Viorel Sergovici, după romanul omonim al lui M. 
Eliade; La nuit Bengali (1998) – regia Nicolas Klotz, bazat pe romanul Maitreyi; 
Eu sunt Adam (1996) – regia Dan Pița, după o povestire scurtă de Mircea Elia-
de; Felix și Otilia – regia Iulian Mihu, după romanul Enigma Otiliei de George Că‐
linescu etc. 

 

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE 
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare; 

 Comprehensiunea şi interpretarea textelor și a imaginilor cinematografice; 

 Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente 
culturale/literare; 

 Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare; 

 Obţinerea unei deschideri interculturale şi interdisciplinare. 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje 

scrise sau iconice; 

 Cultivarea plăcerii de a citi, exprimarea unei atitudini pozitive faţă de lectură; 

 Formarea unor reprezentări valorice privind evoluţia literaturii și a filmului;  
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 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile 
abilităţi de comunicare; 

 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi; 

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolu-
lui acesteia pentru dezvoltarea personală în societatea cunoașterii; 

 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală;  

 Cultivarea sensibilităţii şi îmbogăţirea orizontului cultural, prin receptarea 
operei artistice fie ea scrisă sau cinematografică. 

 
COMPETENȚE SPECIFICE 
 stabilirea raportului text-imagine în realizarea ecranizărilor; 

 înţelegerea și aprofundarea mesajului operelor literare şi cinematografice; 

 identificarea elementelor care țin de specificul literaturii şi codului artistic ci-
nematografic; 

 conceperea unui text pe o temă dată; 

 îmbogăţirea vocabularului cu termeni de specialitate din cinematografie;  

 utilizarea creativă a mijloacelor de exprimare;  

 înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului, sesizând progresia şi coerenţa 
ideilor exprimate; 

 capacitatea de a stabili analogii, legături tematice şi de idei între operele artis-
tice studiate; 

 captarea, menţinerea atenţiei şi crearea suspansului prin modul de prezentare 
a materialului; 

 redactarea sau receptarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comu-
nicare concretă: cronică de film, articol, interviu, text argumentativ, portret, 
eseu; 

 identificarea valorilor etice, estetice şi culturale; 

 gestionarea resurselor; 

 capturarea imaginilor din secvenţe video; 

 capacitatea de a analiza opera prin viziunea despre viață și lume, structură, 
temă, motive, manieră stilistică;  

 integrarea operelor artistice în circuitul valorilor naţionale şi universale; 

 cunoaşterea principalilor reprezentanţi ai filmografiei românești și universale;  

 studierea prin conexiuni a istoriei artelor; 

 exprimarea, oral şi în scris, a opiniilor, sentimentelor, atitudinilor proprii faţă 
de opera literară şi cinematografică. 

 
COMPETENŢĂ TRANSDISCIPLINARĂ 
 optimizarea comunicării orale şi scrise prin utilizarea noilor tehnologii infor-
maţionale; 
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 transferarea cunoştinţelor acumulate dintr-un domeniu în altul; 

 respectarea diverselor perspective. 
 

COMPETENŢELE SECOLULUI XXI 
 abilități multimedia: identificarea, accesarea, analizarea, selectarea, prelucra-

rea, interpretarea, administrarea, integrarea, evaluarea, crearea şi transmiterea 
informaţiei în mediul web, sub diverse forme şi utilizând diferite mijloace me-
dia; 

 redactarea diverselor tipuri de texte valorificând TIC;  

 utilizarea motoarelor de căutare; 

 folosirea programului Pinacle 15; 

 folosirea Microsoft Office Word și Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, 
Corel Draw;  

 dezvoltarea disponibilităţii de a lucra în echipă cu scopul realizării unor pro-
iecte media. 

 

METODE ŞI STRATEGII DIDACTICE 
Pentru eficientizarea procesului de învățare, vom utiliza diverse metode, alter-

nând lucrul individual cu activitățile în perechi sau în echipă: termenii-cheie iniţiali, 
conversaţia, descrierea, documentarea, proiectul, expunerea problematizată, ciorchi-
nele, cubul, metoda exerciţiului, brainstormingul, dezbaterea, stocarea şi prelucrarea 
informaţiilor, formularea de sinteze, tehnica „ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”, jocul de 
rol, clubul de lectura , biblioteca vie, î nva t area prin descoperire, turul galeriei  ̶ aplica-
ţie a teoriei inteligenţelor multiple, simularea unei situaţii de viaţă. 

 

MATERIALE DIDACTICE 
Volume cu operele literare, reviste, caiete, tablă, cretă, laptop, videoproiector, im-

primantă color, aparat foto, cameră video, flipchart, dicționar de termeni cinematogra-
fici. 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
Pentru formarea și consolidarea competenţelor specifice pot fi folosite, individual 

şi în grupuri de lucru, activităţi de învăţare precum: 

 exerciţii de receptare a textelor în vederea dezvoltării competenţei de lectură 
comprehensivă și expresivă; 

 dezbateri asupra textelor studiate în vederea susţinerii argumentate, oral sau 
în scris, a unei opinii personale; 

 analiza de text/film; 

 redactarea de rezumate, articole, eseuri; 

 realizarea de proiecte și portofolii, realizarea de afișe. 
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CONŢINUTURI 
 Prezentarea programei şi a obiectivelor;  

 Elemente de istorie a literaturii;  

 Scurtă istorie a cinematografului, filmul de ieri şi de azi; 

 Dicționar de termeni cinematografici; 

 Legătura dintre literatură şi cinematografie;  

 Stilurile funcționale;  

 Registre stilistice; 

 Informarea, documentarea, relatarea, realizarea de produse finite; 

 Conceperea articolelor; 

 Realizarea de fotografii, capturi de imagini, desene, grafică; 

 Vizionarea unor ecranizări; 

 Scenariu, coloana sonoră, efecte speciale, montaj; 

 Sincretismul artelor: literatură, muzică, cinematografie. 

 
EVALUARE  
Evaluarea vizează:  

 Observarea sistematică a activităţii și a comportamentului elevilor; 

 Capacitatea de comunicare; 

 Capacitatea de investigare, anchetare şi cercetare; 

 Originalitatea şi expresivitatea; 

 Abilităţile digitale; 

 Calitatea materialelor;  

 Designul;  

 Corelarea celor patru factori: titlu, text, imagine, mesaj; 

 Impactul asupra lectorilor/spectatorilor; 

 elaborarea unor probe scrise: articole, eseuri, creaţii literare, scenarii; 

 probe practice: fotografii, colaje, portofoliul pe teme date, videoclipuri; 

 dezbaterea unor probleme sesizate de elevi; 

 autoevaluarea. 
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IUBIREA ÎN POEZIA PERSANĂ TRADIŢIONALĂ 

Andrei Victor COJOCARU 

doctorand 

Din multe perspective, dezvoltarea culturală a Occidentului este tributară 
influenţei Orientului. În ceea ce priveşte lirica persană, în particular, anumite in-
fluenţe ale acesteia se regăsesc în scrieri ale poeţilor occidentali: pornind de la 
poezia Evului Mediu, trecând prin Romantismul european sau Transcendenta-
lismul american şi ajungând până la poezia postmodernă. Luând în discuţie o 
dezvoltare cronologică a poeziei persane, putem distinge două perioade majore: 
una tradiţională (din secolul al X-lea până în secolul al XX-lea) şi alta modernă 
(de la al Doilea Război Mondial până în prezent). Pe parcursul perioadei numită 
generic „tradiţională”, pot fi urmărite patru perioade cu o dezvoltare stilistică 
distinctă. În cadrul acestui articol, vom avea în vedere doar texte poetice care 
aparţin primelor două din aceste perioade (cuprinse între secolele X-XV). 

Dintre temele fundamentale ale poemelor persane, cel mai des amintite 
sunt iubirea şi cunoaşterea. Acestea sunt, de altfel, teme fundamentale ale liricii 
universale, fiind versificate în toate timpurile şi în toate culturile umanităţii. De 
multe ori, pentru poeţi, iubirea e singurul motiv al inspiraţiei creatoare şi al cu-
noaşterii. Acest atât de dezbătut (şi totuşi, încă, „misterios”!) sentiment nu poate 
fi nicicând înțeles prin intermediul raţiunii. Astfel, în acest articol, nu vom face 
decât să conturăm câteva direcţii orientative care să sublinieze modul în care 
iubirea e prezentată în poezia persană. În acest sens, redăm câteva versuri ale 
lui Omar Khayyam: 

 

Acei în care dragostea nu-şi face casă, 
în sinagogi se-adună şi-n moschei se-ndeasă. 
Dar cei ce numele în Cartea dragostei 
şi l-au înscris, de iad şi rai nici că le pasă.1 
 

Sentimentul iubirii depăşeşte conceptele de „bine” şi de „rău”, constituind 
plenitudinea în sine – plenitudine care nu speră nimic şi nu se teme de nimic. 
Iubirea există în sine şi prin sine, se alimentează doar cu sine şi, deci, îşi este su-

                                                           
1 *** Poeme persane, traducere de Otto Starck, Bucureşti, Editura Herald, 2014, p. 31. 
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ficientă sieşi. Totuşi, nu e vorba despre o „auto-suficienţă” egoistă, ci despre o 
trăire ce-şi păstrează neschimbată esenţa, indiferent de circumstanţele sale ex-
terioare.  

Dintre simbolurile asociate (în poezia persană) iubirii, amintim: focul, flu-
turele, vinul, cupa, trandafirul şi privighetoarea. Se remarcă, în numeroase con-
texte, prezenţa unei perechi de simboluri care devin jumătăți de nedespărţit ale 
aceleiaşi imagini simbolice. Spre exemplu, nu va putea fi înţeleasă simbolistica 
privighetorii fără a o raporta permanent la cea a trandafirului. Dragostea dintre 
privighetoare şi trandafir alcătuieşte, deci, o imagine simbolică complexă a cărei 
interpretare e condiţionată de interacţiunea celor două simboluri.  

O analiză a simbolisticii poeziei persane nu poate neglija influenţa sufismu-
lui asupra acestei forme de artă. Având în vedere dificultatea de înţelegere a 
principiilor sufismului, această mişcare spirituală a fost destul de controversată 
de-a lungul vremii. Cu toate acestea, oricine a avut răbdarea de a înţelege aceas-
tă doctrină (în propriul ei context cultural) a fost cucerit de sufism. Deschiderea 
spre a aprofunda studiul simbolurilor şi ideilor sufismului (în aparenţă, contra-
dictorii cu anumite principii morale) are ca rezultat descoperirea unei minunate 
fuziuni dintre poezie şi filosofie2.  

În contextul poemelor sufi, cunoaşterea nu implică în niciun fel o afirmare a 
mentalului în detrimentul atitudinii afective3. Mai mult decât atât, se poate re-
marca că nu există nici un conflict major între raţiune şi afectivitate, ambele co-
existând într-o firească armonie. Poeţii persani sunt binecunoscuţi pentru mo-
dul lor aparte de a cânta, în versuri, iubirea pentru vin şi femeie. Pornind de la 
accepţia lor literară şi ajungând până la profunde accepţii simbolice4, aceste 
elemente reprezintă o constantă în poemele majorităţii scriitorilor persani5: 

 

Făgăduit ni-e raiul. Zâne-n el – vor fi. 
Şi miere, limpezi vinuri, fel de fel – vor fi. 
Putem slăvi deci vinul şi femeia, 
Căci, la sfârşit, nu oare tot la fel – va fi? 6 

                                                           
2 Pentru o perspectivă detaliată, vezi: Viorel Olaru, Sufism şi poezie mistică în Persia, Bucureşti, Editura 
Herald, 2013 (Partea II, „Sufismul – un fenomen controversat din lumea islamului”). 
3 cf. Viorel Olaru, op. cit. (Partea III, „Poezia sufi în Persia”). 
4 Funcţia esenţială a simbolului este aceea de „purtător de sens”. Pe de o parte, privind în mod super-
ficial simbolul, el apare ca un „element de decor”. Pe de altă parte, depăşind aparenţa „decorativă” a 
simbolului printr-o înţelegere creatoare, sensurile acestuia sunt revelate în mod gradual. În orice caz, 
existenţa simbolului se bazează pe faptul că sensul relevat de simbol nu ar putea fi redat, în mod satis-
făcător, prin utilizarea limbii vorbite. 
5 În acest context, ne referim strict la poezia persană cuprinsă între secolele X-XV. 
6 *** Poeme persane, ed. cit., p. 49. 
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Pentru a fi înţeleasă, iubirea trebuie nu doar trăită, ci lăsată să se înrădăci-
neze profund în inima îndrăgostitului. Această „înrădăcinare” nu trebuie să fie 
caracterizată de o așteptare pasivă, ci de o constantă „întreţinere” şi „îndruma-
re”. Cultivarea iubirii necesită un echilibru perfect între pasiune şi raţiune. După 
cum „razele” rațiunii vor usca repede o iubire fără rădăcini puternice, lipsa aces-
tora nu va permite dezvoltarea unei iubiri depline. Astfel, pentru a evita dezvol-
tarea „iubirii oarbe”, acest sentiment (atât de greu de cultivat) trebuie să fie 
„luminat” constant şi de raţiune. Totuşi, cel ce iubeşte nu are nevoie de un „de 
ce?” sau „cum?”. De altfel, este de evitat orice fel de „cugetare” care depășește 
limitele necesarului: 

 

Ce-i Fiinţa? -ntrebi tu. La ce bun atât frământ? 
Despre Duh şi Cuget, câte vorbe spuse-n vânt! 
Fii voios şi lasă lumea să petreacă! 
Fără tine se-ntocmiră toate câte sunt.7  
 

Orice formă de expunere discursivă se dovedeşte inadecvată pentru a ex-
plica ceea ce este iubirea şi, din acest motiv, limbajul iubirii este simbolic prin 
excelenţă8. Acest „limbaj” apare mai degrabă ca o contemplaţie în timpul căreia 
raţiunile subiective dispar, fiind înlocuite, întotdeauna, de un anume tip de in-
spiraţie. De multe ori, inspiraţia (din acest context) e simbolizată în versurile 
persane prin starea de beţie9. Mai mult decât atât, lumea întreagă e asemănată 
unei „crâşme” în care toţi oamenii sorb din cupa vieţii, a cunoaşterii şi a iubirii: 

 

Iubim şi ne-mbătăm cu frumuseţi – cu toţii.  
Prin crâşmă ne petrecem ale noastre vieţi – cu toţii. 
Desprinşi de bine şi de rău, de cuget şi năluci, 
o, nu ne cere judecată! Suntem beţi – cu toţii.10 
 

Din perspectiva sufismului, poezia nu poate fi separată de iubire, iar iubirea 
nu poate fi separată de cunoaştere. În ceea ce priveşte acest tip de cunoaştere, 
„organul” cognitiv este inima (qalb). Jalaluddin Rumi a subliniat acest aspect 
prin versurile poemului „Ulciorul inimii”11. În lirica persană, inima este simboli-

                                                           
7 Ibidem, p. 53. 
8 „Fiindcă numai limbajul simbolic îngăduie revelarea unei semnificaţii ascunse, percepute după mă‐
sura fiecăruia, care nu se poate exprima în niciun alt mod, numai el permite deschiderea către o reali-
tate sesizată intuitiv, fără mişcare discursivă.” Eva de Vitray-Mayerovitch, Rumi şi sufismul, Bucureşti, 
Humanitas, 2003, p. 151. 
9 De altfel, beţia are foarte multe semnificații în cadrul liricii persane. 
10 *** Poeme persane, ed. cit., p. 84. 
11 Ibidem, p. 238.  
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zată prin imaginea ulciorului sau a cupei12 şi, din acest motiv, apare des invocat 
motivul cupei ce trebuie umplută cu vinul cunoaşterii. Acest „vin” este obţinut 
doar cu preţul sacrificiului de sine. În acest context, iubirea are ca ţel recunoaş‐
terea unităţii tuturor formelor existente şi contopirea dintre cunoscător şi cu-
noscut13. Cunoaşterea dobândită prin iubire este intuitivă, constituind o revela-
ţie ce „se odihneşte” în inima îndrăgostitului. Acest tip de cunoaştere este sim-
bolizată, cel mai adesea, prin imaginea vinului: 

 

„Şi bolta se roteşte-ameţită pe deplin, 
râvnind doar la mireasma acelui unic vin. 
 

Heruvii beau din cupe-acel vin curat şi sfânt, 
iar drojdia rămasă o varsă pe pământ. 
(…) 
Un strop îl face pe-unul a fi tot mai smerit. 
O cupă-l face pe-altul s-ajungă îndrăgostit. 
 

Un altul vezi că soarbe doar dintr-o-nghiţitură, 
şi crâşmă şi paharnic, beţiv şi băutură. 
 

Pe toate le înghite şi-ar mai sorbi avan. 
Ţi-e inima cât marea, hei, straşnic beţivan!”14 
 

În versurile anterioare este accentuat faptul că inima este cea care „înghite” 
întreaga cunoaştere. Focul lichid (sau vinul) este, de asemenea, simbolul mistui-
rii propriului ego, până când personalitatea umană îşi pierde conturul în nemăr-
ginire. Departe de a fi doar o dispariţie a individualităţii, acest tip de „mistuire” e 
o expresie deplină a „contopirii”. Natura iubirii este unitatea absolută şi, din 
această cauză, nicio formă de dualitate (eu şi tu) nu poate exista în cadrul acelei 
realităţi. Prin urmare, îndrăgostitul învaţă că pentru a se contopi cu „focul” iubi-
rii, trebuie să devină „foc”. Abandonând definitiv condiţia anterioară acestei in-
teracţiuni, el descoperă un nou mod de a fi. Acest „a fi” este descris în numeroa-
se versuri ale poemelor persane; putând fi amintite, de pildă, poeziile „Cei doi 

                                                           
12 „În literatura mistică a Islamului, cupa simbolizează în general inima, cu sensul de intuiţie, de subti-
litate a sufletului.” s.v. „Cupă, Pahar”, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I.  
13 „Inteligenţa se aşază în faţa lucrurilor pe care vrea să le cunoască, ea se desparte de ele; iubirea însă 
îşi cunoaşte obiectul făcându-se una cu dânsul. O asemenea cunoaştere e imediată şi nu îngăduie nicio 
îndoială.” Rabindranath Tagore, Sadhana, traducere de Nichifor Crainic, Bucureşti, Editura Stress, 
1990, p. 102. 
14 *** Poeme persane, ed. cit., p. 267. 
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prieteni”15 sau „Rugul”16 ale lui Jalaluddin Rumi. Iubirea apare, deci, ca un foc 
mistuitor care îl consumă pe cel ce iubeşte: 

 

Iubirea dovedită a fi doar o hârjoană 
Foc stins pe jumătate-i şi pâlpâire vană. 
Cu-adevărat iubeşte doar cel ce ani de-a rândul 
Nicicând n-avut-a parte de-odihnă, somn şi hrană. 17 
 

În poemele persane, focul reprezintă „instrumentul” prin care este atinsă 
atât iubirea desăvârşită, cât şi moartea mistică (fana) sau „Realizarea prin anihi-
lare”18. În acest caz, focul apare ca fiind lichid, deci o „apă ignică” care îmbină 
două elemente (aparent) contradictorii. După cum am observat deja, focul lichid 
este sugerat de poeţii sufi prin imaginea vinului. Dualitatea contradictorie (apă 
– foc) care este prezentă în simbolistica vinului se află în directă legătură cu 
problema dualităţii (eu – tu) din cadrul percepţiei subiective. Alegerea acestui 
simbol se dovedeşte extraordinar de sugestivă: cel ce consumă „foc” este con-
sumat de „foc”. Prin urmare, ceea ce e atins de „foc” devine „foc”19. Simbolistica 
elementului luat în discuţie este sintetizată în următorul vers al lui Şamsoddin 
Mohammad Hafez: „Nu e foc cel foc ce face-o candelă să râdă,/ ci cel care pe-un 
fluture spre mistuire-l poartă.”20 

Calea iubirii (al-mahabbah) e una dintre cele trei căi21 prin care omul aspi-
ră către împlinire. Din această perspectivă, cunoaşterea e obţinută atât prin iu-
bire, cât şi prin supunere (sau „frică”) şi, astfel, cele trei converg într-un singur 
punct, devenind un tot unitar. Ahmad ibn al-Arif spunea despre iubire că este 
„începutul căilor extincţiei” (fana22). De asemenea, s-a spus că „în iubire simţul 
deosebirii se stinge şi sufletul omenesc îşi atinge scopul suprem depăşind grani-

                                                           
15 Ibidem, p. 216. 
16 Ibidem, p. 234.  
17 Ibidem, p. 48. 
18„Abu Ya'qub Sejestani consideră focul în funcţia sa de a duce lucrurile la starea subtilă, prin arderea 
învelişului grosolan.” s.v. „Foc”, Dicţionar de simboluri, vol. II. 
19„Pentru a suferi o transmutaţie, metalul trebuie să treacă prin foc şi prin apă. De asemenea, omul 
trebuie neapărat să treacă prin foc şi prin apă pentru a fi transformat...” s.v. „Perdea de foc”, Dicţionar 
de simboluri, vol. III. 
20 *** Poeme persane, ed. cit., p. 298. 
21 Celelalte două fiind calea cunoaşterii (al-ma’rifah) şi calea fricii (al-khawf). Interesant de remarcat e 
că aceste concepte sunt întâlnite într-o formă foarte asemănătoare şi în Orientul Îndepărtat. În hindu-
ism, de exemplu, acestea sunt numite calea cunoaşterii (jnana), calea iubirii sau a devoţiunii (bhakti) 
şi calea acţiunii (karma).  
22 Din arabă (ناء  însemnând „extincţie” sau „evanescenţă” – este deci un concept contrar lui baqa ,(  ف
(subzistenţă).  
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ţele eului şi trecând pragul infinitului”23. Depăşirea formelor şi (re)dobândirea 
unităţii primordiale este simbolizată uneori prin imaginea apei24 şi, adesea, prin 
imaginea focului mistuitor. Dacă elementul acvatic e caracterizat printr-o „ac-
ceptare” (aproape maternă) şi printr-o tendinţă de înglobare şi „omogenizare” a 
contrariilor, elementul ignic dizolvă contrariile într-o manieră ireversibilă. Din 
acest motiv, focul este simbolul preferat de poezia persană pentru a sugera na-
tura iubirii. 

În fine, prin intermediul acestui studiu, sperăm să fi surprins frumuseţea 
subtilă a versurilor dedicate iubirii şi să oferim o perspectivă de interpretare ca-
re să faciliteze înţelegerea specificului simbolic al poemelor persane tradiţionale. 
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23 Rabindranath Tagore, op. cit., p. 30. 
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aici vanitatea, ci smerenia adevărului, căci acesta este adevărul.” Ibidem, p. 100. 
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Filosofia culturii reprezintă un domeniu aflat în atenţia cercetării contem-
porane, întrucât orice societate reflectă sistematic asupra faptelor de cultură, 
asupra definirii acestui concept şi asupra stabilirii raportului cu domeniul cultu-
rii universale. Acest domeniu de cercetare este unul de actualitate, obiectul său 
de studiu, cultura, fiind unul complex, care se metamorfozează permanent şi ca-
re poate fi analizat din perspective multiple. Abordând acest domeniu, publicul 
cititor are posibilitatea de a întâlni oameni de cultură care, prin activitatea des-
făşurată, au contribuit la înţelegerea fenomenelor culturale, fără ca meritele lor 
să fie evidenţiate. Articolul de faţă îşi propune să schiţeze portretul unui aseme-
nea om de cultură care s-a bucurat de aprecierea contemporanilor săi, dar care 
astăzi se situează într-un con de umbră.  

Alexandru Dima este o personalitate care s-a re-
marcat atât în mediul universitar de la Iaşi şi Bucu-
reşti, cât şi în domeniul cercetării prin preocupările 
sale pentru folcloristică, critică şi istorie literară, lite-
ratură universală şi comparată şi estetică. Înzestrat cu 
o mare capacitate de sinteză în ceea ce priveşte teorii-
le estetice şi literare din cultura română, Al. Dima a 
devenit un om de cultură cunoscut generaţiei sale. 
Deşi a fost recunoscut ca teoretician şi istoric literar, 
estetician, folclorist şi, nu în ultimul rând, comparatist, 
există puţine lucrări şi articole care fac referire la acti-
vitatea sa cu rol important pentru cultura română. Statutul de umanist a rezultat 
atât din modalitatea în care a fost preocupat de studierea culturii şi a literaturi-
lor, cât şi din felul în care s-a implicat în unele momente caracteristice pentru 
„fenomenul românesc” – ne referim atât la studiile sale teoretice, cât şi la activi-
tatea de la catedră şi la cea de cercetător în diferite instituţii.  

Abordând domenii complexe, Al. Dima a dat dovadă atât de o bogată infor-
maţie, cât şi de o mare capacitate de sinteză, aspecte uşor de observat în fiecare 
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lucrare sau articol. Cele două trăsături sunt definitorii pentru imaginea sa de 
cercetător, alături de cea de dascăl (definit prin preocuparea permanentă pen-
tru studenţi): „El avea în vedere tineretul educat sau în curs de formare, un filo-
sof luminat, un profesor devotat catedrei şi generos, un estetician sensibil, ca-
pabil să împărtăşească şi altora idei frumoase despre artă, un gânditor cu vederi 
largi, ca să cuprindă dintr-o perspectivă integratoare fenomenele literare cele 
mai diverse, ca într-o icoană vie a umanităţii. El însuşi a ilustrat cu pregnanţă 
toate cele patru ipostaze ale intelectualului elevat.”1  

Cu toate că numele Al. Dima nu se numără printre marile nume ale culturii 
române, acest articol se doreşte a fi o pledoarie în favoarea unui om de cultură 
serios, talentat, îndeplinind un rol major atât în crearea şi dezvoltarea unor do-
menii culturale, cât şi în crearea unei atmosfere critice serioase şi obiective. S-a 
constatat o atitudine diferită atunci când s-a menţionat numele Al. Dima, atitu-
dine ce diferă în funcţie de spaţiul cultural abordat – mediul universitar din Iaşi 
a manifestat mereu o afinitate faţă de acest cercetător, dovadă fiind cele două 
lucrări (Omagiu profesorului Al. Dima şi In memoriam Alexandru Dima) dedicate 
atât omului Al. Dima, cât şi cercetătorului. Bucureştiul, pe de altă parte, deşi a 
primit recomandări favorabile la adresa lui Al. Dima din partea unui mare om de 
cultură, cum este T. Vianu, a manifestat o oarecare rezervă în ceea ce-l priveşte. 

Cei mai mulţi dintre cercetătorii care s-au întâlnit vreodată cu lucrările lui 
Al. Dima au observat influenţa lui T. Vianu atât la nivel teoretic, cât şi la cel al sti-
lului – de acest fapt putem vorbi în multe din domeniile abordate: estetică, lite-
ratură comparată, folcloristică, critică ş.a. Nicolae Manolescu, în consideraţiile 
din 1971, referitoare la cartea lui Dima, Arta populară şi relaţiile ei, a observat că 
„tipul de studiu din Conceptul de artă populară este acela practicat de Tudor Vi-
anu”, iar G. Călinescu, în recenzia din „Adevărul literar şi artistic” (1933, nr. 
662), îl situa „printre eseiştii formaţi la ţinuta lui Tudor Vianu”. 

T. Vianu s-a aflat lângă Al. Dima în momentele esenţiale ale vieţii sale: el i-a 
propus subiectul tezei de doctorat, l-a îndrumat în activitatea sa, a scris despre 
fostul său student de multe ori ş.a. Profesorul Vianu a contribuit şi chiar a hotă‐
rât evoluţia sa de estetician şi comparatist, iar Al. Dima a ţinut, de fiecare dată, 
să-i mulţumească şi să-şi manifeste admiraţia pe care i-o purta. Cei doi chiar au 
reprezentat, cu mândrie, legătura profesor-discipol. 

„Înrâuririle spirituale” pornesc încă de la preocupările manifestate de-a 
lungul activităţii celor doi – ne referim aici la domeniile abordate şi la scriitorii 

                                                           
1 Al. Dima, Domeniul esteticii. Privire sintetică introductivă, ediţie îngrijită, studiu introductiv, tabel 
cronologic şi indice de nume de Petru Ursache, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1998, p. XXII. 
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faţă de care au manifestat interes preponderent: T. Maiorescu, Goethe, M. Emi-
nescu ş.a. Al. Dima porneşte pe urmele lui T. Vianu, dovedindu-se, de multe ori, 
continuatorul ideilor sale; însă nu putem spune că este un discipol ce doar preia 
de la maestrul său, ci şi unul care duce viziunea mai departe, reuşind, în cele din 
urmă, să-şi creioneze propriul stil. Despre stilul lui încercăm să concluzionăm 
câteva aspecte, pentru a avea o imagine finală asupra a ceea ce reprezintă omul 
de cultură Al. Dima. 

Al. Dima este autorul unor studii şi articole, unele analitice, altele sintetice, 
care aveau drept scop explicitarea modificărilor esenţiale survenite în câmpul li-
teraturii şi culturii pe parcursul unei jumătăţi de veac. Pot fi identificate unele 
componente definitorii pentru opera sa: punerea bazelor comparatismului lite-
rar românesc, analiza raportului naţional-universal, evidenţierea importanţei 
creaţiei regionale (teoria „localismului creator”), stabilirea coordonatelor defini-
torii pentru ceea ce înseamnă artă populară, evidenţierea particularităţilor sis-
temului său estetic, modelul adoptat în ipostaza de critic literar şi locul pe care îl 
ocupă ş.a.  

În toate lucrările sale, se poate observa o trăsătură dominantă a modului în 
care comparatistul Dima tratează un subiect, un capitol, un concept – ne referim 
la faptul că scrisul său este unul rigorist, cu metodă ştiinţifică; până la analiza 
propriu-zisă sau la elaborarea teoriei sale în legătură aspectul abordat, Al. Dima 
obişnuieşte să întocmească un scurt istoric, în care elementele de teorie literară 
atestă o bogată informaţie estetico-literară. Orice concept menţionat este expli-
cat şi analizat într-o asemenea manieră, încât lucrările sale lasă impresia unei 
expuneri didactice. Acest lucru demonstrează preferinţa pentru latura expoziti-
vă, capacitatea de sinteză şi buna cunoaştere a istoriei literaturii la nivel inter-
naţional. 

Au existat şi voci care l-au criticat mai ales pentru metoda sa de lucru, ce 
evidenţiază puterea de sinteză, de organizare a teoriilor existente, lăsând în plan 
secund analiza. Admitem şi faptul că ascensiunea sa a fost îngrădită de atitudi-
nea rezervată manifestată, pe de-o parte, în plan biografic, iar pe de altă parte, în 
polemicile sau disputele ivite, legate de anumite teorii sau concepte esteti-
co-literare. Aceste voci criticau tocmai obiectivitatea şi preferinţa pentru sinte-
ză, deoarece considerau că aceste trăsături indicau o limitare a criticului la sim-
pla înregistrare de date, vocea sa critică neavând un ecou răsunător.  

În fiecare domeniu abordat, ceea ce îl caracterizează pe Al. Dima este gân-
direa raţională şi disciplina de care a dat dovadă atât în activitatea sa de dascăl, 
cât şi în lucrările sale de teoretician şi cercetător. Preferinţa pentru tradiţiona-
lism l-a dominat întotdeauna, determinând atitudinea de cumpătare şi scepti-
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cismul faţă de „extravaganţele modernismului”. 
Trăsătura care îl defineşte cel mai bine pe Al. Dima, atât în viaţa socială, cât 

şi în activitatea sa este aceea de modestie. Lucrările sale au ca trăsătură genera-
lă dorinţa sa ca cititorii să observe adevăratele calităţi literare ale scriitorului 
prezentat sau să înţeleagă complexitatea fenomenului/conceptului descris, lă‐
sând vocea şi prezenţa sa să fie cât mai puţin simţite. Al. Dima a dat mereu do-
vadă de o mare putere de înţelegere, studiile sale nefiind prea încărcate (din 
punct de vedere conceptual), ci caracterizându-se prin claritate şi echilibru.  

Abordând diferite domenii, Al. Dima a demonstrat faptul că a privit dome-
niul cultural în complexitatea sa. Preocuparea pentru istoria şi teoria literară, 
folclor şi etnografie, estetică şi, nu în ultimul rând, literatură universală şi com-
parată ne determină să spunem că el nu a fost atras de un domeniu cultural în 
special, ci că a manifestat interes pentru multe domenii ale culturii, în genere, fi-
ind un adept al filosofiei culturale. Tocmai de aceea putem vorbi şi de un sistem 
de gândire propriu, conturat în urma activităţilor desfăşurate, un sistem bazat 
pe obiectivitate şi pe susţinerea unor idei generale legate de fiecare domeniu în 
parte. Aspiraţia spre totalitate va determina preferinţa lui Al. Dima pentru stilul 
„ideilor generale”, practicat în studiile sale. Lucrările sale, privite împreună, deşi 
reflectă preocupări diferite, atestă scopul scrierilor sale – acela de a releva ceea 
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ce este specific culturii şi spiritualităţii româneşti. Activitatea sa poate fi definită 
prin sintagma „aspiraţia spre totalitate”, care presupune atât aplicarea unor 
operaţii de sistematizare, clasificare, ordonare, cât şi manifestarea emoţiei cer-
cetătorului aflat faţă în faţă cu arta, în general. Scopul lui nu a fost doar acela de 
a informa – deşi informarea este un fundament care face posibilă sistematizarea 
şi analiza. Ceea ce îl caracterizează este spiritul ideilor generale, Al. Dima dove-
dindu-se a fi ponderat în observaţiile făcute şi supus obiectului aflat în discuţie. 
Alte trăsături ale stilului său sunt: preferinţa pentru prezentarea ordonată a fap-
telor, realizarea istoricului fenomenului abordat, încheierea ce cuprinde prezen-
tarea ordonată a concluziilor, toate acestea fiind subordonate puterii sale de sin-
tetizare. Putem spune că unele studii şi lucrări nu sunt altceva decât sinteze ale 
unor fenomene sau concepte literare.  

Sistemul său se bazează pe analiza a două rapoarte în cercetarea literară: 
primul este cel între conceptul de specific naţional şi ideea de universalitate, iar 
al doilea vizează considerarea istorică şi cea estetică. Aceste problematici sunt 
analizate în fiecare domeniu abordat: estetică, artă, folcloristică, istorie literară 
şi chiar literatură comparată. Prin lucrările şi teoriile sale, Al. Dima a reuşit să se 
remarce în fiecare domeniu din cele menţionate mai sus. Astfel, în domeniul cri-
ticii şi istoriei literare, putem aminti: formularea teoriei localismului creator, tra-
tarea raportului naţional-universal, problematică ce stă, de fapt, la baza gândirii 
sale, în general, preferinţa pentru „critica complectă”, arătându-se drept un 
adept al lui G. Ibrăileanu, şi, nu în ultimul rând, un partizan al sociologiei litera-
turii (o idee de bază pe care a impus-o este cea a evaluării condiţionărilor socia-
le în analiza unei opere literare). Se remarcă succesul teoriei „localismului crea-
tor” prin evidenţierea multor grupări şi reviste importante: „Cercul literar de la 
Sibiu”, „Şcoala de la Târgovişte” ş.a. Fiind influenţat de celelalte domenii de acti-
vitate, am amintit deja trăsătura sa definitorie pentru ipostaza de critic literar: 
preferinţa pentru ideile generale, pentru sintetizare, şi mai puţin pentru analiză. 
Criticul Al. Dima nu a întocmit comentarii ale operelor ce aparţin scriitorilor des-
pre care a scris, ci a surprins elementele de originalitate şi valoare, pe care le-a 
integrat într-o viziune totală. Amintim şi problema specificului naţional, care la 
Al. Dima ocupă un loc fundamental în ceea ce priveşte „fenomenul românesc”. 
Ca trăsătură de bază, reţinem preocuparea criticului pentru definirea raportului 
naţional-universal, pe care îl aplică literaturii noastre (pe de-o parte, a urmărit 
specificitatea naţională dobândită de unele curente sau şcoli literare internaţio-
nale precum: umanismul, luminismul, romantismul, parnasianismul, simbolis-
mul, curente moderniste şi de avangardă, iar pe de altă parte, a analizat univer-
salitatea spre care literatura română a tins mereu).  
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Ca estetician, a continuat activitatea lui T. Vianu, reuşind însă să se detaşeze 
de influenţa acestuia asupra sa. Fără a fi adeptul autonomiei esteticului, dar si-
tuând în centrul esteticii valoarea estetică, Al. Dima se opreşte, în tratatul său, 
asupra tipologiei tripartite a spiritului (spiritul absolut, spiritul subiectiv şi spi-
ritul obiectiv). Astfel, cele trei mari părţi ale tratatului vizează prezentarea pro-
blematicii fiecărui tip de spirit estetic, corelate cu termenii specifici esteticii: 
„problematica spiritului estetic absolut” este identificată cu valoarea estetică, 
cea a „spiritului estetic obiectiv” cu bunurile estetice (Al. Dima analizează con-
ceptul de bunuri estetice în relaţie cu cele trei ipostaze ale esteticului: esteticul 
natural, esteticul artistic şi esteticul civilizaţiei) şi cea a „spiritului estetic subiec-
tiv” cu „actele trăirii estetice”. Subliniem aici excesul de sistematizare observat 
mai mult ca oricând în împărţirea materiei şi în folosirea numeroaselor clasifi-
cări. 

Ca folclorist, Al. Dima a avut o contribuţie valoroasă în domeniul artei 
populare, reuşind să stabilească câteva principii referitoare la conţinutul, forma, 
materialele, valoarea estetică, factorii şi circulaţia operelor/produselor de artă 
populară. Cercetătorul a încercat să surprindă valoarea estetică a artei populare, 
iar în final, a observat că scopurile operelor populare sunt extraestetice. Al. Di-
ma a definit conceptul de artă populară, evidenţiindu-i trăsăturile prin raporta-
rea la ceea ce nu este, adică prin opoziţie cu arta cultă şi cu arta primitivă. El a 
descris fenomenul artistic literar integrându-l conceptului de artă. Cu toate că 
cercetarea lui a avut drept scop evidenţierea valorii estetice a artei populare, 
asistăm în final la o analiză a funcţiilor sociale şi utilitare ale acestui domeniu – 
se poate vorbi chiar de o suprasolicitare a acestui scop identificat de cercetător. 
Întreaga sa analiză are la bază raportul colectivitate-individ, privit din punct de 
vedere sociologic; el defineşte conceptul de artă populară prin cel de „arta co-
munităţii”.  

În domeniul literaturii comparate, Al. Dima este atât un reprezentant de 
seamă al şcolii comparatiste româneşti, cât şi un întemeietor al acestui domeniu 
în spaţiul ieşean. Lucrările sale sunt printre puţinele din acea perioadă care au 
dezbătut problemele generale referitoare la teoretizarea comparatismului. 
Acestea au apărut când se vorbea despre „criza literaturii comparate” care a în-
dreptat acest domeniu spre modernizarea mijloacelor sale prin lărgirea orizon-
tului studiilor comparatiste. Acest fapt nu a presupus o trecere bruscă de la cer-
cetările întemeiate pe viziunea comparatismului tradiţional european spre stu-
diile bazate pe noile modalităţi de investigare. Ele au coexistat, iar lucrările lui 
au constituit bază pentru ambele tendinţe: pe de-o parte, au oferit suport pentru 
discuţiile metodologice, iar pe de altă parte, au evidenţiat aspecte ale compara-



MELANIA ILIUȚĂ 

65 

tismului european. Comparatistul Al. Dima a fost ca un mediator între tendinţele 
extremiste: amintim cele două dimensiuni – istorismul exagerat şi considerarea 
estetică, fiecare cu reprezentanţii săi, poziţia lui Al. Dima fiind una de mijloc. 

Cercetătorul a reuşit să fixeze coordonatele de bază ale comparatismului; 
deşi a fost continuatorul lui T. Vianu prin abordarea tematologică, şi-a construit 
propriul sistem bazat pe „diviziunea trihotomică” a metodei comparatiste: stu-
diul relaţiilor directe dintre literaturile naţionale, studiul paralelismelor şi stu-
diul caracterelor diferenţiale ale literaturilor naţionale în contextul lor univer-
sal. Pentru comparatist, metoda şi obiectul comparatismului sunt două aspecte 
care se definesc reciproc. În ceea ce priveşte fenomenul de răspândire a creaţiei 
literare (aspect important în analiza comparatistă), Al. Dima surprinde caracte-
rul social al acestuia.  

Concepţia lui Al. Dima despre comparatism este una actuală, detaşându-se 
de comparatismul european (dominat de viziunea europocentristă şi de teoria 
lui Paul Van Tieghem), şi apropiindu-se, într-o oarecare măsură, de Wellek şi 
Étiemble. Comparatistul a propus şi susţinut deschiderea spre alte teritorii ne-
cunoscute şi neanalizate, care ar putea intra în circuitul valorilor universale.  

În domeniul comparatismului, se evidenţiază atât latura de teoretician al 
domeniului, cât şi pe cea de comparatist, analizând principalele sale studii din 
punctul de vedere al aplicării principiilor şi teoriilor enunţate. Lucrările sale au 
un pronunţat caracter monografic, care reliefează aceleaşi trăsături surprinse în 
calitate de critic literar: un simţ expozitiv clar, putere de sistematizare, seriozi-
tate şi precizie în ceea ce priveşte oferirea informaţiilor. Studiile sale relevă o 
preocupare semnificativă pentru evidenţierea valorilor culturii naţionale, fapt 
ce denotă că şi domeniul comparatismului este dominat de problematica speci-
ficului naţional şi de cea a raportului naţional-universal. 

Al. Dima reprezintă tipul de intelectual care a manifestat preocupare pen-
tru domeniile culturale ce au influenţat identitatea şi specificitatea spiritualităţii 
poporului din care face parte. Acesta nu s-a impus în contextul vremii sale 
într-un mod spectaculos, revoluţionând vreunul din domeniile abordate. Meritul 
său constă însă în redactarea unor sinteze de bază pentru domeniile sale de in-
teres, lăsând în urmă expuneri folositoare pentru domeniul filosofiei culturii şi 
în promovarea unui anumit tip de intelectual. 
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VLADIMIR STREINU SAU ASPIRAȚIA SINTEZEI 

Daniela OATU 

profesor, Vaslui 

Paradoxul fericit al celor aleși este de a rămâne fixați în epoca lor, în timpul 
ce le-a marcat existența și le-a configurat efigia intelectuală și, totodată, de a se 
constitui în permanențe ale unei culturi, proiectându-se în eternitate ca repere 
esențiale ale unui nesfârșit drum spiritual. 

Generația de aur a criticii noastre interbelice s-a 
„clasicizat” în accepțiunea cea mai nobilă a termenu-
lui, intrând în conștiința generațiilor de cititori. Ni-
meni nu mai poate scrie despre literatura română cla-
sică și modernă fără a ține seama de opiniile de autori-
tate ale celei de a treia generații post-maioresciene. În 
această confrerie strălucită intră, desigur, și Vladimir 
Streinu, a cărui vocație critică s-a revelat după începu-
turi poetice deosebit de promițătoare. Înrudindu-se 
îndeaproape cu criticii generației sale – Perpessicius, 
Pompiliu Constantinescu, Tudor Vianu, G. Călinescu și 
cu bunul său prieten Șerban Cioculescu, prin însușiri 
ce fac din această întreagă generație o pavăză a esteticului, Vladimir Streinu 
aduce cu sine și o serie de trăsături individualizante. Nota dominantă a persona-
lității sale nu e dată nici de strategia eufemismului (Perpessicius), nici de rigoa-
re academică (Tudor Vianu), nici de proteismul baroc (G. Călinescu), nici de fixa-
ția și exactitatea demersului foiletonistic (Pompiliu Constantinescu) și nici de 
erudiția, maliția, perspectiva istoristă și simțul filologic (Șerban Cioculescu). Am 
zice că are câte ceva din toate acestea, modelate pe tiparul personalității sale in-
confundabile. Vladimir Streinu este un critic-artist, de o eleganță firească, ceea 
ce îl apropie de Perpessicius, de o liniște și o sănătate olimpiene, amintind de 
Vianu, de un tumult stăpânit, sugerând personalitatea călinesciană, făcând o 
semnificativă și substanțială carieră de comentator al literaturii curente, în ge-
nul lui Pompiliu Constantinescu, aplicând perspectiva istoristă asupra clasicilor, 
reevaluându-i spectaculos, în maniera lui Șerban Cioculescu. Deși este foarte 
greu, dacă ar fi să recurgem la o sintagmă definitorie pentru Vladimir Streinu, 
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ne-am opri la exegeza armonioasă și comprehensivă. Nu avem pretenția că am 
găsit formula ideală, dar credem că termenii de mai sus prind ceva din persona-
litatea – greu reductibilă la o unică formulă – a criticului. Și monografistul său, 
Serafin Duicu, după o minuțioasă analiză didactică și didacticistă a operei, ezită 
să ne dea necesarul portret final. Se lansează, în schimb, într-o serie de fastidioa-
se justificări și explicații: „… Investigația noastră este prima și ea trebuie să ducă, 
în primul rând, la cunoașterea cât de cât adecvată a criticului prin înconjurarea 
descriptiv-analitică a operei lui. Lipsiți deocamdată și de ediția completă a aces-
tei opere și de documentele necesare unei biografii umane și spirituale cât de cât 
revelatoare, au fost necesare cheltuieli de timp enorme și eforturi prisositoare cu 
investigațiile în presa literară interbelică și actuală pentru a aduna într-un tot 
unitar, în jurul câtorva axe de convergență, o operă alcătuită divers și răspândită 
neomogen.” Hotărât lucru, Vladimir Streinu își așteaptă încă monografistul! 

Vladimir Streinu a fost poet de vocație. O probează convingător unicul său 
volum, Ritm imanent. A comentat cu pertinență operele scriitorilor clasici, pro-
punând adesea unghiuri exegetice inedite. O demonstrează studiile sale solide 
despre câțiva reprezentanți străluciți ai epocii de aur a literaturii române. A 
analizat cu promptitudine și aplicație, cu senină comprehensiune și detașare lu-
cidă cărțile contemporanilor săi, lăsând pagini ce rezistă la uzura timpului. A fă‐
cut incursiuni strălucite în literatura universală și a tradus opere reprezentative. 
Istoricul literar a scris în colaborare un tratat de referință. Versificația modernă 
se adresează specialistului și cititorului obișnuit, informând și instruind deopo-
trivă. Eseistul tratează cu eleganță și subtilitate chestiuni dintre cele mai intere-
sante din sfera disciplinelor umaniste. Scara axiologică a lui Vladimir Streinu es-
te suplă și funcțională. Din perspectiva militantismului estetic, exegetul disocia-
ză ferm valoarea de non-valoare, construind în materia efemeră a cuvântului 
edificii durabile, construindu-se simultan pe sine ca personalitate armonioasă. 

Locul lui Vladimir Streinu se află între valorile perene ale culturii noastre. 
În descendență maioresciană și, desigur, lovinesciană, Vladimir Streinu este 

și rămâne un critic estetic. Nu estetist. De altfel, este semnificativ de observat că 
autorul Ritmului imanent a respins cu hotărâre eticheta de critic estetist, ple-
dând consecvent pentru judecata estetică a artei. Vladimir Streinu a evitat sis-
tematic excesele și extremele. N-a fost niciodată adeptul exclusivismului ori al 
intoleranței fanatice în artă. Ceea ce nu l-a împiedicat să fie ferm în judecăți, de o 
intransigență întotdeauna justificată, afirmându-și cu seninătate și hotărâre 
convingerile artistice. Criticul „modernist” n-a optat niciodată pentru o tabără 
sau alta, n-a pendulat între grupări divergente, n-a făcut jocul mărunt al intere-
selor imediate, n-a cultivat, cu alte cuvinte, partizanatul îngust și păgubitor. Vla-
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dimir Streinu a dat contribuții de referință cu privire la literatura marilor clasici; 
a comentat cu egală pătrundere și comprehensiune opera unor autori contem-
porani importanți, ziși tradiționaliști (Adrian Maniu, V. Voiculescu, Lucian Bla-
ga). A acordat cuvenita prețuire operei argheziene, chiar dacă a făcut-o relativ 
târziu, după anul 1931. Despre modernul Ion Barbu, a scris, în treacăt, fără mari 
entuziasme, fiind printre primii critici de la noi care au avertizat asupra sterili-
tății ermetismului din poezia noastră de după anul 1930. Tot Vladimir Streinu a 
văzut în Virgil Gheorghiu și Emil Botta doi autori capabili să reînnoiască sursele 
lirismului românesc. Și exemplele s-ar putea înmulți. Prin aceste exemple vrem 
să probăm obiectivitatea criticului, imparțialitatea lui structurală în judecarea 
marilor valori literare românești. Aprecierea unui critic actual, recunoscut pen-
tru exigența și inconformismul lui structural, Alexandru George, este elocventă 
dintr-o atare perspectivă: „… spiritul partizan era complet absent la acest critic 
și omul de gust rafinat și extrem de extins dădea adevăratei arte titlul de recu-
noaștere, acolo unde putea s-o constate, indiferent unde apărea aceasta și sub ce 
steag se situa.” Obiectivitatea, altfel spus, conștiința morală reprezintă însușirea 
primordială a unui critic de gust. Fără aceasta, exercițiul analitic devine un non-
sens, cantonând iremediabil în inutilitate mai mult decât păgubitoare. „Transpa-
rența” maioresciană, în sensul de a primi și accepta toate modalitățile exprimă‐
rii estetice și de a le recepta adecvat, poate fi detectată pretutindeni în opera fi-
nită a lui Vladimir Streinu. Atenția sa – mereu trează – este reținută nu doar de 
scriitorii de prima linie, de acei autori capabili să configureze relieful spiritual al 
unei epoci, ci și de autorii aflați în raftul al doilea sau chiar al treilea al istoriei li-
terare. Astfel spus, într-o perspectivă sincronică și diacronică asupra literaturii 
române, alături de pilonii spiritualității noastre – Eminescu, Creangă, Maiorescu, 
Macedonski, Sadoveanu, Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia și atâția alții –, coexistă 
autori mai modești, inclusiv un George Gregorian, un Ioachim Botez, un Mihail 
Celarianu, un Ion Iovescu, un Camil Baltazar ș.a. Sensul acestei generoase cu-
prinderi critice nu mai trebuie argumentat: criticul și istoricul literar procedea-
ză cu scrupulozitatea botanistului care nu exclude din colecțiile sale cutare bu-
ruiană pe motiv că e otrăvitoare. Analogia a fost făcută de G. Călinescu, ale cărui 
spectaculoase reevaluări vizavi de autorii minori sunt binecunoscute. Vladimir 
Streinu este un „botanist” riguros și pertinent și ar fi plin de învățăminte un eseu 
asupra modului în care el receptează și valorifică opera scriitorilor de plan se-
cund sau de fundal. Se poate vorbi în mai toate cazurile de o veritabilă dialectică 
a reprezentării critice, de o strategie a asumării simpatetice a operei literare. 
Exemplul Arghezi – la îndemână – este caracteristic. Mai întâi, criticul ezită din 
scrupule, conștient de dificultatea demersului: „Hotărât să-mi apropii explicativ 
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poezia lui Arghezi, mă amân în pragul faptei; ocolul spre a vedea cum începe es-
te o ezitație și sunt mai obosit înainte de a mă sforța” (subl. n.). Ezitările sunt re-
pede depășite și exegeza înaintează energic spre miezul incandescent al operei. 
După minuțioase analize, după evaluări atente, după descifrări laborioase ale 
universului poetic arghezian – excurs temerar, nu lipsit de grele obstacole și de 
aproximații și judecăți sceptic-relativiste –, după acumulări exegetice lente, năs-
cute din confruntarea cu un uriaș al literaturii, Vladimir Streinu a putut scrie în-
seninat și satisfăcut: „Mare între cei mari, Tudor Arghezi n-a fost niciodată o 
măgură de Bărăgan. El s-a ridicat încă de copil lângă Eminescu și Macedonski 
dintre poeții români, iar dintre cei străini de lângă Baudelaire și Hugo, pentru ca 
la glorioasa lui maturitate să se vadă înconjurat de piscuri românești ca Bacovia, 
Blaga, Barbu și alții, și de culmi europene, acestea mai albăstrii în perspectivă, ca 
Valery, Esenin și Rilke. Numai relieful muntos, cu concurența lui de creste, a pei-
sajului care îl cuprinde, îi declară adevărata altitudine.” 

Voce critică distinctă, dialectician redutabil, garantând o durabilă și exem-
plară transparență de extracție maioresciană, spirit obiectiv și permanent obiec-
tivat în judecarea fenomenului literar, Vladimir Streinu nu este mai puțin un cri-
tic ferm și o structură polemică. El nu are mai niciodată amenitatea adormitoare 
și cordialitatea luxuriantă ale lui Perpessicius, a cărui strategie critică se alcătuia 
– cum se știe – din lanțuri de eufemisme, ocoluri diplomatice și temenele proto-
colare, încheindu-se rareori cu câte o propoziție mai răspicată. Vladimir Streinu 
manifestă o fermitate principială greu de contrazis. Comentând volumul al doi-
lea din Însemnările unui belfer de Ioachim Botez, criticul notează sarcastic: „Iar 
dacă totuși am fost aduși să punem în discuție chestiuni streine de obiectul cro-
nicei noastre, e semn că vina nu este atât a noastră, cât a autorului care nu ne-a 
înălțat deasupra materialului jurnalistic al cărții sale. Și într-adevăr, puținele 
pagini frumoase, câte încă se găsesc în noua culegere, sunt înăbușite de o mare 
amărăciune dăscălicească exprimată ca atare, de un năduf care pedepsește tot 
ceea ce ține de școală, profesori și elevi de-a valma.” 

La o privire sintetică asupra operei lui Vladimir Streinu vom înțelege mai 
bine legătura indestructibilă dintre istoria și critica literară. Unei scrutări sin-
cronice a fenomenului românesc și universal îi corespunde o privire diacronică, 
înscrisă pe axa timpului și a devenirii literaturii în conformitate cu o subtilă dia-
lectică a creșterii. Ca și în cazul altor doi colegi de generație – Pompiliu Constan-
tinescu și Șerban Cioculescu – Vladimir Streinu realizează o venerabilă istorie a 
literaturii române moderne din perspectiva estetică, deși lucrarea nu s-a crista-
lizat în cele din urmă în sensul curent al termenului. Opera există virtual – dacă 
putem spune așa – în tabloul istorico-literar larg pe care exegetul ni l-a lăsat. 
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Există la Vladimir Streinu o implicită, dar și o explicită aspirație spre sinteză, o 
vocație constructivă pe spații ample, o tentativă perpetuă de definire riguroasă 
a reliefului literar. Istoria și critica literară încetează astfel a mai fi fațetele dis-
tincte ale manifestării exegetice a uneia și aceleiași personalități, fuzionând 
într-un tot armonic. Dezideratul călinescian al istoriei literare ca știință inefabilă 
și sinteză epică se împlinește, între alții, prin Vladimir Streinu, promotor strălu-
cit al criticii estetice, căutător fervent al unicității operei de artă. De altfel, 
într-un eseu substanțial – Problema criticii literare –, observa cu finețe: „A defini 
ceea ce este original într-o scriere, a-i surprinde unicitatea sau, nefiind cu putin-
ță, a tinde totdeauna la aceasta, înlăturând ca neconcludente toate caracterizări-
le care pot înrăma de-a valma portrete de artiști neasemănători, ni se pare a fi 
singura menire a criticii literare, deși rezultatele obținute astfel sunt nespus de 
modeste față de abundența de viață a operelor cercetate.” 

Criticul este adeptul unei viziuni integratoare asupra literaturii, comentând 
cu egală sagacitate, pertinență și comprehensiune, creația clasicilor – Al. I. Odo-
bescu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Coșbuc ș.a. –, pe 
aceea a iluștrilor săi contemporani din perioada interbelică – Arghezi, Blaga, 
Barbu, Bacovia, Voiculescu, Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Mihail 
Sadoveanu, Mateiu I. Caragiale –, dar și pe aceea a mult mai tinerilor confirmați 
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Marin Sorescu, Nicolae Labiș, Ștefan Aug. Doinaș, Ioan Alexandru, Marin Preda, 
Ion Lăncrănjan, Dumitru Radu Popescu. Am spune că este exemplară această 
generoasă cuprindere exegetică ce nu exclude aproape niciun nume de referință 
din câmpul percepției critice. Vladimir Streinu este fundamental un spirit 
„transparent”, în sens maiorescian, receptiv la varii cristalizări literare, expre-
siv-stilistice și ideatice. Criticul tinde spre o cuprindere din ce în ce mai largă a 
literaturii, printr-o asumare gradată a valorilor consolidate, prin aderența sim-
patetică, în ample cercuri concentrice, dinspre național spre universal. Un mic 
eseu se și ilustrează de altfel Național și universal. „Cine zice cultură universală 
zice sumă de culturi naționale.” Accentul cade aici pe național, cuprins în largi și 
semnificative acorduri afective. Taina culturii române – ne previne criticul – 
trebuie căutată în „binecuvântatul pământ carpato-dunărean”: „Cine ține cu 
adevărat s-o pătrundă, trebuie numaidecât să vadă cu ochii lui cum curg apele 
care ne mărginesc țara și cele care brăzdează, vărsându-se toate în aceeași mare, 
să audă cu urechile lui, de la rădăcina unui pin secular, fâșâitul de deasupra co-
drilor, să-i străbată cu piciorul reliefurile până înăuntrul cetăților muntoase, și 
mai ales aici, să cunoască acele capodopere săvârșite de arhitecți și zugravi locali 
necunoscuți, mănăstiri și schituri prizoniere ale pământului, care le ține de teme-
lii eterne, să nu poată fi furate și nici duse temporar ca poezia, muzica și pictura 
prin lumea largă. Clopotele de la Putna, după ce au sunat tot felul de mobilizări 
de-a lungul istoriei noastre naționale, ar aminti acestui călător de poezia lui Emi-
nescu, care, la rândul ei, i-ar aminti de tiparele întregii culturi române.” 

Pentru Vladimir Streinu, cultura românească și înlăuntrul acesteia literatu-
ra nu reprezintă nici pe departe un dat abstract, ci un tezaur palpabil, păstrător 
al specificității și originalității noastre spirituale. Demersul său critic de o viață 
validează tocmai valoarea inestimabilă a acestui tezaur, într-un mereu înnoit 
efort de fixare axiologică ce îl alătură – în scurgerea timpului – atâtor și atâtor 
generații de critici. 

A examina modul în care Vladimir Streinu face critică aplicată – în câmpul 
literaturii române și în câmpul literaturii universale – este de aceea cât se poate 
de instructiv, nu doar pentru profesorul de literatură, ci și pentru iubitorul 
obișnuit al literaturii, pentru omul acelor profesii aflate la oarecare distanță de 
beletristică.  

Din păcate, Vladimir Streinu nu este citit astăzi atât cât ar merita. Mai cu-

rând, este citat decât citit. Cu toate acestea, pilda sa morală, cea intelectuală, cea 

civică rămân inalterabile. Locul său se află între valorile perene ale culturii noas-

tre. 
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LAUR, NEVOINȚĂ ȘI SACRIFICIU, IUBIRE 

ȘI CONTOPIRE PENTRU VEȘNICIE 

Dumitru ȘERBAN 

bibliograf la Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

 
Unul din marii scriitori ruși contemporani care s-a 

făcut cunoscut în întreaga literatură universală este 
Evgheni Vodolazkin, autor al romanului Soloviov și 
Larionov, care s-a bucurat de un real succes, al roma-
nului Aviatorul, a cărui literatură de tip modern te ține 
ancorat în imaginarul scriitorului pe tot parcursul firu-
lui epic, la care se adaugă romanul Laur, o capodoperă 
a literaturii, fiind apreciat prin numeroase premii, 
având o frumusețe și profunzime aparte, sugerând fap-
tul că iubirea salvează, da, iubirea este salvatoare, spe-
ranța vieții în lumea de dincolo. 

De ce Laur? Pentru că personajul nostru ajunge la 
ultima treaptă a desăvârșirii, îmbrăcând schima, mu-
rind după o viață pe care a dedicat-o salvării Ustinei, „moartă în păcat”, devenind 
prin nevoință și asceză „laurul” unui neam care l-a iubit, l-a căutat și l-a condus 
pe ultimul drum. 

Titlul este un element paratextual, un prag simbolic de trecere spre lumea 
operei care susține tema că timpul și moartea pot fi învinse prin iubire, unde iu-
birea rabdă multe, este binevoitoare, iar „dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, 
nu se trufeşte” (Corinteni 13; 4). 

Împărțită pe capitole cu titluri semnificative, precum: „Cartea cunoașterii”, 
„Cartea renunțării”, „Cartea drumului” și „Cartea liniștii”, acțiunea desfășurân-
du-se linear, în ordinea cronologică a evenimentelor, pe momentele subiectului, 
conturând viața personajului principal, „ființa de hârtie”, rodul imaginației scrii-
torului, Arseni, din timpul copilăriei până la moarte. 

Subiectul acțiunii, în linii mari, este unul simplu. Arseni este vraciul din Evul 
Mediu, care învățat de bunicul său Hristofor, intră în tainele plantelor comuni-
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când cu acestea, căpătând darul vindecării, fiind adulat de cei din jur și căutat 
pentru binefacerile sale, dar cu toate acestea fiind înfrânt, nereușind să-și salveze 
iubita, pe Ustina, care va muri la naștere alături de copilul lor. Cu toate că Ustina 
moare, aceasta va trăi prin Arseni, pe tot timpul vieții, ajutându-l prin iubire să-și 
găsească izbăvirea, devenind un sfânt, „Sfântul Laur”, bineînțeles acestea toate la 
o primă lectură, dar pătrunzând în adâncimile textului îți sunt deschise multiple 
căi de interpretare.  

Analizând din punct de vedere literar/stilistic, observăm profunzimea lim-
bajului și a expresivității artistice; din punct de vedere religios, conștientizăm că 
viața aceasta este trecătoare, asemănată cu trecerea unui pod dintr-un capăt 
într-altul, acel pod al „nebunilor întru Hristos” Foma și Karp, punând accentul pe 
ieșirea din timpul vremelnic și pregătirea pentru timpul veșniciei, singurul pen-
tru care merită viața sacrificiu, unde iubirea oferă hrană, vindecare, împlinire, 
împăcare a omului cu Dumnezeu, dincolo de toate un text care pune întrebări și 
oferă răspunsuri pe anumite teme legate de viață. Povestea aceasta îmi întărește 
și mai mult ideea că „să nu-i spui lui Dumnezeu cât de mare este furtuna din tine, 
ci spune-i furtunii tale cât de mare este Dumnezeu”. 

Viața lui Arseni devine viața unui „sfânt”. După ce străbate timpul și spațiul, 
va fi pe rând vraci (Arseni), nebun întru Hristos (Ustin), pelerin în călătoria în-
treprinsă în Muntele Sfânt (Arseni), călugăr cu numele de Ambrozie și sfânt cu 
numele de Laur. 

Personajul este unul complex, prezentat în mai multe ipostaze ale vieții, care 
are în comun iubirea și dragostea pentru aproapele; astfel îi ajută pe cei din jur, 
se îngrijește de ciumați, de neputincioși, de sărmani, de răniți, sacrificându-se pe 
sine pentru binele celor din jur, sacrificiu care-i va spori și înzeci harul; cu alte 
cuvinte, suntem martori la îndumnezeirea unui om care-l are ca model și în minte 
permanent pe Hristos. 

Din punctul de vedere al relației narator/diegeză, naratorul este unul extra-
diegetic relatând la persoana a III-a, implicându-se afectiv: „numai cei chinuiți de 
tuse”, „Hristofor le poruncea să își pună pe negi ceapă sfărâmată cu sare”, „Hris-
tofor stătea și nu credea”, „și el a înțeles că deschisese ochii” sau „rana de la cap 
aproape se vindecase”.  

Din punctul de vedere al relației narator/discurs narativ, naratorul este 
heterodiegetic, întâmplarea fiind prezentată din mai multe perspective: a vraciu-
lui, a nebunului întru Hristos, a pelerinului, a călugărului, a sfântului. 

Laur, copia fidelă a lui Hristofor? Până într-un anumit punct, viața celor doi 
este identică. Hristofor devine vraci, rămânând de tânăr cu un copil, fără soție, 
după ce aceasta îi moare trăsnită de fulger. Sufletul său va fi deschis în comunica-
rea cu divinitatea, alegând calea sfințeniei, duce o viață înduhovnicită, trăind ală‐
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turi de oamenii pe care-i vindeca, împlinit și mulțumit că nepotul său îi duce mai 
departe meșteșugul, învățându-l toate tainele și dezlegându-i misterul plantelor. 
Arseni va cunoaște iubirea după ce rămâne singur, atunci când bunicul își încheie 
contractul cu viața pe pământ. Cunoscând-o pe Ustina, trăind o frumoasă poveste 
de dragoaste, de frică să nu o piardă, rătăcește, abătându-se de la calea credinței, 
punând totul pe seama răbdării, de aceea mânia divină nu va întârzia să apară și 
vor fi pedepsiți într-un mod tragic, fiindu-i luate ființele cele mai dragi, hotărând 
calea pribegiei, abandonându-se pe sine, salvându-i pe cei din jur, așteptând me-
reu sfârșitul trupesc și contopirea cu Ustina. Acesta întârzie să apară și o viață în-
treagă va alerga și se va dedica Domnului, sperând că iertarea va fi primită în cele 
din urmă. 

Arseni, al treilea copil al familiei, va reuși să biruie boala și va fi singurul ca-
re va râde morții, pentru că reușește să treacă de un an de viață, și să supraviețu-
iască, perioadă pe care nu izbutiseră să o depășească frații săi. Viața și-o câștigă 
în urma rugăciunii mamei sale, o rugăciune profundă, de câteva ore, la Mănăsti-
rea Sfântul Kiril, din satul Rukina. 

Arseni întrevede de mic unirea cu cerul care îl atrăgea atât de mult, o conto-
pire pentru care se va pregăti și-și va dedica întreaga viață. 

„Zborul de pe acoperiș”, pregătit din penele de păun legate cu sfoară în pri-
ma parte a romanului, anticipează simbolic frânghia cu care va fi legat la final, în 
urma testamentului lăsat de acesta, evidențiind sfântul al cărui trup este purtat 
de episcopi și călugări. 

Darul vederii înainte și puterea harică le are de mic copil: băiatul blond în-
vață „misterul” ascuns de plante, se contopește cu acestea, le simte, apoi are pu-
terea de a îmblânzi lupul, iar prezența copilului blond în mijlocul oamenilor în-
seamnă binefacere. 

Impresionante sunt multe fragmente care te fac să trăiești, să-ți imaginezi, 
să verși o lacrimă, pentru că energia captată în timpul lecturii este una fantastică. 
Și de oțel de-ai fi, imaginarul te fură, te prinde în „gheare” și te captează. 

Viața lui Arseni este zbuciumată, una crucială, încât de mic copil va rămâne 
în grija bunicului său, Hristofor, părinții fiindu-i „secerați” de boala necruțătoare 
a veacurilor, „ciuma”; momentul despărțirii de tatăl său este marcat de suferință 
și lacrimi, pentru că băiatul, având darul înainte vederii, știa că despărțirea de ta-
tăl nu era una temporară, ci una definitivă; citind însemnul „morții” pe el, „Arseni 
a plâns șapte zile și șapte nopți”. „Era muzica ciumei” pe care copilul Arseni o 
simțea; cadrul „poveștii” este unul devastator. Băiatul, după șapte zile și șapte 
nopți de plâns, pornește înspre casa părintească alături de Hristofor, cu toate că 
erau convinși că „moartea e la tot pasul” și sunt supuși păcatului. Băiatul, înainte 
de a intra în încăpere, vede „aripa morții” deasupra casei. 
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Arseni va încerca pe tot parcursul firului epic să devină pasărea CALADRIUS 
care va vesti viața sau moartea celor aflați în suferință; sau pasărea PHOENIX ca-
re nu are nici soț, nici copii, nu mănâncă nimic, iar la bătrânețe își aprinde cuibul 
și arde, iar în cenușa cuibului ei se naște un viermișor din care va renaște pasă‐
rea Phoenix; oare a fost nevoie de moartea Ustinei și a pruncului pentru ca zbo-
rului lui să reprezinte o viață plină și dedicată iubirii?  

„Moartea” este personificată și devine o „ființă vie”, întâlnită la tot pasul, mai 
puternică decât viața, secerătoare de suflete tinere, inițiate, neinițiate, oameni 
pregătiți sau mai puțin pregătiți, de a da piept cu ea. 

Unul dintre fragmentele care-mi atrag atenția, în mod special este „povestea 
lupului” – îmblânzirea acestuia și coeziunea, legătura interdependentă dintre cei 
doi – „Arseni și lupul”. Lupul, ființa carnivoră, prădătorul, care în alte circumstan-
țe ar fi devenit demonul infernal, temut și detestat de oricine, se lasă prins de 
grumaz de băiatul Arseni, devenind o călăuză „divină”, „un animal călăuză” care 
conduce sufletele către „lumea de dincolo”, imaginea acestuia fiind reluată și la 
finalul romanului. Lupul este „prietenul” care-i va însoți pretutindeni, la cules de 
plante, la odihna din jurul sobei, fiindu-i aliat de nădejde băiatului orfan, căruia îi 
linge lacrimile. 

Arseni este învățat de bunic să trăiască doar în comuniune cu Dumnezeu și 
să nu-i fie frică de moarte, aceasta fiind definită disparat în lectură; aduce frică, 
groază, despărțire de trup, dar ea reprezintă și „bucuria eliberării”. 

„Moartea” este adesea personificată în imagini care generează groaza. De 
exemplu, sugestivă este imaginea în care foametea și seceta fixează oroarea asu-
pra oamenilor care erau tâlhăriți și uciși chiar și ziua în amiaza mare pentru un 
„codru” de pâine, astfel fusese ucis și starețul Nektarie. Vestea acestor hoți se du-
sese în toată zona, dar Arseni și Hristofor se simțeau protejați pentru că trăiau 
lângă cimitir și nu și-ar fi închipuit că „izba” lor va fi vizitată de astfel de oameni 
răi. Moartea îi încolțește, încât Hristofor o vede deasupra lui Arseni: „În spatele 
lui Arseni era o siluetă, și bătrânul a recunoscut-o pe loc. Era moartea. Răspân-
dea miros de trup nespălat și gravitatea aceea neomenească ce naște în suflet 
groază. Pe care o simte tot ce este viu.” (p. 38) Vizitați fiind de tâlhari, Hristofor îl 
îndeamnă pe Arseni să fugă și să se salveze, dând drumul la ușă oamenilor răi. 
Din prea mare protecție față de bunic, Arseni se întoarce și va fi lovit cu mânerul 
cuțitului de hoț, prăbușindu-se la pământ. 

Lupul, prietenul lui Arseni, sare la brațul hoțului și va răsplăti lovitura lui 
Arseni, chiar dacă va plăti cu moartea, fiind înjunghiat, salvând, astfel, viețile ce-
lor doi – Arseni și Hristofor. Cu toate că Hristofor a făcut tot posibilul să-l păstre-
ze în viață, lupul își pierde urma, alegând să moară singur, pentru că „în clipa de 
pe urmă fiecare rămâne singur cu Dumnezeu”, așa cum va rămâne Arseni când 



LAUR, NEVOINȚĂ ȘI SACRIFICIU, IUBIRE ȘI CONTOPIRE PENTRU VEȘNICIE 

76 

își va lăsa sufletul să zboare în brațele Lui. 
Hristofor se pregătește de marea călătorie, simțind ca un purtător de Hris-

tos că firul vieții e pe sfârșite, ghemul depănându-și povestea, dar cu inima sfâși-
ată de durerea că Arseni va rămâne fără bunic; muri greu, pentru că nepotul nu-i 
îngădui să plece:  

„– Nu muri, bunicule. Nu muri… Arseni trase tare aer în piept și se înecă. Ce 
pot să fac, strigă cu ultimele puteri Hristofor, dacă mor de cum o să pun capul 
jos? 

– Te sprijin eu, bunicule.  
Trei zile și două nopți a șezut Hristofor pe pat, cu un picior lăsat jos și cu ce-

lălalt întins de-a lungul laviței.” (p. 46) 
Sfârșitul este dramatic pentru copil, bunicul a plecat la Domnul și a rămas 

singur în mâinile Domnului: „Și-a făcut semnul sfintei cruci, s-a culcat alături de 
nepot și a închis ochii. Arseni s-a trezit devreme de tot. S-a uitat la Hristofor, care 
era culcat alături. A tras în piept tot aerul care era în izbă și a țipat.” (p. 47) 

Rămas singur, copilul va trece pe rând în noi etape ale vieții, devenind 
rukinețul, vraciul, sfântul.  

„Și-a zis Domnul Dumnezeu: «Nu este bine să fie omul singur, să-i facem aju-
tor potrivit pentru el»” (Facerea 2; 18). Nu la același nivel, dar cu aceeași simbo-
listică, izba lui Arseni va fi vizitată de o femeie care își căuta de mâncare și loc de 
odihnă. 

Primul instinct al lui Arseni fu acela că dinspre Ustina venea miros de năpas-
tă. 

Omul supus stricăciunii, având instinctul „animalic” foarte bine dezvoltat și 
„închis” în aceeași încăpere cu „Eva”, ispita feminină, va ceda trupului, instinctu-
lui, contopindu-se cu Ustina, femeia care avea chipul unui înger răvășit de răuta-
tea oamenilor care au refuzat să o primească în căminul lor să-i dea o cană de 
apă, din cauza ciumei. 

„Îngerul cu părul de foc” va găsi sprijin și alinare în casa vraciului Arseni, ca-
re o va găzdui, o va hrăni, o va îmbrăca, cunoscând împreună dragostea, alinân-
du-și singurătatea: „S-a culcat. S-au îmbrățișat și au rămas așa îndelung. El avea 
un tremur mărunt, deși era numai sudoare. Și sudoarea lui se amesteca cu a ei. 
Iar după aceea carnea lui a intrat în carnea ei. Dimineața au văzut că pânza se fă‐
cuse roșie-roșie.” (p. 57) Fragmentul, deși simplu la prima vedere, conturează o 
poveste unică de dragoste, unde două destine aproape identice, își scriu povestea 
de iubire. Singurătatea și dragostea îi leagă, o dragoste ce-i va uni pe veci. 

Ciuma este neiertătoare, este „rea”, ucide tot ce prinde: lui Arseni îi seceră 
părinții, iar Ustina este singura supraviețuitoare din satul ei. Destinul face ca cei 
doi să se întâlnească, în împrejurări grele, dar ei au ceva în comun, au simplitate, 
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au bunătate și, mai presus de toate, au iubire. Din dragostea lor, pântecele Ustinei 
va rodi și va purta dragostea, dar nu prea mult timp, căci sfârșitul este aproape, 
iar Ustina va muri alături de prunc la naștere, căci, așa cum începuse să cânte al-
tădată, atunci când a rămas în casa lui Arseni – „Sufletul de trupul alb s-a despăr-
țit,/ iartă-mă, trupul meu alb (a tras aer în piept),/ tu, trupule, trebuie să te duci 
în țărâna udă,/ țărâna udă să-ți fie mormânt (pe gât i s-a umflat o venă)/ viermi-
lor hulpavi hrană să le fii” (p. 55), văzuse moartea trupului, o anticipase. 

De ce a trebuit să moară Ustina? „Pentru că ea era iubirea, iar iubirea era 
Ustina”, iar această iubire dăinuie dincolo de moarte. 

Firul epic va fi țesut pe două traiectorii care se întrepătrund pe tot parcursul 
lecturii: iubirea și „minunile” săvârșite de Arseni din bunătatea pentru oameni și 
pentru iertarea păcatului. 

Frica de oameni îl face pe Arseni să ascundă și să tăgăduiască iubirea ce-i 
poartă Ustinei, de aceea micile lor ieșiri erau prin locurile ascunse de ochii lumii, 
prin păduri, dar sentimentele și iubirea împărtășite erau unice. 

Fata vrea cu orice preț să-i devină „soață”, să intre în legalitate în fața lui 
Dumnezeu și a oamenilor, dar răspunsul lui Arseni este unul simplu: „Rabdă, 
dragostea mea”…, „Doar rabdă un pic, dragostea mea”. Această răbdare va fi fata-
lă și se va transforma într-un sfârșit tragic, cei doi vor trece „pe lumea cealaltă”, 
neîmpăcați cu Dumnezeu, pruncul moare nebotezat, iar Ustina fără a fi mireasă și 
fără a cunoaște taina căsătoriei. 

Puțina „răbdare” îl va costa pe Arseni „răbdarea” de o viață, singura salvare 
pentru el fiind Ustina, cea pe care o invocă și cu care vorbește, spunându-i toate 
ispitele și încercările prin care trece pe pământ. Personajul feminin devine o a 
doua filtrare, o a doua conștiință prin care Arseni trăiește și cu care încearcă să 
se contopească: „Știi, dragostea mea, pur și simplu m-am obișnuit de frumos în 
viață, îi spuse el Ustinei. Iar el se lasă descoperit atât de neașteptat când treci râul, 
încât nici nu mai găsesc cuvinte. Și uite, de o parte a râului sunt eu, numai bube și 
păduchi, iar de cealaltă – frumusețea asta. Și cu toată nimicnicia mea, sunt bucu-
ros să-i recunosc măreția, căci în felul acesta parcă iau parte la facerea ei” (p. 
132); „Chiar m-am rugat pentru el, i-a spus Arseni Ustinei. L-am rugat: Doamne, 
nu-i pune asta ca păcat, că nu știe ce face. Roagă-te și tu pentru el, dragostea mea” 
(p. 145); „Înțelegi, i-a spus el Ustinei, în chilia cea îndepărtată carnea mea se în-
călzește și începe să-și arate cerințele. Și asta, dragostea mea, e doar începutul. 
Dacă îi dai un deget, îți ia toată mâna. Așa că mai bine, dragostea mea, o să stau la 
aer curat” (p. 150) „Așa cum sunt acum, dragostea mea, am nevoie măcar de un 
ceas la căldură, îi spuse Arseni Ustinei. Poți să nu te îngrijorezi pentru mine, nu se 
întâmplă nimic de speriat. Trebuie doar să îmi recapăt suflul, dragostea mea, și 
am să pot să mă întorc” (p. 151)… „Dacă ar fi în mine lumină, l-aș vindeca, îi spuse 
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Arseni Ustinei despre acel bolnav. Dar nu pot să-l vindec din pricina grelelor mele 
păcate, Păcatele astea nu mă lasă să mă ridic la înălțimea unde se află salvarea 
acestui om. Eu, dragostea mea, sunt vinovat de moartea lui și de-aceea plâng ple-
carea lui și păcatele mele” (p. 164)… 

Așteptă sfârșitul și moartea, dându-și trupul spre suferință pentru a se pu-
tea reîntâlni cu cea pe care o iubește, pe Ustina. 

Doar că are multe de „răbdat”, atât de multe, încât, la un moment dat, tu, lec-
torul, te întrebi, oare cât va mai îndura? Până atunci când, pregătit și iertat de 
Dumnezeu, se va lăsa în mâinile acestuia. 

Înainte de moarte, Ustina cere sfânta împărtășanie, este cuprinsă de frica 
nașterii, iar un răspuns neașteptat îi vine din partea lui Arseni: „Ai să te împărtă‐
șești născând, dragostea mea”. Nașterea se desfășoară cu o rapiditate a mișcări-
lor, tragismul se simte din timpul lecturii, sunt utilizate verbele din câmpul se-
mantic al dinamicii: „plecase”, „venise”, „nu venise”, „pleca”, „își pierdea”, „putea 
pleca”, „i-a tăiat răsuflarea”, „l-a tras și-a alunecat”, „I s-a izbit capul de podea”, 
„se ridica”, „s-a ridicat”, fug”, „mă duc”… 

Acțiunea crește în intensitate pe măsură ce-și întărește credința, 
cerându-i-se de fiecare dată mai mult: vindecă bolnavi, ciumați, tratează cance-
rul, prevestește moartea, înviază din morți, salvează de la moarte femeia însărci-
nată care atrăsese furia poporului asupra ei, episodul fiind asemănat cu femeia 
păcătoasă din Biblie, doar că, de data aceasta, nu Mântuitorul este cel care o sal-
vează, ci Arseni care ia vina asupra lui, cu toate că e nevoit să mărturisească 
strâmb, doar pentru a o scoate din furia oamenilor și pedeapsa cu moartea.  

După moartea lui, adevărul va ieși la lumină, aflându-se că cel care o lăsase 
grea era morarul, iar Sfântul Arseni se sacrifică și de data aceasta pentru aproa-
pele său. 

Călătoria spre Ierusalim, o altă carte a inițierii, poate fi considerată, simbolic, 
trecerea prin iadul pământesc pentru a ajunge la raiul ceresc. 

Crimele care au loc pe drumul spre Ierusalim, hoții care-i urmăreau la tot 
pasul, pierderea unor membri ai alaiului, printre care, cel mai important, este 
Ambrozie, prietenul pe care şi-l făcuse, cei doi comunică și sunt uniți prin iubire. 
Ierusalimul pământesc îi deschide calea dreaptă spre Ierusalimul ceresc, fiind 
demn, în final, de o înmormântare a unui sfânt, unde lumea este adunată puhoi 
pentru a-l venera și a-l omagia pe cel care a uitat de el, abandonându-se pe sine, 
sacrificându-și viața, timpul și sănătatea pentru aproapele. 

Iubirea față de aproapele și iubirea desăvârșită, pentru care s-a pregătit o 
viață, îl vor trimite direct la întâlnirea cu Hristos. 

Cadrul din final este unul care accentuează tragismul și suferința oamenilor, 
iubirea lor față de Sfântul Laur, pentru că aici mulțimea este una pestriță: „Vin 
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schilozi, orbi, șchiopi, leproși, surzi, muți și rârâiți. Din diferite locuri, inclusiv în-
depărtate, sunt cărați neputincioșii. Sunt aduși posedații, legați cu funii ori puși 
în lanțuri. Vin bărbați fără vlagă, femei sterpe, femei fără bărbat, văduve și orfani. 
Sosește clerul negru și cel alb, frații de la mânăstirea Sfântul Kiril, cneji ai cneza-
telor mari și mici, boieri, posadnici și oficialități. Se adună cei care au fost cândva 
vindecați de Laur, cei care au auzit multe despre el, dar nu l-au văzut niciodată, 
cei care vor să vadă unde și cum a trăit Laur, precum și cei amatori de lume mul-
tă adunată la un loc. Martorilor la cele ce se petrec li se pare că se adună tot po-
porul Rusiei. 

Trupul lui Laur e tot sub pinul de la intrarea peșterii. Nu are urme de putre-
facție, dar cei care stau de pază sunt atenți. Oră de oră se apropie de el și inspiră 
mirosul pe care îl degajă. Nările le freamătă de zel, dar prind doar mireasmă de 
iarbă și de conuri de pin. Ei asurzesc poiana strigând de uimire, dar în adâncul 
sufletului știu bine că așa trebuie să fie” / „Mutarea a fost însoțită de cântul fune-
bru al păsărilor. Trupul celui mort e ușor. Cei o sută optzeci și trei de mii de sosiți 
așteaptă la marginea pădurii. 

Când trupul lui Laur apare din desiș, se lasă cu toții în genunchi. Mai întâi cei 
ce s-au văzut, iar apoi, rând pe rând, toți cei din spate. Trupul este preluat de epi-
scopi și de călugări. Ei îl poartă pe capetele lor, și mulțimea, ca o mare, se dă la o 
parte înaintea lor. Drumul lor se oprește în biserica ridicată pe locul casei lui 
Hristofor. Acolo se cântă prohodul. Zecile de mii așteaptă în tăcere afară”. „Pe pa-
jiștea asta îi arătase Hristofor celui care murise convergența tăriilor, cea cerească 
și cea pământească. Lui Laur i se leagă picioarele cu o frânghie căreia i se lasă ca-
petele libere. În mulțime se aud strigăte. Cineva se năpustește să desfacă frân-
ghia, dar e întors pe loc și împins în mulțime. Văzuți de sus, cei prezenți par o 
aglomerare nemaivăzută de puncte, și numai Laur pare să aibă lungime. 

De unul dintre capetele frânghiei se apropie arhiepiscopul de Rostov, de 
Iaroslav și de Belozersk, Iona. De celălalt capăt al frânghiei se apropie episcopul 
de Perm și Vologda, Pitirim. Ei îngenunchează și se roagă în tăcere. Iau în mâini 
capetele frânghiei, le sărută și se ridică închinându-se. Poalele mantiilor și vârfu-
rile bărbilor lor fâlfâie în aceeași direcție. Proporțiile siluetelor lor sunt deforma-
te la fel de vânt, căci amândoi s-au lățit spre dreapta. Cei doi sunt în lucrarea lor 
ca unul singur. Privirile sunt îndreptate în sus”… „Brațele tresaltă și se desfac pe 
pieptul lui Laur ca pentru o îmbrățișare. Se întind în urma trupului. Răsfiră cu 
degetele iarba cum răsfiră mătăniile. Pleoapele tremură, și tuturor li se pare că 
Laur stă să se trezească” (p. 322-323). 

Și dacă nu real, cel puțin imaginar, perioada Evului Mediu este scrisă de pre-
zența personajului Laur, carte care va dăinui mult timp până la apariția altui ro-
man, măcar de același calibru. 
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„Virgil Madgearu”, Iaşi 

De-a lungul istoriei, avariţia a reprezentat o temă abordată de către scriitori, 
filosofi, teologi, regizori şi pictori, fiind analizată, ridiculizată, dezaprobată şi 
stigmatizată în fel şi chip. Termenul provine din limba latină avaritia, -onis, şi în-
seamnă zgârcenie, arghirofilie, cupiditate, acaparare, parcimonie, teologii consi-
derând-o un păcat fundamental, sursă a celorlalte păcate ale omului.  

Plaut este autorul care introduce în literatura universală tipul avarului, în 
comedia Aulularia (Ulcica). Bătrânul Euclio găseşte din întâmplare o ulcică cu 
bani pe care o ascunde şi continuă să trăiască, alături de fata sa şi o servitoare, ca 
şi cum ar fi cel mai sărac om din lume. De la conducătorul cetăţii în care locuieşte, 
îşi primeşte cu regularitate banul de argint destinat cetăţenilor săraci; la culcare, 
îşi leagă la gură un burduf „ca să nu piardă nimic din răsuflare”, „plânge că pră‐
pădeşte apa” când se spală, „îşi strânge unghiile şi le ia cu el” după ce bărbierul 
termină treaba.  

Sfântul Paul este autorul primei imagini a avariţiei din creştinism, ale cărui 
cuvinte „Radix omnium malorum avaritia” devin reprezentative mai ales în do-
meniul artei vizuale. Acesta considera că „Iubirea de arginţi este rădăcina tuturor 
relelor”. Mult mai târziu, poetul Aurelius Clemens Prudentius, în poemul Psycho-
machia, „Bătălia sufletului” (405 d.Hr.), pornind de la cuvintele Sfântului Paul, re-
alizează o alegorie foarte populară. El prezintă o poveste a şapte „bătălii” cores-
punzătoare fiecărui păcat de moarte, care este personificat. Oamenii simpli devin 
subordonaţi şi trofee pentru luptele păcatelor. Astfel, Avariţia este un personaj, 
alături de Luxul, Desfrânarea, Sobrietatea, Grija, Foamea, Anxietatea, Frica, Min-
ciuna, Josnicia, Sperjurul, Insomnia, Vanitatea, Vrajba şi Plăcerea.  

O poveste medievală, menţionată şi în Gesta Romanorum (sec. al XIII-lea), a 
fost o sursă de inspiraţie pentru autorul englez Christopher Marlowe care scrie 
Evreul din Malta, reprezentată prima oară în anul 1592. Barabas, personajul 
principal, este un cămătar care a strâns avere în mod necinstit: „Storcând de pe la 
oameni aur/ Cu-nşelăciuni, tertipuri felurite,/ Şi viclenii cu bani…”, făcându-i pe 
mulţi să sufere. Se observă influenţa barocă în opera scriitorului care optează 
pentru terifiant şi grotesc, mai ales că sunt înfăţişate şi alte crime ale lui Barabas 



LOREDANA VASILIU 

81 

(îl omoară pe robul său). Totuşi, dorinţa puternică de a se răzbuna, ferocitatea de 
care dă dovadă şi lipsa sentimentelor determină o estompare a avariţiei persona-
jului. 

La scurtă vreme după aceea, în anul 1595, Shakespeare scria Neguţătorul 
din Veneţia, în care apare un alt personaj odios, Shylock, un cămătar avar şi răz-
bunător. Acesta îşi fixează un scop în viaţă, şi anume să adune mulţi bani, indife-
rent de modalitatea în care va reuşi să facă acest lucru. Autorul realizează o fres-
că a societăţii veneţiene a cărei existenţă este acaparată de puterea banilor, dra-
gostea neavând nicio importanţă, deoarece femeile erau „de vânzare”.  

În literatura franceză, Molière va contura un alt tip de avar, reluând modelul 
introdus de Plaut cu mai mulţi ani în urmă. Scriitorul francez este interesat de 
surprinderea unei dominante a caracterului personajului său, dezumanizarea 
cauzată de zgârcenie, aspect relevat cu multă măiestrie în comedia satirică Ava-
rul (1668). Personajul principal este pus în situaţii exagerate, ridicole, dar se în-
cadrează în nişte limite general omeneşti, întrucât Harpagon reprezintă avarul în 
general. Caracterul este situat în prim-plan, iar destinul avarului se dovedeşte a fi 
comic (specific clasicismului). Prin urmare, comicul nu poate corija realitatea, 
dar „poate opri răspândirea microbului”. 

Se remarcă faptul că, la clasici, în centru se află întotdeauna caracterul, deci 
destinul avarului este, în general, comic. Dim. Păcurariu în Teme, motive, mituri şi 
metamorfoza lor făcea observaţia că „Odată avariţia şi caracterul avarului arăta-
te, conflictul pe care acestea păreau a-l declanşa se rezolvă oarecum de la sine 
(deux ex machina) şi fericit: fiica lui Euclio se căsătoreşte cu tânărul pe care-l aş‐
tepta, fiica şi fiul lui Harpagon aşijderea, iar avarii sunt şi ei fericiţi – şi ridicoli – 
cu ulcica ori caseta de bani pierdută şi regăsită, cu existenţa lor precară şi mes-
chină.” Goethe era de părere că la Molière, „piesa atinge marginile tragicului”, 
afirmaţie valabilă şi pentru comedia Aulularia a lui Plaut, întrucât viciul alungă 
smerenia ce trebuie să existe între tată şi copil.  

Finalurile sunt fericite şi comicul are o valoare tonifiantă, chiar dacă Molière 
nu a reuşit să-i îndrepte pe cei cu viciul zgârceniei. Apoi, este folositor să îi recu-
noaştem pe aceştia şi să ne punem la adăpost, căci prevenţia poate fi „un medi-
cament preţios şi întreaga morală nu posedă tonic mai eficient decât comicul” 
(Lessing). 

Tipologia avarului se regăseşte şi la romantici care continuă, până la un 
punct, tradiţia barocă. Cavalerul avar din poemul cu acelaşi nume scris de Puşkin 
(1830) este unul clasic. Îşi condamnă familia să aibă un trai sărac, cu toate că de-
ţine lăzi cu aur. Le face interdicţii de ordin vestimentar şi alimentar, fiind capabil 
să se dezică de propriul fiu, când este acuzat că nu îşi îndeplineşte îndatoririle de 
tată, acuzându-l că urmăreşte să-l omoare pentru a-i lua averea.  
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Memorabil şi complex este însă un alt personaj celebru din literatura uni-
versală, Gobseck al lui Honoré de Balzac. Viziunea scriitorului este una realistă, 
integrându-l într-un cadru istoric bine precizat – epoca restauraţiei în Franţa – 
odată cu afirmarea burgheziei. Autorul oferă amănunte despre mediul în care 
trăieşte protagonistul, relaţiile cu cei din jurul său, biografia, afacerile şi zgârce-
nia incomensurabilă. Abilitatea de care dă dovadă în afaceri şi dobânzile imense 
percepute celor pe care îi împrumuta cu bani (chiar şi de 500 la sută) îl vor trans-
forma pe Gobseck într-un om extrem de bogat, dar care nu doreşte ca ceilalţi să 
ştie cât este de avut. În niciun caz nu are o existenţă plină de lipsuri ca alţi avari, 
dar nici nu risipeşte banii, adoptând un trai modest.  

Personajul nu poate fi considerat un simplu cămătar avar, ci şi un om cu idei 
filosofice. Este meschin, dar şi generos în acelaşi timp, întrucât îl ajută pe Derville 
să îşi cumpere biroul de avocat, să îşi formeze o clientelă şi îl învaţă pe contele 
Restaud să aibă grijă de moştenirea pe care o va lăsa copiilor săi. Odată cu înain-
tarea în vârstă, avariţia lui capătă forme monstruoase, poate şi din cauza bolii că‐
reia încerca să îi supravieţuiască. Gândul că în scurtă vreme va rămâne fără banii 
săi, îl determină pe avar să aibă un comportament care îl surprinde neplăcut şi 
pe cititor. 

În anul 1833 apare romanul Eugénie Grandet al lui Balzac, în care autorul 
prezintă un alt avar, dogarul Grandet, evocat în aceeaşi manieră realistă. S-a îm-
bogăţit făcând speculaţii, dar şi prin moşteniri ce au aparţinut altor avari din fa-
milia sa. Pentru ei, „zgârcenia era atât de înrădăcinată, încât de noian de vreme 
îngrămădeau bani peste bani, numai pentru a-i putea contempla în taină” (Hono-
ré de Balzac, Opere). Nu are profunzimea filosofică a lui Gobseck, nu este nici ge-
neros, ci doar un individ cu o mare patimă pentru bani. Autorul oferă cititorilor 
amănunte care îi conturează caracterul, modul său de viaţă, dezumanizarea pro-
gresivă, totul transformându-se într-o obsesie care îl va însoţi până la moarte. 

Spre deosebire de protagonistul Aululariei, care nu a dorit să spună nimănui 
că avea bani şi s-a izolat faţă de toată lumea, Grandet deţinea funcţii publice, fiind 
primar al oraşului în care locuia. Bineînţeles că era preocupat de interesele cetă‐
ţenilor, însă urmărea doar să-şi sporească averea. Euclio punea la păstrare banii 
fără a avea un scop bine determinat, spre deosebire de Grandet care o pregătea 
pe Eugénie să-i moştenească averea. Eroul lui Plaut refuză să-i dăruiască zestrea 
fetei sale, lăsându-ne impresia că nu avea sentimente paterne pentru dânsa.  

Un avar complex şi cu un destin tragic este bătrânul Karamazov din roma-
nul scris de Feodor Dostoievski. Şi el făcea cămătărie, reuşind să câştige bani 
foarte uşor, dar spre deosebire de alţi avari, Karamazov dă dovadă de imoralita-
te, depravare. Îşi neglijează copiii şi intră în conflict cu ei pentru moştenire, este 
cheltuitor cu femeile, în special cu Gruşenka.  
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Aşadar, diferenţa dintre Euclio, Harpagon, Grandet şi Shylock este dată de 
stilurile scriitorilor care i-au construit. Dacă personajele lui Plaut şi Harpagon 
sunt realizate cu umor, devenind comice şi pline de ridicol în acelaşi timp, Balzac 
şi Shakespeare îşi conturează personajele cu realism şi complexitate. Fără îndo-
ială că avariţia este aspectul care îi uneşte pe toţi, aceasta fiind evidenţiată prin 
trăsăturile caracteristice ale unei tipologii care a fost bine conturată în diferite 
epoci literare. 

În literatura română, tema avariţiei a fost frecvent evocată, viziunea scriito-
rilor fiind asemănătoare cu cea a clasicilor din literatura universală. La creatorul 
anonim, avariţia dobândeşte o semnificaţie universală, opusă bunului-simţ al 
omului simplu din popor. Zgârcitul devine ridicol în creaţiile populare (basme şi 
snoave), bogătaşii fiind răi şi ipocriţi. În general, zgârcitul este dezumanizat şi 
condamnat, iar săracul, desconsiderat de cei înstăriţi, va fi răsplătit. Viziunea este 
preluată de Anton Pann, care scrie în Povestea vorbei despre Cumplitate şi zgâr-
cenie. Cea din urmă presupune multe sacrificii pentru zgârciţi şi familiile lor: „Ci-
ne strânge nu mănâncă”, „Zgârcitul numai stângă are (care ia), dreapta (care dă) 
îi este uscată.”  

Tipologia avarului este exemplificată şi în opera unor scriitori precum Bog-
dan Petriceicu Hasdeu, autor al dramei romantice Răzvan şi Vidra (1867). Piesa 
are drept motto „Mărirea deşartă şi iubirea de arginţi, acestea sunt nişte neputin-
ţe iuţi ale sufletului…”, preluat din „Cazania” Mitropolitului Teofil (1644). Autorul 
prezintă, în Prefaţa ediţiei a doua a dramei, trăsăturile definitorii ale personaje-
lor construite: „caracterul înfocat, generos eroic şi impresionabil al lui Răzvan; 
caracterul ambiţios, imperativ şi orgolios al Vidrei; caracterul avar şi laş al lui 
Sbierea”. Boierul hapsân se teme mai puţin pentru viaţa sa şi mai mult de posibi-
litatea de a rămâne fără bani. Acest tip de comportament scoate în evidenţă pa-
tima lui Sbierea pentru bani, fiind construit în antiteză cu Răzvan care este bun şi 
darnic. Nici când ajunge rob la poloni nu îşi schimbă comportamentul, deoarece 
nu vrea să se răscumpere, aşteptând momentul eliberării fără să plătească ceva. 
De fapt, era mulţumit că este hrănit şi nu cheltuieşte nimic din propria-i avere. 
Sfârşitul lui Sbierea este tragic, întrucât îşi pierde cunoştinţa la aflarea veştii că a 
fost trădat de vătaful Başotă. Moare cu lădiţa de bani în mână, iar Răzvan se pră‐
buşeşte şi el, căci „viaţa-i o punte între leagăn şi mormânt.” 

Hagi-Tudose, eroul unei comedii şi al unei nuvele scrise de Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, reprezintă tipul clasic al avarului din literatura română. Autorul în-
făţişează privaţiunile unei existenţe marcate de „un şir necurmat de chinuri feri-
cite”. Hagi-Tudose şi-a câştigat cu greu banii, nu este un cămătar precum Shylock, 
Harpagon sau Gobseck şi nu are priceperea lui Grandet pentru a acumula avere. 
Se ocupă, aşa cum ştie el mai bine, de o prăvălie în care mai lucrau câţiva anga-
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jaţi. Avariţia sa depăşeşte orice limite, fiind împinsă până la pierderea instinctu-
lui de conservare, după opinia lui G. Călinescu. Nu se căsătoreşte, nu îşi doreşte o 
familie, pentru că toate acestea presupun cheltuială. Nu îşi cumpără haine noi, nu 
îşi zugrăveşte casa, nu mănâncă şi preferă să stea în frig în odaia sa. Îşi găseşte 
sfârşitul, slăbit de foame şi de boală, dar admirându-şi grămada de aur, la fel ca 
Grandet al lui Balzac.  

Bineînţeles că Delavrancea exagerează, fiind influenţat de romantism şi na-
turalism, abordând patologicul împins către intensificarea unei pasiuni. Hagi-Tu-
dose gândeşte ca un capitalist, speculează toate căile de îmbogăţire şi de păstrare 
a banilor. Privaţiunile impuse de el însuşi sunt, fără îndoială, inumane, iar moar-
tea sa devine tragică şi moralizatoare.  

Dorinţa de a strânge bani cât mai mulţi este caracteristică şi personajelor lui 
Ioan Slavici, scriitor realist cu tendinţă spre clasicism. Tema nuvelei Moara cu 
noroc (1881) este reprezentată de urmările nefaste pe care setea de îmbogăţire 
le are asupra existenţei umane. Autorul porneşte de la premisa că goana după 
avere distruge liniştea sufletească şi produce mâhnire, numeroase rele, apoi duce 
la nenorocire. Ideea este ilustrată prin destinul hangiului Ghiţă, surprins într-o 
involuţie morală – dintr-un om cinstit şi bun, ajunge să facă orice pentru a-şi pro-
teja veniturile din ce în ce mai mari.  

Procesul degradării interioare poate fi observat în diferite momente ale ac-
ţiunii, când Ghiţă începe să îşi piardă integritatea din cauza nelegiuirilor pe care 
le face. Prin intermediul analizei psihologice, sunt puse în evidenţă comporta-
mentul şi atitudinile tipului avarului. Ghiţă a devenit o victimă, pentru că „ţinea la 
bani” şi se gândea la câştigurile pe care le-ar obţine în compania lui Lică, „vedea 
banii grămadă înaintea sa şi i se împăienjeneau parcă ochii; de dragul acestui 
câştig ar fi fost gata să-şi pună, pe un an, doi, capul în primejdie”. Această me-
teahnă îl va conduce treptat le pieire. Personajul se izolează de lume, mai ales de 
familia sa care nu îl înţelege, pe ceilalţi îi suspectează că vor să-i fure averea. 
Ajunge să regrete că are soţie şi copii pe care de-altfel ar fi vrut să îi protejeze. Es-
te conştient de păcatul său, dar îşi spune că aşa l-a lăsat Dumnezeu şi nu are ce să 
mai facă. Totuşi, Lică are controlul total asupra banilor, de aceea cizmarul nu se 
poate bucura de averea acumulată. În acest sens, este semnificativ momentul în 
care porcarul îi cere cheile de la dulapuri, spunându-i să-i dea partea sa.  

Slavici nu înfrumuseţează deloc viaţa personajelor sale. El nu relatează în-
tâmplările prin care trece Ghiţă, ci îl pune în acţiune sub ochii noştri. Deşi se zbu-
ciumă şi are parte de multe experienţe care îl marchează profund, obsesia pentru 
bani nu îl părăseşte. Impresionează stăruinţa cu care personajul îşi manifestă pa-
siunea şi energia debordantă în lupta cu propriile trăiri. Păcatul săvârşit este de 
moarte, deoarece îşi foloseşte soţia drept momeală, iar mai târziu o va ucide. Prin 
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urmare, personajul are un sfârşit violent, este ucis de Răuţ, autorul alegând să îl 
pedepsească pentru a argumenta morala în care crede.  

Tot ce are legătură cu răul trebuie să dispară, de aceea locul tragediei este 
purificat printr-un foc violent. Doar bătrâna (simbolul înţelepciunii) şi copiii 
(simbolul inocenţei) vor supravieţui. Nuvela se încheie cu o învăţătură rostită de 
soacra lui Ghiţă, care este de părere că nimeni nu se poate împotrivi destinului. 
Omul nu poate judeca ceea ce este mai presus de înţelegerea sa, căci „nu bogăţia, 
ci liniştea colibei tale te face fericit”.  

De la patima banului văzută ca o „anemie a conştiinţei morale” se trece la 
„avariţia ca o mutilare a omenescului” în nuvela În vreme de război (1898) a lui 
I.L. Caragiale. Şi aici este surprinsă dezumanizarea personajului principal din ca-
uza patimii pentru bani. Creaţia literară este naturalistă, prezentând o obsesie 
dusă la paroxism şi determinată de gesturi şi acţiuni ce culminează cu nebunia 
hangiului. Stavrache este personajul central al nuvelei, care are un statut social 
bine conturat încă de la început. El deţine avere, spre deosebire de cizmarul să‐
rac Ghiţă din Moara cu noroc, de aceea nu poate fi înţeleasă dorinţa sa de a se îm-
bogăţi. Încă o dată, hanul se dovedeşte a fi un loc blestemat care conduce destinul 
omului spre un sfârşit tragic. Hanul lui Stavrache este situat într-o zonă pustie, 
departe de ochii lumii, predispus parcă fărădelegilor, trăind izolat şi cu frica 
permanentă că va fi prădat. Ghiţă are o familie care îl iubeşte necondiţionat, pe 
când Jupânul Stavrache are un frate preot cu o viaţă dublă: slujitorul lui Dumne-
zeu, ziua, şi conducătorul unor tâlhari cumpliţi, noaptea. Se sugerează un suport 
ereditar bolnăvicios, deoarece există o discrepanţă majoră între cele două com-
portamente ale preotului, explicată printr-o abatere de la normalitate.  

Faptele necinstite ale preotului nu rămân fără repercusiuni, de aceea este 
urmărit de către jandarmi, dar se ascunde la fratele său, care îl trimite în lume cu 
un regiment de voluntari. Astfel, trebuie să se ocupe de averea acestuia, în minte 
încolţindu-i ideea de a şi-o însuşi. Putem afirma că evenimentul exterior nu re-
prezintă decât un factor declanşator, fiindcă patima apare pe un fond psihic labil. 
Setea de înavuţire devine un caz clinic, analizat detaliat, personajul suferă trans-
formări interioare puternice, devine neîndurător şi perfid, chinuit de dorinţa de 
a-şi vedea mort fratele. O secvenţă sugestivă pentru a contura portretul moral al 
personajului este aceea în care o fetiţă soseşte în miez de iarnă la hanul său pen-
tru a cumpăra gaz şi ţuică. Protagonistul nu îşi tratează corespunzător clienţii 
(pune ţuică în sticla de gaz şi gaz, în cea de ţuică), conform spuselor acesteia. Este 
necinstit (nu măsoară bine), acceptă ca fata (unei familii de „pârliţi”) să cumpere 
marfa pe datorie, fiindcă întrezăreşte un câştig cât de mic. Este zgârcit şi reacţio-
nează violent pentru a-şi recupera „paguba”, un covrig uscat pe care copila ar fi 
vrut să îl ia de pe tejghea. 
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În plan psihologic, consecinţele arghirofiliei sunt redate în evoluţia cârciu-
marului, care de la lăcomie, ajunge la frământări obsesive („o veni?... n-o veni?”), 
frică, halucinaţii, groază şi nebunie. Dezumanizarea personajului este totală şi 
aceasta atinge apogeul în clipa sosirii la han a fratelui său. În final, încearcă să-l 
ucidă, cântă popeşte, confundă planul real cu cel al visului şi rămâne prins într-o 
realitate a sa. Mediul şi ereditatea pot motiva existenţa acestui caz patologic, ţi-
nând cont de faptul că şi popa Iancu este stăpânit de patima banilor, fiind un tâl-
har şi delapidator ca militar.  

Ion Luca Caragiale preia o tipologie realistă, dar se îndepărtează de aceasta, 
aşa cum fusese ea abordată, pentru că anulează dimensiunea comică a lui Harpa-
gon sau Hagi-Tudose, ori cea tragică a lui Ghiţă din nuvela Moara cu noroc, şi 
prezintă un caz clinic, avariţia, aflată în strânsă legătură cu sfera patologicului. 

G. Călinescu este scriitorul care umanizează tipologia avarului, prin crearea 
personajului Costache Giurgiuveanu din romanul Enigma Otiliei (1938). El poate 
fi văzut cu o oarecare simpatie, aflându-se între tragic şi comic, întrucât avariţia 
este o trăsătură a societăţii în care trăieşte. Este vorba despre o societate bizuită 
pe ban, care îl are pe Dumnezeu în pungă, nu în inimă. Mircea Florian, în Arta de 
a suferi, afirma că „aurul este scopul, este mijlocul, este alfa şi omega, este corpul 
şi sufletul, este tot”. Întreaga existenţă umană este subordonată banului care de-
vine „zeul la care se închină toţi” (Honoré de Balzac). Autorul român foloseşte o 
tehnică apropiată de cea a scriitorului francez (descrieri detaliate, reconstituiri 
biografice ale mediului în care trăiesc personajele), dar personajul său este dife-
rit de avarii conturaţi de Balzac.  

Giurgiuveanu deţine o avere moştenită în mare parte (avusese o soţie boga-
tă), nereprezentând marea burghezie, ci aceea de mijloc. Speculaţiile sale nu pot 
fi comparate cu cele ale lui Gobseck sau Grandet, deoarece el „ciupea” de unde 
putea. Totalitatea bunurilor sale este compusă din imobile pe care le închiriază, 
bani proveniţi din vânzarea unor obiecte confiscate pentru neplata chiriei sau 
din afaceri neînsemnate. 

Tânărul Felix este unul dintre păgubiţi, plătindu-i tutorelui său o sumă des-
tul de mare, care i-ar fi permis să trăiască bine oriunde, deşi în casa lui nu avea 
parte de confort. Nici faţă de Otilia, fata sa, nu este mai generos. Nu îi dă bani, de 
aceea o împinge cu bună ştiinţă în braţele lui Leonida Pascalopol, tipul burghezu-
lui rafinat. Avariţia nu-i domoleşte instinctul de conservare, la fel ca la Hagi-Tu-
dose, şi nici latura umană. O iubeşte pe Otilia aşa cum poate el, iar mai târziu îl 
îndrăgeşte şi pe Felix. Toate fricile şi reţinerile unui suflet plin de frustrare, mar-
cat de zgârcenie, dispar când fata îl mângâie cu dragoste pe chelia ca porţelanul.  

Costache Giurgiuveanu nu ştie să investească banii, ci îi ţine acasă, sub sal-
tea, este temător şi ezitant, deci se deosebeşte de avarii lui Balzac. Ar fi vrut să 
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depună o sumă consistentă în contul Otiliei, aşa cum îl sfătuise Pascalopol, dar 
amână mereu momentul, până când Stănică Raţiu îi fură. Încetarea din viaţă a bă‐
trânului este cauzată de propria-i patimă, deci nu îşi poate duce planul la bun 
sfârşit. Pompiliu Constantinescu opina că personajul nu trebuie considerat un 
monstru, ci o expresie a unei „psihologii nefericite”, este tragic şi grotesc în ace-
laşi timp. Scena furtului banilor şi moartea lui Costache, dar şi aspectul neîngrijit 
şi sărăcăcios al personajului sunt grăitoare în acest sens.  

Zgârcenia lui Giurgiuveanu poate fi observată în gesturi, comportamente şi 
chiar mediul în care trăieşte. Casa de pe strada Antim este neîngrijită şi stă să se 
prăbuşească, semn că moşul nu voia să cheltuiască bani pentru a salva aparenţe-
le. Iubirea pe care i-o poartă Otiliei îl umanizează, cu toate că vrea să-i constru-
iască acesteia o casă din materiale utilizate. Cel mai tare pare să îl sperie sora sa, 
iar ca armă de apărare recurge la simularea uitării, bâlbâială, prin care amână să 
răspundă pentru a câştiga timp. Nefiind puternic ca să răspundă jignirilor şi nea-
vând suficientă iniţiativă, Giurgiuveanu se va lăsa dominat de Aglae, iar în final va 
lua parte fără să vrea la spectacolul asaltului asupra locuinţei sale.  

Pendularea între sentimente şi modalitatea lor de manifestare onestă, apoi 
existenţa avariţiei îl vor face să eşueze lamentabil. G. Călinescu nota în Cronicile 
optimistului că nu a înfăţişat un avar, ci doar a descris un om, neavând în vedere 
o schemă. Un individ econom nu va utiliza banii decât dacă are nevoie, însă ava-
rul „uită că banul e un mijloc de subzistenţă, încearcă durerea de a-l cheltui chiar 
în folosul său propriu, începe să-l iubească în sine. De aceea, în general, avarii 
vieţuiesc mai mult sau mai puţin sordid, sunt nişte asceţi în felul lor.”  

Avarul poate fi chiar simpatic, câtă vreme nu-i este alterată complexitatea 
morală, iar zgârcenia sa devine o slăbiciune. Uneori, aceasta se transformă într-o 
boală, legată de vârsta şi societatea în care trăieşte. Giurgiuveanu ştie că banii 
sunt necesari într-o epocă în care nimic nu funcţionează dacă nu ai avere. Otilia 
ar fi fost protejată de Pascalopol, Felix avea banii lui, deci nu găseşte motive de 
îngrijorare. Singura sa preocupare este să nu fie prădat, se apără cu mijloace 
proprii, însă se dovedeşte a fi neputincios. 

Aşadar, viaţa avarului şi patima sa manifestată într-un context social, istoric 
au fost reflectate în operele romantice şi realiste, cele din urmă accentuând im-
plicaţiile psihologice şi morale. Avarii sunt îngroziţi de gândul că ar putea rămâ‐
ne fără bani, de aceea ascund banii în locuri numai de ei ştiute. Se află întotdeau-
na într-o stare de maximă tensiune, provocându-le surescitarea. Destinul lor este 
dramatic, iar moartea survine nu în mod natural, ci în urma unui şoc emoţional, 
apărut tot din cauza avariţiei nelimitate, de aceea sfârşitul are valoare de simbol. 
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VALOAREA EXPERIENŢELOR-LIMITĂ LA SCRIITORII 

SECOLULUI AL XX-LEA: FRANKL ŞI STEINHARDT 

Ana C. VÎRLAN 

Profesor drd. 

Omul în căutarea sensului vieţii şi Jurnalul fericirii 
 
Două bestselleruri  

Un adevărat bestseller al secolului al XX-lea, car-
tea de căpătâi a lui Viktor Frankl, Ein Psychologe erlebt 
das Konzentrationslager (Man’s Search for Meaning) – 
Omul în căutarea sensului vieţii, a văzut lumina tiparu-
lui în 1946 şi are ca temă, pe de o parte, descrierea ex-
perienţelor existenţiale din lagărele de concentrare 
naziste, iar pe de altă parte, propunerea unui sistem 
psihoterapeutic – logoterapia – ca metodă de aflare a 
sensului existenţial. După spusele autorului însuşi, 
cartea încearcă să răspundă la întrebarea „Cum a fost 
viaţa de zi cu zi în lagărele de concentrare, reflectată în 
mintea unui prizonier obişnuit?” 

Omul în căutarea sensului vieţii este cea mai vân-
dută carte din librăria Muzeului Holocaustului din Washington şi una dintre cele 
zece cărţi aflate în topul Librăriei Congresului American şi al Clubului „The Book 
of The Month”. Până la dispariţia autorului, în 1997, Omul în căutarea sensului 
vieţii a fost vândută în zece milioane de exemplare şi tradusă în peste 30 de 
limbi. 

În nici 200 de pagini, Viktor Frankl reuşeşte să uimească şi să sensibilizeze 
conştiinţele cititorilor, scriind nu numai despre parcurgerea unei perioade de 
trei ani în lagărele naziste ale morţii (Auschwitz, Dachau, Birkenau), ci şi despre 
punerea la punct în aceeaşi perioadă a unei extraordinare viziuni psihoterapeu-
tice, cunoscută mai târziu sub numele de logoterapie. Pilonul logoterapiei lui 
Frankl a fost de la început convingerea că forţa motivantă şi generatoare de 
energii a individului este căutarea sensului existenţial.  

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjViN-gtdHeAhWlKsAKHbtWA2oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dol.ro/carti/psihologie/psihologie/omul-in-cautarea-sensului-vietii---viktor-efrankl-yps00445.html&psig=AOvVaw2sSRK8d6LErPVcIiF6dWDk&ust=1542200100395121
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Nicolae Steinhardt a scris Jurnalul fericirii între 
anii 1969 şi 1971. Se spune că varianta aflată la Mă‐
năstirea Rohia este a treia, dar, dincolo de această 
opinie, un lucru este sigur: varianta de la Rohia nu es-
te cea pe care au cunoscut-o cititorii, după publicare.  

În 1972, dactilograma Jurnalului fericirii a fost 
confiscată în urma delaţiunii lui Ion Caraion („Artur”, 
numele de cod acordat de Securitate). Steinhardt a re-
scris din memorie o altă versiune, mai amplă dar, în 
anul 1975, în urma unui memoriu înaintat de către 
autor, i s-a restituit acestuia prima versiune la Uniu-
nea Scriitorilor. Ca măsură de precauţie, vor fi realiza-
te mai multe copii ale fiecăreia dintre cele două versi-
uni, pe care Steinhardt le „clandestinizează” pe la diferiţi prieteni. Prin 1980, au 
fost trimise copii ale fiecărei versiuni la Paris, lui Virgil Ierunca şi Monicăi Lovi-
nescu, cu intenţia ca acestea să fie publicate mai târziu în Franţa (de altfel, prima 
versiune publicată a fost în limba franceză, iar a doua în româneşte). În cores-
pondenţa lui Nicolae Steinhardt cu Virgil Ierunca şi cu Monica Lovinescu, a fost 
exprimată şi dorinţa de unificare a celor două versiuni. 

În 1984, tot în urma unei delaţiuni, lui Steinhardt i se confiscă din nou pri-
ma versiune a Jurnalului fericirii. A fost un act inutil de data aceasta, pentru că 
lucrarea se afla deja la adăpost. Un merit deosebit îl are preotul Emanuil Rus de 
la Rohia (astăzi stareţ la Mănăstirea Bixad, Satu-Mare) care a ascuns Jurnalul fe-
ricirii timp de un an şi jumătate într-o instalaţie de încălzire centrală dezafecta-
tă. George Ardeleanu remarcă diferenţele dintre versiunea publicată şi versiu-
nea aflată în arhivele mănăstirii Rohia: prezenţa unor fragmente inexistente în 
prima versiune (şi invers), o altă ordonare a blocurilor textuale (Jurnalul ferici-
rii, nefiind scris cronologic, lasă posibilitatea unei astfel de reordonări), disloca-
rea unor fragmente compacte din prima versiune şi repoziţionarea lor şi o altă 
formulare a pasajelor comune. Toate acestea sunt prezentate şi analizate într-un 
capitol special, în monografia pe care George Ardeleanu a publicat-o la Humani-
tas, dar şi în postfaţa ediţiei Jurnalului fericirii publicate în 2008 la Polirom.  

 

Suferinţa şi „voinţa de sens” 

Esenţa vieţii e sintetizată de Frankl în următorul îndemn care devine şi 
nucleul logoterapiei: „Trăieşte ca şi cum ai trăi a doua oară, iar prima dată ai 
fi acţionat la fel de greşit pe cât eşti acum pe cale să o faci!”1  

                                                           
1 Viktor E. Frankl, Omul în căutarea sensului vieţii, ed. cit. 
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Alături de calea aflării sensului vieţii, dragostea îşi găseşte la Frankl, dincolo 
de aparenţele senzoriale, măsura şi valoarea conceptuală, reprezentând o altă 
modalitate de împlinire existenţială: „Dragostea este un fenomen la fel de fun-
damental ca şi sexul. În mod normal, sexul este un mod de exprimare a iubirii. 
Sexul este îndreptăţit, ba chiar sanctificat de îndată ce este un vehicul pentru 
dragoste, şi numai cât timp rămâne astfel. Aşadar, dragostea nu este înţeleasă ca 
un simplu efect secundar al sexului; dimpotrivă, sexul este o modalitate de ex-
primare a trăirii acelei intimităţi supreme care se numeşte dragoste.”2 

Şi pentru a completa triada propusă de Frankl, al treilea drum al căutării şi 
aflării sensului în viaţă este depăşirea suferinţei prin înţelegerea sensului ei. 
Acestui demers i se acordă un spaţiu mai mult decât generos în întreaga carte. 
Frankl spune că „a suferi fără să fie nevoie este o chestiune mai degrabă de maso-
chism decât de eroism”3, iar cel care semnează prefaţa, Gordon W. Allport4, sub-
liniază: „A trăi înseamnă a suferi, iar a supravieţui înseamnă a găsi un sens în su-
ferinţă.”5  

Dar ceea ce impresionează în Omul în căutarea sensului vieţii sunt şi poveşti-
le de viaţă ale pacienţilor lui Frankl: „Odată, un medic generalist în vârstă a ape-
lat la mine din cauza unei depresii severe. Nu putea trece peste pierderea soţiei 
sale, care murise cu doi ani înainte şi pe care o iubise mai presus de orice. Dar 
cum puteam eu să-l ajut? Ce să-i spun? Ei bine, m-am abţinut să-i spun ceva la 
nimereală şi în schimb l-am confruntat cu întrebarea: «Doctore, ce s-ar fi întâm-
plat dacă ai fi murit dumneata primul şi soţia dumitale ţi-ar fi supravieţuit?» «Oh, 
mi-a răspuns el, ar fi fost îngrozitor! Ce ar mai fi suferit!» Atunci i-am replicat: 
«Vezi, doctore, soţia dumitale a fost cruţată de o astfel de suferinţă, şi negreşit că 
tu eşti acela care ai cruţat-o, cu preţul faptului că tu îi supravieţuieşti şi o jeleşti.» 
Nu mi-a răspuns nimic, dar mi-a strâns mâna şi a părăsit liniştit cabinetul meu. 
Într-un fel, suferinţa încetează să mai fie suferinţă din clipa în care îşi găseşte un 
sens, de pildă sensul sacrificiului.” 

Pentru Frankl, a găsi sensul vieţii înseamnă a afla în primul rând sensul su-
ferinţei, iar pentru aceasta trebuie ca omul să transforme suferinţa într-o realiza-
re omenească şi într-o împlinire umană, să-şi învingă complexul de vinovăţie şi 
să-şi acorde sieşi şansa de a se schimba în bine. Şi mai înseamnă a ieşi din com-
plexul şi ideea de efemeritate a vieţii, oferindu-şi sieşi un motiv de a trece în mod 
responsabil la acţiune. 

                                                           
2 Ibidem, p. 124. 
3 Viktor E. Frankl, Omul în căutarea sensului vieţii, ed. cit., p. 126. 
4 Gordon W. Allport – psiholog american, profesor al Universităţii Harvard. 
5 Viktor E. Frankl, op. cit., p. 9. 
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Aşa cum scria Allport, Omul în căutarea sensului vieţii este „mai mult decât 
povestea biruinţei lui Viktor E. Frankl asupra morţii: este o remarcabilă combi-
naţie de ştiinţă şi umanism şi o introducere în cea mai semnificativă mişcare psi-
hologică a zilelor noastre”. 

* 
De cealaltă parte, Jurnalul fericirii este o sinteză a unor probleme existenţia-

le dezvoltate în spaţiul literaturii şi al teologiei. Nicolae Steinhardt demonstrează 
că între cele două domenii ale culturii (naţionale şi universale) nu numai că exis-
tă multiple căi de comunicare, dar se pot crea şi sisteme de conciliere, de acord. 
George Ardeleanu remarcă în predicile şi eseurile teologice ale monahului de la 
Rohia un puternic substrat cultural. Atât în Jurnalul fericirii, cât şi în Cuvinte de 
credinţă (Dăruind vei dobândi), aflăm aproape pe fiecare pagină nu doar bogate 
referinţe teologice (răsăritene şi apusene), ci şi ample analize pe probleme din 
domeniul literaturii, semioticii, lingvisticii, filosofiei şi chiar al ciberneticii şi 
psihanalizei. Iluştri oameni de cultură precum Goethe, Rimbaud, Baudelaire, Dos-
toievski, Proust, Papini, Claudel, Mauriac, Ionesco, Einstein, Heisenberg, Fellini, 
Dali sunt amintiţi mereu în predicile sale. Alte pagini ale confesiunii lui Stein-
hardt fac referire la opere literare şi se transformă în adevărate analize pe text. 
Este cazul nuvelei O fotografie veche de 14 ani de Mircea Eliade ori al tablourilor 
pe tema Răstignirii semnate de Grunewald şi Velasquez. 

Stilul confesiunii din Jurnalul fericirii, dar şi din Cuvinte de credinţă (Dăruind 
vei dobândi) este unul alert, viu, dar şi flexibil şi colocvial. Şi, mai mult decât atât, 
confesiunea şi predicile lui Steinhardt sunt puternic ancorate în ceea ce George 
Ardeleanu numeşte „imperativele modernităţii”, observându-se o anumită dra-
matizare în special a textelor omiletice, lucru ce vine desigur din zona criticii şi 
esteticii literare. De asemenea, se poate vorbi şi de o influenţă inversă, dinspre li-
teratură spre teologie.  

George Ardeleanu remarcă existenţa la Steinhardt a unei anumite disponibi-
lităţi de a descoperi „enclave” de transcendenţă acolo unde cei mai mulţi dintre 
noi nu sunt dispuşi să le găsească sau unde autorii înşişi nu le recunosc. Criticul 
Nicolae Steinhardt demonstrează existenţa unor astfel de enclave în textele lui 
Florin Iaru sau ale lui Liviu Ioan Stoiciu. El demonstrează că anumite picturi de 
Salvador Dali sunt profund creştine, că Fellini este „un Sfânt Vasile al veacului 
nostru”, că filmul Blow-up al lui Antonioni este „un Varlaam şi Ioasaf al cinemato-
grafiei” ori că opera rock Jesus Christ Superstar este profund creştină. Dar George 
Ardeleanu remarcă şi incompatibilitatea dintre hedonismul critic al lui Stein-
hardt şi beatitudinea monastică autentică aplicată în exerciţiile critice. 

În ceea ce priveşte calitatea de bestseller a Jurnalului fericirii, ea nu trebuie 
percepută cu facilitatea pe care o impune comercialul. Jurnalul fericirii are încă 
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un mare succes de public, fiind până în prezent publicat în zece ediţii şi cunos-
când şase traduceri. Şi, cu siguranţă, această carte de confesiuni inedite bucură 
minţile şi sufletele cititorilor nu doar pentru că este jurnalul unui proces şi al 
unei detenţii, nu doar pentru că aduce mărturie despre o minunată convertire la 
ortodoxie, ci şi pentru că este o frescă a secolului al XX-lea. Autorul se află la con-
fluenţa unor mari idei (ideologii!) şi a unor mari polemici ale secolului trecut, 
dovedindu-se un veritabil intelectual prins trup şi suflet în lupta cu marea utopie 
comunistă, dar şi un martir al adevărului care nu îşi pierde viaţa, ci, prin suferin-
ţă şi înţelegerea rostului acesteia, şi-o câştigă. 

Dramatica experienţă existenţială oglindită în Jurnalul fericirii este un răs-
puns mai mult decât convingător la întrebările noastre, ale tuturor: Care este ros-
tul suferinţei? Cum ne-am putea ridica sufletele deasupra ei? De ce este lăsat şi 
maleficul, Răul, să prolifereze? Unde duc ispăşirea şi căinţa? Pe care din căi se 
află mântuirea? Se pot păstra intacte bunătatea şi demnitatea într-o lume ce slu-
jeşte Răul? Cum se păstrează şi se îmbunătăţeşte Adevărul care ne-a fost dat? 
Cum să acceptăm coborâşurile vieţii? Cum să întâmpinăm moartea? Cum să apă‐
răm creştinismul debarasându-ne de laşitate, ignoranţă, prostie, pasivitate şi 
înarmându-ne cu răbdare nesfârşită, cu smerenie şi cu darul iertării? 

Steinhardt nu emite pretenţia că posedă răspunsurile la toate Marile Între-
bări. Şi nici nu se consideră un învăţător exemplar pe care să-l urmeze fără şovăi-
re discipolii (cititorii lui). Însă el ne oferă ceea ce niciuna dintre cărţile de deten-
ţie apărute în ultimii douăzeci de ani nu a reuşit să ofere: un real echilibru între 
confesiunea amară şi de multe ori zguduitoare şi ceea ce numeşte psalmistul „ini-
ma blândă şi smerită” – locul în care sălăşluieşte şi puterea mistuirii în dragostea 
de Dumnezeu şi forţa ridicării deasupra suferinţei prin iertarea aproapelui.  

 
 

Viktor E. Frankl, Omul în căutarea sensului vieţii 
lectură şi interpretare 

 

Motivaţia primă a omului în viaţa sa este căutarea sensului. 
Viaţa are sens în orice împrejurări, chiar şi în cele mai grele, în 
cele mai nefericite condiţii. Nimic pe lume nu poate impulsiona 
mai mult fiinţa umană să depăşească greutăţile exterioare şi du-
rerea lăuntrică decât conştiinţa că are o misiune în viaţă. 

Viktor E. Frankl 
 

În cadrul hermeneuticii literare, dar şi în oricare altă hermeneutică ce are 
ca obiect de interpretare textul scris, „problematica interpretării textului este 
corelată cu problematica lecturii [...], iar lectura este ea însăşi o interpretare, 
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chiar una privilegiată, în calitatea ei de primă interpretare şi de punctum movens 
al viitoarelor alte lecturi şi interpretări”6. Aşadar, prima lectură a unei opere lite-
rare are o valoare şi o dimensiune estetică, pe care Hans-Robert Jauss în lucrarea 
Experienţă estetică şi hermeneutică literară o înţelegea ca efectuându-se în spa-
ţiul comprehensiunii (definite ca subtilitas intelligendi), ca „dimensiune esenţială 
în receptarea operei de artă literară cu consecinţe dintre cele mai importante în 
buna exercitare a hermeneuticii literare”7. 

Atât Gadamer, cât şi Jauss subordonează experienţa estetică a primei înţele-
geri înţelegerii prin explicaţii şi înţelegerii prin aplicaţii, o bună interpretare a 
textului literar neputându-se realiza decât prin raportarea propriei înţelegeri la 
alte tipuri de înţelegere sau de interpretare. Dacă Gadamer vorbeşte de „fuziunea 
sau contopirea orizonturilor”, Jauss preferă conservarea identităţii lor – a expe-
rienţei estetice şi a experienţei hermeneutice. 

Aducând în discuţie conceptele de „prima lectură” (lectura estetică în con-
cepţia lui Jauss, cea care furnizează adevărul primei înţelegeri, neinfluenţând de-
liberarea) şi „re-lectura” (cea care susţine şi chiar determină dezbaterea, analiza 
şi interpretarea), trebuie spus că, în urma primei lecturi a cărţii Omul în căutarea 
sensului vieţii am trecut mai mult prin experienţa intelectuală, achiziţiile cogniti-
ve fiind cele care au predominat. Re-lectura, însă, s-a transformat într-o experi-
enţă mai înaltă, nu doar intelectuală, o experienţă aproape iniţiatică, edificatoare. 
Dacă la prima lectură atenţia mea s-a fixat pe prima parte a cărţii Experienţe din 
lagărul de concentrare, a doua oară am fost mult mai interesată să descopăr valo-
rile şi conotaţiile... terapeutice ale gândurilor, ideilor şi faptelor de viaţă (logo-
drame), ilustrate în partea a doua, Logoterapia pe scurt. Şi ştiu acum că experien-
ţa re-lecturii a devenit una de ordin spiritual. În acest context, cartea de faţă are 
pentru mine o valoare „de rang înalt”8, pentru că a reuşit să-mi ofere – fără să mă 
„manipuleze prin intermediul unor fantasme hrănite de imaginaţie”9 – o nouă 
perspectivă şi un nou mod de abordare pentru ceea ce numeam până acum „sen-
sul vieţii”, „sensul suferinţei”, „libertatea de a alege” şi „vidul existenţial”. 

„Lumea operei” lui Frankl nu se construieşte în faţa textului, ci dincolo de el, 
pe retina, în sufletul şi în mintea cititorului. Şi, prin duritatea şi gravitatea ei, reu-
şeşte să rămână bine fixată acolo. Dacă la început e formată din piese disparate 
de puzzle, încetul cu încetul (odată cu câştigarea abilităţii noastre de analiză, de 
interpretare, de conştientizare a vastelor şi numeroaselor feţe şi faţete ale rău-

                                                           
6 Lucia Cifor – Principii de hermeneutică literară, Cap. II, Statutul şi sarcinile hermeneuticii literare, II.1 
Lectură şi interpretare, UAIC, Iaşi, 2006, p. 158. 
7 Ibidem, p. 158. 
8 Lucia Cifor, op. cit., p. 162. 
9 Ibidem, p. 162. 
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lui), iată că această lume capătă pe parcurs consistenţă, formă şi devine un tot. 
Un „întreg” al suferinţei... Pentru ca mai târziu, îmbrăcând haina logoterapiei, su-
ferinţa aceasta să se constituie în forma supremă de exorcizare a răului, cu atât 
mai puternică cu cât nu utilizează în scopul apărării decât forţele interioare ale 
individului. Forţe ce îşi trag sevele din acceptarea suferinţei, din perceperea ei ca 
formă de împlinire a unei misiuni sublime atunci când omul conştientizează că 
„nu mai are nimic de pierdut”. Iar experienţa estetică produsă de întâlnirea cu 
această carte cred că validează pentru mulţi cititori un univers hermeneutic 
aparte, o „lume al cărei adevăr nu este cu nimic mai prejos faţă de lumile omolo-
gate prin alte experienţe (tragice!) ale vieţii”10. 

Viktor E. Frankl (1905-1997), unul dintre cei mai renumiţi profesori de neu-
rologie şi psihiatrie ai Universităţii din Viena, este cunoscut în lume mai ales ca 
părinte al logoterapiei. Definită ca cea de-a treia şcoală vieneză de psihoterapie, 
aceasta se concentrează, după cum afirmă însuşi Frankl, „pe sensul existenţei 
umane şi pe căutarea acestui sens de către om”. Conform logoterapiei, efortul 
omului de a găsi sensul în viaţă este de fapt forţa motivatoare ce primează în toa-
te aspectele existenţei sale.  

Scrisă în 1945, cartea Omul în căutarea sensului vieţii este o lucrare care a 
avut nu numai un destin aparte (fiind tradusă în peste 30 de limbi, având peste 
150 de ediţii şi făcând parte din primele 10 cărţi citite în America în ultimii ani), 
dar şi o lucrare care a impus un nou curs şi o nouă direcţie în psihoterapia uni-
versală. La prima lectură, Omul în căutarea sensului vieţii este istorisirea existen-
ţei unui om care, dintr-un număr, a redevenit o persoană. Aflăm că Viktor E. 
Frankl a trăit experienţa a trei ani plini de privaţiuni şi teroare în lagărele morţii 
de la Auschwitz şi Dachau. În timpul chinuitoarei experienţe din perioada nazistă 
şi graţie efortului său continuu de a rezista nealterat mai ales sub aspect psihic şi 
emoţional, Frankl şi-a conturat viziunea psihoterapeutică proprie căreia i-a dat şi 
un nume: logoterapia. Dar, după cum afirmă Gordon W. Allport11, scrierea lui 
Frankl reprezintă „mai mult decât povestea biruinţei asupra morţii; ea este o re-
marcabilă combinaţie de ştiinţă şi umanism şi o introducere în cea mai semnifi-
cativă mişcare psihologică a zilelor noastre.”  

Deşi devastatoarea (pentru noi!) experienţă din lagăre este înfăţişată până 
la cele mai mici (dar nu insignifiante) detalii – care au făcut ca unii prizonieri să 
supravieţuiască şi alţii să piară –, totuşi autorul nu urmăreşte impresionarea citi-
torului şi nici dobândirea din partea lui a vreunei atitudini de înţelegere, de com-
pătimire. Dincolo de amănuntele tulburătoare pe care se construiesc întâmplări-

                                                           
10 Op. cit., p. 166. 
11 Gordon Willard Allport (1897-1967) – psiholog, profesor universitar la Harvard, cel care a semnat 
Prefaţa la Omul în căutarea sensului vieţii, ediţia a IV-a, în limba engleză, 1959. 
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le prezentate, Frankl excelează în pledoaria sa „pentru un optimism tragic”12 şi 
reuşeşte să fixeze coordonatele care au determinat, în condiţiile existenţiale cele 
mai vitrege, rezistenţa/reuşita unora şi abdicarea/renunţarea altora.  

Cartea este structurată pe două părţi – Experienţe din lagărul de concentrare 
şi Logoterapia pe scurt – care, deşi tulburătoare, m-au determinat să le citesc la 
început dintr-o singură suflare şi mi-au creat impresia de scurtă şi grăbită nara-
ţiune. La o re-lectură însă, lucrurile au stat cu totul altfel. 

M-a impresionat incipitul cu ideile de bun-simţ şi aproape timide ale celui 
care, în ciuda experienţelor traumatizante, poate şi ştie să vorbească despre sine 
fără sentimentalism şi autocompătimire, şi mai ales fără a căuta să stârnească în 
sufletele cititorilor mila şi compasiunea. Câteva cuvinte-cheie din argumentul 
(armonios inserat în naraţiune) atrag atenţia cititorului: „experienţă personală”, 
„om oarecare”, „deţinut de rând”, „un simplu număr”, „gândul sinuciderii”, „peri-
colul morţii”, „deznădejde”... Iată coordonatele unei existenţe umane ce se vrea 
(şi reuşeşte a fi!) simplă, lipsită de infatuare şi de ceea ce, post factum, unii ar pu-
tea numi rezistenţă ori chiar... eroism.  

Dar cel care scrie atât de simplu, de elocvent şi de... detaşat despre sine este 
totuşi un învingător, un om care a dat un nou sens suferinţei şi care a reuşit să se 
ridice cu mult deasupra ei. Iar forţa celui aflat în suferinţă şi-a avut poate izvorul 
şi în concepţiile despre lume şi viaţă ale lui Dostoievski, Lessing, Nietzsche, Scho-
penhauer, pe care Viktor Frankl îi citează deseori în cartea sa. 

În prima parte a cărţii, Experienţe din lagărul de concentrare, unde defineşte 
perioada prizonieratului ca „primă fază a reacţiilor psihologice”, Frankl (re)des-
coperă adevăruri pe care sufletul şi mintea umană (de atunci, de acum) nu le pot 
ignora: „Dacă cineva ne-ar fi întrebat dacă e adevărată afirmaţia lui Dostoievski, 
care defineşte în mod categoric omul drept o fiinţă care se poate obişnui cu orice, 
am fi putut răspunde că, «într-adevăr, omul se poate obişnui cu orice, dar nu ne 
întrebaţi cum reuşeşte aşa ceva».”13 Cuvintele lui Dostoievski i-au venit deseori 
în minte şi i-au oferit lui Frankl libertatea lăuntrică, cea care „nu se poate pierde”: 
„Există un singur lucru de care mă tem: să nu fiu vrednic de suferinţa mea.”14 

Dincolo de amănuntele concrete legate de chinurile detenţiei (nesomn, frig, 
epuizare fizică, subnutriţie dusă la extrem, conflictele deschise dintre capi şi de-
ţinuţi, finalizate întotdeauna cu victoria celor dintâi...), Viktor Frankl vorbeşte 
despre suferinţă ca formă de redescoperire a „normalului” şi a „bucuriei de a 
trăi”, dar şi ca moment al pierderii minţii atunci când constaţi „că nu mai ai nimic 

                                                           
12 Referire la Postfaţa semnată de autor pentru ediţia din 1984 a cărţii. 
13 Viktor E. Frankl, Omul în căutarea sensului vieţii, Bucureşti, Meteor Press, 2009, p. 33. 
14 Ibidem, p. 79. 
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de pierdut”.15 
Sustragerea din suferinţă nu se poate realiza în viziunea lui decât printr-un 

soi de „fericire negativă” pe care Schopenhauer o numea „libertatea de a nu su-
feri”16: „Adevăratele plăceri pozitive, chiar mici, erau foarte puţine. Îmi amintesc 
că odată am făcut un soi de bilanţ al plăcerilor şi am găsit că în multele, multele 
săptămâni scurse trăisem doar două momente plăcute.”17 

Cel care îşi caută cu înverşunare sensul vieţii trece mai întâi prin căutarea 
sensului suferinţei. El parcurge la început drumul sinuos al stării de şoc, pentru ca 
mai apoi să se confrunte cu hăţişurile disperării, iar în cele din urmă să înţeleagă 
împlinirea suferinţei ca destin, ca proprie misiune, „singura şi unica misiune”. Iar 
singura şansă de salvare a individului aflat în suferinţă „ţine de modul cum aces-
ta îşi poartă povara”.18 

Sensul suferinţei stă pentru Viktor Frankl tocmai în acceptarea ei ca sarcină 
a destinului: „Suferinţa devenise pentru noi o sarcină căreia nu voiam să-i întoar-
cem spatele. Ne dădeam seama de oportunităţile ascunse pe care ea ni le oferea 
ca să realizăm ceva, acele oportunităţi care l-au făcut pe poetul Rilke să scrie: Wie 
viel ist aufzuleiden (Cât de mare e suferinţa prin care trebuie să trecem!). Rilke 
vorbea despre acea «îndurare a suferinţei» la fel cum alţii vorbesc despre «înde-
plinirea unei munci oarecare». Şi noi chiar că aveam destulă suferinţă prin care 
să trecem”19. 

Dincolo de încercările de a conştientiza şi de a accepta propria suferinţă, ca 
misiune de împlinit pe pământ şi dincolo de definiţiile pe care i le găseşte (sau 
măcar încearcă să le caute, neavând pretenţia că le-a şi aflat), Frankl oferă şi un 
posibil răspuns la întrebările „de ce?”, „pentru ce?” şi, mai ales, „pentru cine?”, de-
finind în fond un posibil rost al suferinţei. Un rost, da! Dar nu şi o justificare: „Un 
gând m-a străpuns: pentru prima dată în viaţă am înţeles adevărul, aşa cum l-au 
aşezat în ode atâţia poeţi, declarat ca ultimă înţelepciune de atât de mulţi gândi-
tori. Adevărul că dragostea este ultimul şi cel mai înalt ţel la care omul poate să 
aspire. Atunci am înţeles sensul celei mai mari taine pe care poezia, gândirea şi 
credinţa umană trebuie să ne-o împărtăşească: izbăvirea omului este prin dra-
goste şi în dragoste.”20 

„Contemplarea persoanei iubite” este privită ca unică şansă de izbăvire a 
omului. Cugetarea continuă la soţia sa, păstrarea intactă a imaginii fiinţei iubite 

                                                           
15 Ibidem, p. 35, citat din Lessing. 
16 Ibidem, p. 61, citat din Schopenhauer. 
17 Ibidem, p. 61. 
18 Ibidem, p. 90. 
19 Ibidem, p. 91. 
20 Viktor E. Frankl, op. cit., p. 51 (2). 
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nu pe retină, ci în memoria nealterată a sufletului, (supra)vieţuirea doar la gân-
dul şi cu gândul revederii devin pentru Viktor Frankl nu doar motive de uitare, 
de ignorare a suferinţei, ci şi căi de autodescoperire, de autodefinire şi poate 
chiar cea mai puternică piedică în calea sinuciderii: „Ascunzându-şi gura în spa-
tele gulerului ridicat, omul de lângă mine mi-a şoptit dintr-o dată: Dacă ne-ar ve-
dea soţiile în clipa asta! Sper că o duc mai bine în lagărul lor şi că nu ştiu prin ce 
trecem noi. Asta m-a trimis cu gândul la soţia mea. Şi cum mergeam, kilometri la 
rând, tot împiedicându-ne şi alunecând pe porţiunile îngheţate, trăgându-ne unul 
pe altul în sus şi mergând mereu înainte, fără să rostim ceva, amândoi ştiam că 
fiecare dintre noi se gândea la soţia lui. Uneori priveam spre cerul unde stelele 
începeau să pălească, în timp ce lumina trandafirie a zorilor se întindea din spa-
tele unei grămezi de nori negri. Sufletul meu se agăţa însă de chipul soţiei mele, 
pe care mi-l adusesem înaintea ochilor cu o claritate suprafirească. O auzeam 
răspunzându-mi, îi vedeam surâsul, privirea sinceră şi dătătoare de curaj. Fie că 
era sau nu reală, privirea ei era însă mai strălucitoare decât soarele care tocmai 
răsărea.”21 

Iar citatul din Cântarea Cântărilor (autorul apelează des la Vechiul Testa-
ment) – „Pune-mă ca o pecete pe inima ta, căci dragostea este mai tare ca moar-
tea”22 – esenţializează şi potenţează trăirile lui, conferindu-le valoare unică, sim-
bolică. 

Omul în căutarea sensului vieţii nu este poate o carte care să te invite repede 
la o re-lectură. Însă, dacă are puterea şi curajul să revină, cititorul va descoperi 
nu numai o scriere autobiografică, ci şi o lecţie de autocunoaştere şi de autodes-
coperire. Ce poate fi mai important decât să înţelegi cum reacţionează omul 
atunci când realizează că nu mai are nimic de pierdut?! Gordon Willard Allport 
apreciază ca „impresionantă” descrierea pe care o oferă Frankl amestecului de 
emoţie şi apatie ce caracterizează atitudinea prizonierului. „Acesta din urmă ma-
nifestă mai întâi o curiozitate rece şi detaşată. Apoi recurge la stratageme şi la 
expediente pentru a-şi prezerva sărmana existenţă care-i rămâne: ştie că şansele 
lui de supravieţuire nu sunt prea multe. Ajunge să tolereze foamea, umilirea, fri-
ca şi mânia profundă în faţa nedreptăţii care-i este făcută datorită amintirilor 
persoanelor pe care le iubeşte, amintiri pe care le păstrează cu gelozie în el, sau 
datorită religiei, simţului umorului şi datorită privirilor pe care le aruncă asupra 
frumuseţilor curative ale naturii – un arbore sau un apus de soare.”23 

Dar aceste clipe de frumuseţe şi fericire nu fac să se nască în el dorinţa de a 

                                                           
21 Viktor E. Frankl, op. cit., p. 51 (1). 
22 Cântarea Cântărilor, poem biblic atribuit regelui Solomon, aici Cap. 8 – v. 6. 
23 Gordon Willard Allport (1897-1967), Prefaţa la Omul în căutarea sensului vieţii, ediţia a IV-a – în 
limba engleză, 1959. 
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trăi, de a rezista, decât dacă îl ajută să înţeleagă rostul acestei suferinţe... absurde. 
Aici se fundamentează temă centrală a cărţii: a trăi înseamnă a suferi; a supravie-
ţui înseamnă a găsi un sens suferinţei. Dar cine va putea oare să comunice acest 
sens şi altora? E necesar ca fiecare să găsească propriul răspuns şi să-şi asume 
răspunderea de a-l susţine şi existenţial, şi faptic. Dacă reuşeşte, omul va conti-
nua să evolueze, în ciuda privaţiunilor şi nedreptăţilor. Iar lui Frankl, vorbind de 
suferinţă ca despre „o zestre pentru viitor”, îi place să-l citeze pe Nietzsche: „Cel 
care are un «pentru ce» care să-i dea un scop, poate trăi cu orice «cum»” sau „Ce-
ea ce nu mă omoară, mă întăreşte”24. 

Lagărul de concentrare îi răpeşte prizonierului autonomia, iar scopurile 
obişnuite ale existenţei îi sunt răpite şi ele. Aşadar, omului nu-i mai rămâne decât 
„ultima dintre libertăţile omeneşti” – alegerea atitudinii pe care să o adopte în 
mediul şi circumstanţele în care este obligat să trăiască. Această libertate supre-
mă, recunoscută de-a lungul timpului atât de stoici, cât şi de existenţialiştii mo-
derni, devine esenţa cărţii Omul în căutarea sensului vieţii a lui Viktor Frankl. Deşi 
oameni obişnuiţi, unii dintre prizonieri au dovedit că individul este capabil să se 
ridice mai presus de destinul său. Ca psihoterapeut, Frankl se întreabă cum ar 
putea ajuta o persoană să devină responsabilă de viaţa ei, oricât de disperată ar fi 
situaţia sa şi descrie cu emoţie o şedinţă de terapie colectivă alături de tovarăşii 
săi de suferinţă.  

În cea de-a doua parte a cărţii, Logoterapia pe scurt, Viktor Frankl circum-
scrie ideii de „sens al vieţii” concepte precum „voinţa de sens”, „vidul existenţial”, 
„esenţa existenţei”, „sensul dragostei”, „sensul suferinţei”, „sensul suprem” şi 
„efemeritatea vieţii”. Pentru el, sensul vieţii nu are valoare abstractă, ci concretă 
şi bine definită: „Fiecare dintre noi are vocaţia sa proprie, misiunea sa proprie în 
viaţă de a duce la îndeplinire o anumită sarcină care se cere împlinită. De aceea, 
niciunul dintre noi nu poate fi înlocuit şi viaţa lui este irepetabilă. Aşadar, sarcina 
fiecăruia dintre noi este pe atât de unică, pe cât de unică este oportunitatea lui de 
a o împlini.”25 

Cât priveşte logoterapia, Frankl îi sintetizează obiectul de studiu şi sfera de 
aplicabilitate astfel: „Daţi-mi voie să explic de ce am ales termenul de «logotera-
pie» ca nume pentru teoria mea. Logos este un cuvânt grecesc care înseamnă 
«sens». Logoterapia sau, aşa cum a fost numită de unii autori, «Cea de a treia 
şcoală vieneză de psihoterapie»26, se concentrează asupra sensului existenţei 
umane şi pe căutarea acestui sens de către om. Conform logoterapiei, această 

                                                           
24 Viktor E. Frankl, op. cit., p. 94. 
25 Viktor E. Frankl, op. cit., p. 121. 
26 Prima şcoală vieneză de psihoterapie – psihanaliza – îi aparţine lui Sigmund Freud, iar cea de-a do-
ua – psihologia individuală – lui Alfred Adler. 
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strădanie a omului de a găsi sensul în viaţa sa este forţa motivatoare primă în 
om. De aceea vorbesc eu despre voinţa de sens, în contrast cu principiul plăcerii 
(sau, cum l-am mai putea numi, voinţa de plăcere) pe care psihanaliza freudiană 
se centrează şi, totodată, în opoziţie faţă de voinţa de putere pe care se centrează 
psihologia adleriană (care foloseşte termenul de «luptă pentru superiorita-
te»).”27  

Pentru a ne lămuri pe deplin asupra apartenenţei lui Frankl la cea de-a treia 
şcoală vieneză de psihoterapie, nu avem nevoie decât de răspunsul oferit de el 
însuşi unui medic american care, în cabinetul său din Viena, l-a întrebat dacă este 
psihanalist. Frankl i-a răspuns că mai degrabă poate spune că este psihoterapeut. 
La întrebarea medicului – „Şi cărei şcoli îi aparţineţi?”, autorul lucrării Omul în 
căutarea sensului vieţii i-a răspuns: 

„– Am propria mea teorie; se numeşte logoterapie. 
– Aţi putea să-mi spuneţi într-o frază ce se înţelege prin logoterapie? m-a în-

trebat el. Sau care este deosebirea dintre psihanaliză şi logoterapie?  
– Desigur, i-am spus, dar mai întâi aţi putea să-mi spuneţi dumneavoastră, 

într-o singură frază, care este esenţa psihanalizei?  
Iată ce mi-a răspuns:  
– În timpul psihanalizei, pacientul stă întins pe o canapea şi îţi istoriseşte lu-

cruri care uneori sunt foarte neplăcute de mărturisit. 
Imediat i-am întors-o, improvizând astfel:  
– Iar în logoterapie, pacientul trebuie să stea în picioare şi să asculte lucruri 

care uneori sunt foarte neplăcute. Desigur, era o glumă, nu o versiune încapsula-
tă a logoterapiei.”28 

Dincolo de această insolită definiţie a logoterapiei se ascunde însă şi un miez 
de adevăr: în comparaţie cu psihanaliza, logoterapia este o metodă mult mai pu-
ţin retrospectivă şi introspectivă. Ea se focalizează mai curând asupra viitorului 
şi, implicit, a sensului pe care pacientul ar putea să îl dea existenţei sale viitoare. 
Fiindcă logoterapia este o formă de „psihoterapie centrată pe sens”, ea „rupe cer-
curile vicioase şi mecanismele de feed-back care joacă un rol atât de mare în 
dezvoltarea nevrozelor”29.  

Pacientul nevrotic este, în concepţia lui Frankl, un om auto-centrat şi un in-
divid excesiv preocupat de sine şi de trăirile lui morbide. Cu cât acesta se preo-
cupă mai mult de sine însuşi, cu atât se menţine şi se întăreşte patologia sufle-
tească care îl chinuie, deoarece gândirea negativă şi emoţiile aplecate asupra si-
nelui se amplifică continuu, tocmai datorită atenţiei care li se acordă de către 

                                                           
27 Viktor E. Frankl, op. cit., pp. 119-120. 
28 Viktor E. Frankl, op. cit., pp. 109-110 (1). 
29 Ibidem, p. 110 (2). 
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subiect. 
Sensul existenţei stă pentru Frankl în puterea de a experimenta „bunătatea, 

adevărul şi frumosul, admirând natura, bucurându-ne de cultură sau, nu în ulti-
mul rând, cunoscând o altă fiinţă omenească în unicitatea ei, prin iubire”; iar iu-
birea e singurul mod „în care putem cuprinde o fiinţă umană în nucleul cel mai 
lăuntric al personalităţii sale”30. 

Suferinţa (asumată) are rolul de a conferi adevărată valoare vieţii: „... sensul 
vieţii este unul necondiţionat pentru că include chiar şi sensul potenţial al sufe-
rinţei ce nu poate fi evitată”31. 

Autorul consideră că sensul vieţii poate fi descoperit în trei moduri diferite: 
realizând o operă sau o acţiune pozitivă, făcând experienţa a „ceva” sau a „cuiva” 
sau asumându-ţi o suferinţă inevitabilă. Iar logoterapia „încearcă să-l facă pe pa-
cient să fie pe deplin conştient de responsabilitatea sa...; logoterapeutul este cel 
mai puţin ispitit să impună judecăţi de valoare pacienţilor săi, căci el niciodată nu 
va îngădui pacientului să-i transfere medicului responsabilitatea de a judeca...; 
logoterapia nu înseamnă nici a învăţa, nici a predica...”32 

Frankl numeşte în lucrarea sa şi pericolele ce ameninţă procesul de cunoaş‐
tere de sine şi pe acela de căutare a sensului vieţii. Cel mai de temut între acestea 
este vidul existenţial. Lui i se datorează depresiile, atitudinile agresive, nevrozele, 
dependenţele de orice fel. Logoterapia are tocmai menirea de a-l ajuta pe pacient 
să găsească mijloace de umplere tocmai a acestui vid existenţial şi să evite 
(re)căderile. Până la urmă, niciun tratament psihoterapeutic nu are pe deplin 
sorţi de izbândă dacă nu este suplimentat cu logoterapia. Iar logodramele pre-
zentate în cea de-a doua parte a cărţii Omul în căutarea sensului vieţii au tocmai 
rolul de a oferi exemple concrete de tratare a unor probleme clinice sau meta-
clinice. 

Sensul suprem rămâne însă acela pe care ni-l oferă credinţa în Dumnezeu. El 
e „sensul ultim” ce depăşeşte capacităţile intelectuale finite ale omului şi e ceea 
ce logoterapia numeşte „supersens”: „Când pacientul stă pe terenul solid al cre-
dinţei nu se poate obiecta împotriva utilizării efectului terapeutic al convingeri-
lor sale religioase şi, prin urmare, nici împotriva apelării la resursele sale spiritu-
ale.”33 

Efemeritatea vieţii vine să întemeieze responsabilitatea omului şi să funda-
menteze alegerile sale „pentru totdeauna”. Posibilităţile sunt tranzitorii, doar 
omul alege permanent: „În fiecare clipă, omul trebuie să decidă, fie în bine, fie în 

                                                           
30 Ibidem, p. 124. 
31 Ibidem, p. 127. 
32 Ibidem, p. 122. 
33 Ibidem, p. 131. 
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rău, cum va fi monumentul existenţei sale…”34 
Crezul psihiatric al lui Frankl este definit în finalul cărţii: „Nu se poate con-

cepe nimic care să-l condiţioneze atât de mult pe om, încât să îl lase fără cea mai 
mică urmă de libertate...” Aşadar, libertatea de a alege şi autodeterminarea devin 
căi esenţiale în căutarea sensului vieţii căci... „fiinţa umană nu este un lucru prin-
tre altele; lucrurile se determină unele pe altele, în vreme ce omul se autodeter-
mină. Ceea ce el devine – în limitele înzestrării sale şi ale mediului în care se află 
– este ceea ce el a făcut din sine însuşi. În lagărele de concentrare [...] unii dintre 
tovarăşii noştri s-au comportat asemeni porcilor, în vreme ce alţii s-au purtat ca 
sfinţii. Omul poartă în sine ambele potenţialităţi; pe care dintre acestea o actuali-
zează depinde de deciziile sale, iar nu de condiţiile în care se găseşte...”35 

Definiţia dată omului (care încheie cartea) este absolut remarcabilă: „În cele 
din urmă, omul este acea fiinţă care a inventat camerele de gazare de la Ausch-
witz! Dar el este deopotrivă şi fiinţa care a intrat în aceste camere de gazare cu 
capul sus, cu rugăciunea Tatăl nostru sau Shema Israel pe buzele sale.”36 Ea oferă 
nu doar o imagine sintetică a ceea ce numim generic bine şi rău sau uman-inu-
man, ci şi o reflecţie inedită asupra a ceea ce înţelegem prin „libertatea de a ale-
ge”. 

În Postfaţa ediţiei din 1984, Pledoarie pentru optimismul tragic, Viktor E. 
Frankl îndeamnă omenirea la primenirea morală şi la vigilenţă: „... trebuie să fim 
vigilenţi – vigilenţi într-un dublu sens, căci: de la Auschwitz ştim de ce anume es-
te capabil omul; iar de la Hiroshima ştim care este miza.”37 

Iar noi, cititorii, poate vom înţelege cândva că acesta e tipul de mesaj capabil 
să sfideze timpul şi să depăşească graniţele literaturii. 

 
 

Suferinţa şi „bucuria de a trăi” 
în Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt 
 

„Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” 
 

Puţine cărţi apărute în ultimul secol reuşesc să depăşească bariera literatu-
rii şi să devină ceea ce Sfinţii Părinţi numeau „cuvânt ziditor de suflet”. Cu sigu-
ranţă, Jurnalul fericirii al lui Nicolae Steinhardt e una dintre ele. Considerată de 
unii o capodoperă a genului memorialistic, cartea este emblematică pentru sufle-

                                                           
34 Ibidem, p. 133. 
35 Ibidem, p. 146. 
36 Ibidem, p. 147 (rândurile finale ale cărţii). 
37 Viktor Frankl – Postfaţa la ediţia din 1984 a cărţii Omul în căutarea sensului vieţii – Pledoarie 
prentru optimismul tragic. 
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tul omului salvat de sub pecetea comunismului. E reflectarea în cuvânt a experi-
enţei unui om pe care suferinţa extremă nu a reuşit să-l abrutizeze ori să-l poarte 
către deznădejde, ci l-a trezit spiritual, revelându-i creştinismul şi apropiindu-l 
de semeni, dar mai ales de Mântuitorul Hristos, prin Sfânta Taină a botezului „din 
apă viermănoasă şi duh rapid”. Acum este o certitudine faptul că pentru Nicolae 
Steinhardt închisoarea nu a fost doar un tărâm al suferinţei, ci şi unul al revelaţiei 
creştine şi al renaşterii spirituale. Simbioza dintre suferinţă şi iubirea aproapelui 
s-a putut petrece şi într-o celulă, iar acest act sublim constituie şi pentru autor şi 
pentru noi „dovada că minunea face parte din viaţa reală”: „În celula 34, bucuria 
– izvorâtă din aristocraţie, poezii şi sfidare – şi durerea (căci domneşte un frig 
cumplit, mâncarea e cu totul pe sponci, apa continuă să fie viermănoasă, orice 
observaţie a caraliilor e însoţită de ghionţi sub fălci şi pumni în cap) se amestecă 
atât de inextricabil, încât totul, inclusiv durerea, se preface în fericire extatică şi 
înălţătoare.”38  

Jurnalul fericirii nu este o carte clasică de memorii, nicio simplă formă a spe-
ciei jurnalului literar. Evenimentele sunt rememorate la mult timp după decanta-
rea, după înţelegerea lor şi nu sunt ordonate cronologic. E urmat, aşadar, cursul 
memoriei afective, iar accentul confesiunii se mută de pe întâmplările pro-
priu-zise pe înţelegerea şi pe interpretarea acestora. Jurnalul fericirii nu repre-
zintă o reconstituire a unei experienţe de viaţă, ci o trăire cu mult mai adâncă 
(aşadar, spre interior!) a conştiinţei, o mărturie despre drumul sinuos pe care in-
telectul, pe de o parte, şi simţirea lăuntrică, pe de altă parte, îl parcurg cu dorinţa 
de a înţelege sensul suferinţei şi de a se identifica total cu vieţuirea în duh, cu trăi-
rea eminamente creştină. Rememorarea experienţelor personale e dublată de 
bogate referinţe literare, filosofice şi teologice, încât cartea poate fi definită şi ca 
o exemplară pledoarie pentru creştinism, pentru ortodoxie. Într-o lume ce se vo-
ia trăită dincolo de legi sau determinări şi într-un secol care înregistrase de la în-
ceput ideea „morţii lui Dumnezeu”, Steinhardt a reuşit (ca nimeni altul în cultura 
română ori, poate, doar Ţuţea să i se mai alăture) să surprindă latura clară şi lo-
gică a credinţei noastre în Dumnezeu şi a manifestării Dumnezeirii în om. Jurna-
lul fericirii reuşeşte să ne apropie pe noi, cititorii, în mod raţional de creştinism şi 
în special de ortodoxie, răspunzând unor întrebări pentru care toţi am căutat la 
un moment dat răspunsurile: „De ce Dumnezeu nu intervine acum în (dez)ordi-
nea lumii?” „De ce Mântuitorul nu S-a salvat pe Sine de la chinuri?” „Cum putem 
depăşi suferinţa?” „Când vom fi cu adevărat liberi?” 

Argumentarea ideilor lui Steinhardt este pe cât de bogată, pe atât de inedită 
şi ne poartă prin numeroase zone ale culturii universale: de la Dostoievski la 

                                                           
38 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999, pag. 33. 
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Kierkegaard, de la necunoscuţi autori de romane poliţiste la opere pop-rock. To-
nul lui e când blând şi poetic, când acid şi frust, dar un lucru este cert: Nicolae 
Steinhardt se dovedeşte a fi un cărturar al ortodoxiei cu mult diferit de ceilalţi – 
mai puţin fixat în dogme şi puternic legat de artă, de filosofie, de logică şi de viaţa 
omului simplu. Printre gânditorii creştini, Steinhardt e singurul care defineşte 
prăpastia dintre credinţă şi prostie: „Altminteri însă, elementara deşteptăciune e 
o îndatorire. Iar prostia este o ispită. Neştirea, îndobitocirea, trecerea oarbă prin 
viaţă şi printre lucruri, sau trecerea nepăsătoare, sunt de la diavol. Samarineanul 
n-a fost numai bun, ci şi atent: a ştiut să vadă.”39  

Dincolo de suportarea suferinţei zilnice şi a rigorilor detenţiei, stă rezistenţa 
fizică autoimpusă, dar şi transmisă prin îndemnul tatălui: „E adevărat, zice tata, 
că vei avea zile grele. Dar nopţile le vei avea liniştite – vei dormi bine. Pe când, 
dacă accepţi să fii martor al acuzării, vei avea, ce-i drept, zile destul de bune, dar 
nopţile vor fi îngrozitoare. N-o să poţi închide un ochi.”40 Astfel, Steinhardt va fi 
în orice clipă pregătit să lupte şi îi va îndemna şi pe ceilalţi intelectuali să slujeas-
că Adevărul şi să nu-şi lase conştiinţele pradă iluziilor. Pentru el, verbul a tăcea e 
acelaşi cu a închide ochii în faţa nedreptăţilor, iar această atitudine nu poate fi 
iertată de istorie: „A spune că doi şi cu doi fac patru nu înseamnă a declara ca 
Tudor Vianu că Goethe a scris Poezie şi Adevăr sau că Balzac, domnilor, e un rea-
list romantic. Sau a ţine, ca George Călinescu, admirabile, inedite prelegeri despre 
viaţa lui Eminescu. Când alături de tine oamenii sunt tăiaţi cu ferăstrăul, a enunţa 
că doi şi cu doi fac patru înseamnă a urla cât te ţine coşul pieptului: este o ne-
dreptate strigătoare la cer ca oamenii să fie tăiaţi în două cu ferăstrăul.”41 

Despre compromisul unora dintre intelectualii români (Sadoveanu, Arghezi, 
Călinescu, Vianu) care au ales „să se descurce” cu sistemul totalitar şi nu să „răz-
bată”, Steinhardt nu se exprimă dezaprobator şi vehement, dar afirmă sentenţi-
os: „Adevărata libertate este creştinismul. Hristos ne arată calitatea de oameni li-
beri, de nobili. Dar ne cere efortul de (ar spune existenţialiştii) a fi ceea ce sun-
tem. Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi.”42 

Nicolae Steinhardt vede în „fericire” puterea omului de a-şi recâştiga liberta-
tea, atât dincolo de închisoare dar, lucru paradoxal, mai ales în interiorul ei. 
Citându-l pe Kierkegaard, el vede ca posibile coordonate ale vieţii de creştin ab-
surdul şi paradoxul. „Cea mai extraordinară cugetare citită vreodată, în afara tex-
telor evanghelice, e a lui Kierkegaard: Contrariul păcatului nu e virtutea, contra-

                                                           
39 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 53. 
40 Ibidem, p. 24. 
41 Ibidem, p. 22. 
42 Ibidem, p. 395. 
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riul păcatului e libertatea.”43  
Iubirea aproapelui, credinţa nestrămutată în Hristos, puterea de a îndura 

suferinţa sunt virtuţile care îl scot pe om din îndoială, revelându-i sensul vieţii şi 
al iubirii şi oferindu-i acea libertate pe care o caută dintru începuturi. „Viaţa este 
un rai, însă noi nu vrem să ştim” şi „Omul e întotdeauna mai mult decât ceea ce 
este” sunt două dintre cugetările aparent paradoxale ale lui Dostoievski, pe care 
Steinhardt le aminteşte vorbind despre libertatea creştinului.  

Cât despre răspunsul la întrebarea „De ce Dumnezeu nu intervine acum în 
această lume?”, iată ce spune scriitorul: „Un lucru pe care nu vrem să-l înţelegem, 
pe care nu-l înţelegeau nici contemporanii Domnului. Cei ce aşteptau venirea lui 
Mesia în slavă. Ce nu puteau înţelege ei e că Dumnezeu, cum spune Kierkegaard, 
nu e un imens papagal roşu. Dacă în piaţă ar apărea dintr-odată o uriaşă pasăre 
violent colorată, toată lumea s-ar năpusti să vadă şi ar pricepe că nu e lucru obiş‐
nuit. Credinţa, pocăinţa în felul acesta ar fi prea uşoare. Mură-n gură. Na-ţi para-
ua, dă-mi sarmaua. Dostoievski: Dacă Dumnezeu n-a coborât de pe cruce, pricina 
este că voia să-l convertească pe om nu prin constrângerea unui miracol exterior 
evident, ci prin libertatea de a crede şi dându-i prilejul de a-şi manifesta îndrăz-
neala.”44 Şi încheie cu invocaţia lui Léon Bloy: „O, Hristoase, care te rogi pentru 
cei ce te răstignesc şi-i răstigneşti pe cei care te iubesc!”45, transmiţând ideea că 
nu numai că Dumnezeu intervine în ordinea acestei lumi, dar o face în mod dife-
rit cu fiecare. Iar voinţa Dumnezeirii e îndreptată către scopul suprem de a nu 
pierde pe nimeni. 

Dar cele mai frumoase şi mai zguduitoare rânduri sunt acelea care descriu 
primirea Sfintei Taine a botezului ortodox, în împrejurări atât de atipice, dar cu 
toată forţa şi voinţa de care este capabil un ins matur ce a căutat cu atât de multă 
înfrigurare şi pentru atât de mult timp Calea: „Mă nasc din nou, din apă viermă‐
noasă şi din duh rapid. Cine a fost creştinat de mic copil nu are de unde să ştie şi 
nu poate bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai 
dese asalturi ale fericirii. O fericire care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbra-
că, mă învinge… Linişte. Şi o absolută nepăsare. Faţă de toate. Şi o dulceaţă. În gu-
ră, în vine, în muşchi. Totodată o resemnare, senzaţia că aş putea face orice, im-
boldul de a ierta pe oricine… Şi un fel de strat de aer blând în jur, o atmosferă 
asemănătoare cu aceea din unele cărţi ale copilăriei.”46 

Adevărata Fericire a celui abia botezat este experimentată în vis, câteva 
nopţi mai târziu. Ea vine ca o încununare a primirii darului şi duhului Legii Noi, 

                                                           
43 Ibidem, p. 170. 
44 Ibidem, p. 64. 
45 Ibidem, p. 65. 
46 Ibidem, pp. 85-86. 
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iar actul sacramental ce tocmai se săvârşise e singurul aducător al Luminii Tabo-
rice, peste robul lui Dumnezeu, Nicolae; e singurul care-l face părtaş ei şi parte 
din ea: „În noaptea următoare adorm frânt. Şi atunci, în noaptea aceea, sunt dăru-
it cu un vis miraculos, o vedenie. Nu-L văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai 
o lumină uriaşă – albă şi strălucitoare – şi mă simt nespus de fericit. Eu sunt, îmi 
vorbeşte lumina, dar nu prin cuvinte. Şi înţeleg că e Domnul şi că sunt înlăuntrul 
luminii Taborului, că nu numai o văd, ci şi vieţuiesc în mijlocul ei. Mai presus de 
orice, sunt fericit, fericit, fericit. Fericirea creşte mereu; dacă răul n-are fund, apoi 
nici binele n-are plafon, iar cercul de lumină se lăţeşte din ce în ce, fericirea mă 
înalţă, mă leagănă şi în cele din urmă, fără menajamente – mă înlocuieşte. Nu mai 
sunt. Ba sunt, dar atât de puternic încât nu mă recunosc. (De atunci îmi este ne-
spus de ruşine. De prostii, de răutăţi, de scârnăvii. De toane. De viclenii. Ruşi-
ne.)”47 Iar acesta este poate unul dintre cele mai tulburătoare şi pline de sens 
fragmente din întregul Jurnal al fericirii.  

Dar, în afară de glasul lui Dumnezeu, al Aceluia care reprezintă Calea, Ade-
vărul şi Viaţa, Steinhardt îl aude, în momente de adâncă suferinţă, pe acela al stă‐
pânului iluziilor. Căci, cum poate să se înalţe în suflet o victorie, dacă acolo nu se 
dă o luptă?! Hristos este Cel care îţi ia totul pentru a-ţi da Totul (mântuirea), iar 
diavolul îţi ia totul pentru a-ţi oferi în schimb Nimicul (iluzia măririi, moartea în 
duh): „În tren mă reţine formula «diavolul este stăpânitorul lumii acesteia». Cred 
că accentul trebuie pus pe «acesteia» – adică lumea contaminată prin păcat şi in-
trată în complicitate cu diavolul. Cine oare, în cărţi prost tipărite, n-a văzut ima-
gini colorate în poziţii de nesuprapunere faţă de cele în alb şi negru? Ei bine, lu-
mea diavolului e totuna cu această mică deviaţie dintre fond şi culoare – adică o 
lume deformată, o imagine secundară, vrăjită, deviată. Operaţia de curăţire ne 
cere o exorcizare, o desvrăjire. E o deviaţie care se cere corectată. În acest sens, 
lumea stăpânită de diavol (tatăl minciunii, fiindcă are putere numai asupra iluzii-
lor) este reală. Este vorba despre aceeaşi lume, dar vrăjită, imaginară (pentru că 
există prin ochii, conceptele, convingerile şi patimile noastre). În această lume 
diavolul este voievod. De aceea a putut constata iubita mea Simone (Weil, n.n.) 
foarte exact: lucrurile de care suntem înlănţuiţi sunt ireale, dar lanţurile care ne 
leagă de ele sunt foarte reale.”48  

După părerea lui Steinhardt, Mântuitorul Iisus Hristos a venit nu doar să ne 
ofere mântuirea sufletelor, ci şi „să ne scandalizeze”, să ne scoată din amorţeala 
conştiinţelor, să ne arate că ospăţul Său şi veselia de după suferinţă sunt mai 
primite decât osteneala mâinilor, şi să ne facă să înţelegem că „legea a fost făcută 
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pentru om, nu omul pentru lege”. Jurnalul fericirii ni-L înfăţişează pe Hristos ca 
„gentleman” şi „cavaler”: „Din relatările Evangheliilor – fără excepţie – Hristos ni 
se arată nu doar blând, bun, drept, fără de păcat etc., dar şi înzestrat cu toate în-
suşirile minunate ale unui gentleman şi cavaler. Mai întâi că stă la uşă şi bate; e 
discret. Apoi că are încredere în oameni, nu-i bănuitor. Iar încrederea e prima ca-
litate a cavalerului, bănuiala fiind, dimpotrivă, trăsătura fundamentală a şmeche-
rului. Gentlemanul e cel care, până la proba contrarie, are încredere în oricine şi 
nu se grăbeşte, avid, să dea crezare tuturor defăimărilor. La şmecheri şi la jigodii, 
reacţia numărul unu e întotdeauna bănuiala, iar neasemuita satisfacţie – putinţa 
de a şti că semenul lor e tot atât de întinat ca şi ei. Apoi, Hristos iartă uşor şi pe 
deplin. Şmecherul nu iartă niciodată sau o face greu, în silă, cu ţârâita. Pe când 
Domnul: Nici eu nu te osândesc. Mergi şi nu mai păcătui.”49 

După Steinhardt, cheia înţelegerii creştinismului stă în două paradoxuri: 
Mântuitorul s-a răstignit pe cruce pentru a menţine în lume poziţia „verticală” a 
omului (pe care Dumnezeu nu-l mai vrea ţintuit), iar omul nu aparţine lumii 
acesteia căci, dacă ar fi din ea şi doar al ei, nu ar mai fi parte a perfecţiunii. Şi sal-
varea în duh stă tocmai în moartea sau „murirea” pentru lumea aceasta şi învie-
rea „în” şi „pentru” cea eternă: „Să fii creştin înseamnă să fii chinuit în fel şi chip. 
Ca să fii un bun creştin trebuie să mori pentru lumea aceasta, şi abia atunci poţi 
învia pentru Hristos. Menirea acestei vieţi este de a te duce la cel mai înalt grad al 
scârbei de viaţă. Dumnezeu este vrăjmaşul tău de moarte, iar creştinismul este 
cea mai mare durere omenească. Totuşi, Hristos nu e crud, ci blândeţe. Cruzimea 
provine din faptul că în această lume trebuie creştinul să-şi petreacă viaţa şi în ea 
trebuie să-şi exprime condiţia de creştin.”50 

În lucrarea monografică Nicolae Steinhardt şi paradoxurile libertăţii, George 
Ardeleanu vorbeşte despre existenţa unei complexe legături între actele de con-
vertire la creştinism şi naşterea genului autobiografic, a diaristicii. El aminteşte 
în acest sens studiul lui Nancy Gauthier de la Universitatea din Tours, Povestiri 
autobiografice despre convertire în Imperiul Roman, unde sunt prezentate pe larg 
celebrele cazuri în care practicile introspecţiei au fost declanşate de experienţe 
psihologice şi spirituale de excepţie. Sunt amintiţi Apostolul Pavel, martirul Ius-
tinian, romancierul Apuleius, Împăratul Iulian, Ilarie, Fericitul Augustin, Paulin 
de Nola. 

Iată ce afirmă George Ardeleanu despre raportul dintre importanţa actului 
convertirii şi nevoia de autodestăinuire: „Există, se pare, în cele mai multe cazuri, 
o nevoie irepresibilă a convertitului de a-şi mărturisi nu atât experienţa conver-
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tirii în sine, cât mai degrabă efectele convertirii, traduse prin «schimbarea codu-
rilor de valori, de comportament». Raţiunile mărturisirilor care, iată, dau naştere 
unui gen sunt diferite de la caz la caz: nevoia celui care a traversat o astfel de me-
tamorfoză identitară de a-şi explica sieşi un proces foarte complex, dorinţa de le-
gitimare, intenţii testimoniale şi, de ce nu, apologetice sau chiar polemice.”51 

Cât priveşte epoca modernă, ea este examinată sub aspectul aceluiaşi raport 
existent între actele de convertire şi nevoia mărturisirii de către Frédérich 
Gugelot, de la Universitatea din Reims. El vorbeşte despre părăsirea statutului de 
gen de frontieră al memorialisticii şi detronarea de către diaristică a altor genuri 
consacrate. Disponibilitatea spre confesiune, generată de profundele experienţe 
spirituale, poate fi observată la mari oameni de cultură ai secolului al XX-lea: Paul 
Claudel, Julien Green, Simone Weil, Max Jacob, Henri Ghéon, Adolphe Retté, Pier-
re Van der Meer, Léopold Levaux, Léontine Zanta. Edificatoare în acest sens sunt 
mărturiile lui Paul Claudel şi Julien Green: „Crezi că numai pentru tine ai fost 
convertit?”52; „Astăzi sunt convins că ceea ce am primit ne-a fost dat pentru ca la 
rândul nostru să dăm altora şi că în această ordine nimic nu ne aparţine în exclu-
sivitate.”53 

Nicolae Steinhardt se circumscrie şi el interdependenţei dintre actul conver-
tirii şi impulsul de a se destăinui. Jurnalul fericirii pleacă de la elementul coagu-
lant al textului – convertirea, dar nu este în exclusivitate jurnalul unei convertiri, 
ci mai curând un punct de plecare pentru o analiză pertinentă şi cu exemple din-
tre cele mai convingătoare şi mai diverse pentru o întreagă epocă: aceea a gula-
gului românesc. Convertirea lui Steinhardt nu a fost un proces fulgerător ca acela 
petrecut cu Saul-Pavel pe drumul Damascului. „Înaintarea prin beznă” a lui Nan-
cy Gauthier e definită în discursul steinhardtian ca „perioadă de mlaştină”şi, poa-
te din această cauză, asistăm la o ierarhizare a etapelor fundamentale, nu tempo-
rală, ci după o „cronologie” a minţii şi a sufletului autorului. 

Deşi ne-am aştepta ca ea să se împletească brusc cu sublimul, totuşi scena 
botezului se topeşte, aşa cum spune George Ardeleanu, „în conglomeratul cotidi-
anului, infuzându-l şi pe acesta de substanţă, de sacralitate,”54 şi, după botez, 
Steinhardt discută cu cei din celulă despre actul de creaţie la Proust. Virgil Ierun-
ca remarca faptul că închisoarea, pentru Steinhardt, nu a fost doar un altar al su-
ferinţei, jertfei şi renaşterii, ci şi o academie unde se discutau literatură, politică, 
teologie, filosofie ori se învăţau limbi străine. 

                                                           
51George Ardeleanu, Nicolae Steinhardt şi paradoxurile libertăţii, Editura Humanitas, 2009, p. 174. 
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53 Ibidem, pp. 363-364. 
54 George Ardeleanu, op. cit., p. 180. 
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Parcursul existenţial reflectat în Jurnalul fericirii se subordonează paradig-
mei suferinţă-rău-libertate care, deşi ar putea părea o axă a revoltei anticreştine, 
în mod paradoxal ea îl apropie pe om de Dumnezeu. Nikolai Berdiaev spunea: 
„Suferinţa e legată de rău. Răul este legat de libertate. De aceea, libertatea tinde 
spre suferinţă. Calea libertăţii este calea suferinţei.”55 

În Jurnalul fericirii, Steinhardt reformulează, într-o sinteză recapitulativă, 
marile întrebări pe care Dostoievski şi le punea prin intermediul personajului 
său, Ivan Karamazov: „De ce suferim? De ce există nedreptatea? Cum de nu sunt 
lucrurile aşa cum ar trebui să fie? De ce sunt, Doamne, atât de josnic, iar ceilalţi 
atât de nepăsători? De ce avem parte de boli şi ne este dat să murim? De ce pro-
păşesc răii şi sunt pedepsiţi cei buni? De ce îşi face râs cel viclean de noi?”56 Ceea 
ce nu mulţi scriitori ori teologi demonstrează, iată că întâlnim la Nicolae Stein-
hardt – puterea de a formula răspunsuri coerente, tranşante şi lipsite de echivo-
citate – prin trimiterea la adevărul textelor biblice: „Sentinţa e dată de pe scaun, 
deliberarea n-a durat. Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament ni se vorbeşte su-
mar, fără înconjur, fără menajamente, farafastâcuri, politeţuri, ocoluri.”57 Iar cel 
mai elocvent exemplu la care ne trimite Steinhardt este acela al Sfântului Apostol 
Pavel: „Dar, omule, tu cine eşti care răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Oare făp-
tura va zice Celui ce a făcut-o: De ce m-ai făcut aşa? Sau nu are olarul putere pes-
te lutul lui, ca din aceeaşi frământătură să facă un vas de cinste, iar altul de necin-
ste? Şi ce este dacă Dumnezeu, voind să-Şi arate mânia şi să facă cunoscută pute-
rea Sa, a suferit cu multă răbdare vasele mâniei Sale, gătite spre pierire? Şi ca să 
facă cunoscută bogăţia slavei Sale către vasele milei, pe care mai dinainte le-a gă‐
tit spre slavă?” (Romani 9, 20-23)58 

Modelului paradigmatic al suferinţei, acela al Mântuitorului Iisus Hristos, 
Steinhardt îi dedică pagini cutremurătoare. Plecând de la unul dintre subiectele 
favorite, dar şi delicate ale colegilor de celulă, cuvintele rostite de Mântuitorul pe 
cruce „Eli, Eli, lama sabahtani?”, Steinhardt apelează pentru a oferi posibile expli-
caţii la operele lui Dostoievski, Simone Weil, Kierkegaard şi la tablourile Răstig-
nirea ale lui Holbein şi Velásquez. Deşi în picturi tragedia şi chinurile par irever-
sibile, iar transcendenţa se arată ca teorie şi Învierea, ca amăgire, totuşi autorul 
remarcă puterea naturii divine a lui Iisus, dincolo de covârşitorul firesc uman: 
„Domnul venise hotărât să bea paharul până la fund şi să se boteze cu botezul 
crucii, dar în grădina măslinilor, când se apropia momentul, tot s-a rugat să fie 
scutit a deşerta paharul. Desigur, adaugă: «facă-se voia Ta». Şovăiala totuşi a fost 
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reală. Iar pe cruce, în ciuda comunicării idioamelor, în ciuda faptului că avea de-
plina conştiinţă a Învierii, natura omenească pare să fi covârşit oarecare timp – 
după cum, contrapunctic, a predominat natura divină pe muntele Tabor – căci 
altfel nu s-ar fi auzit atât de firescul «mi-e sete» şi nici atât de allzumenschlich-ul: 
«Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?»”59 

Modelul suferinţei christice în momentul răstignirii devine o formă deplină 
de acceptare şi de coborâre în straturile cele mai profunde ale fiinţei omeneşti şi 
o întărire, peste veacuri, a omului în suferinţa sa. Steinhardt spune: „Iisus nu s-a 
jucat cu noi”, „nu a încercat să ne mângâie cu făţarnice estompări”, accentuând 
ideea că, aşa cum Mântuitorul ne-a tratat ca pe fiinţe libere, tot astfel noi trebuie 
să luptăm, prin acceptarea rostului suferinţei, în a ne păstra întreagă libertatea. 
Şi, deşi moartea Domnului pe cruce pare mai puţin eroică decât aceea a lui Socra-
te (care moare calm şi senin, înconjurat de ucenici), Steinhardt remarcă sublimul 
ei tocmai în această neînscriere în ceea ce umanul defineşte ca eroic. Socrate, de 
la condiţia de om, nu se ridică nici măcar la aceea de zeu, dar Mântuitorul „co-
boară până în straturile cele mai de jos ale condiţiei umane”60, pentru a-l înălţa 
pe om şi a-i oferi unica şansă la îndumnezeire. Şi, mai mult decât vinderea pe 
treizeci de arginţi, biciuirea, torturile şi pironirea, această coborâre a Mântuito-
rului în esenţa umanului devine emblema cea mai autentică a Suferinţei Supre-
me. 

În Jurnalul fericirii, Steinhardt are meritul nu numai al formulării ideii accep-
tării suferinţei şi înălţării libere prin ea, ci şi al detronării ideii absenţei sau elibe-
rării de suferinţă prin neacceptarea ei, prin trăirea iluziei că „pe noi suferinţa nu 
ne poate învinge” sau că „am atins ultimul stadiu al ei”: „Toate le putem afla, toate 
le putem cunoaşte, toate le putem învăţa. Numai suferinţa nu. Credem că ştim ce 
e suferinţa, că nu mai putem avea surprize, că am mers până la capăt. Da de un-
de! Suferinţa e veşnic nouă, proteică la infinit, orişicând proaspătă.”61 Autorul ci-
tează de mai multe ori pe parcursul cărţii o frază din Catehismul episcopilor cato-
lici olandezi, referindu-se la exemplaritatea suferinţei christice: „Mântuitorul n-a 
scăpat de suferinţă datorită unei asceze. A străbătut-o în toată adâncimea ei.”62  

Steinhardt îşi aminteşte că Dostoievski vede suferinţa ca pe cea mai sigură 
cale de a cunoaşte adevărul: „A trăi fără Dumnezeu nu-i decât chin. Omul nu poa-
te trăi fără a îngenunchea. Dacă-l alungă pe Dumnezeu, îngenunchează în faţa 
unui idol de lemn sau de aur sau imaginar. Sunt idolatri cu toţii, nu atei."63 Miguel 

                                                           
59 Ibidem, p. 55. 
60 Ibidem, p. 55. 
61 Ibidem, p. 170. 
62 Ibidem, p. 297. 
63 Ibidem, p. 304. 



VALOAREA EXPERIENŢELOR-LIMITĂ LA SCRIITORII SECOLULUI AL XX-LEA: FRANKL ŞI STEINHARDT 

110 

de Unamuno percepe suferinţa ca pe o admirabilă şcoală a cunoaşterii şi a de-
scoperirii personalităţii: „durerea este substanţa vieţii şi rădăcina personalităţii, 
fiindcă numai suferind poţi deveni persoană”, iar Simone Weil vede în suferinţă 
un ascendent al umanului asupra divinului: „A fost nevoie de întrupare, pentru ca 
suferinţa aceasta să nu devină smintitoare.”64, în care sălăşluieşte lecţia creşti-
nismului: „Extraordinara măreţie a creştinismului vine din faptul că nu caută un 
remediu supranatural pentru suferinţă, ci o utilizare supranaturală a suferin-
ţei.”65 

Dar, ne avertizează Nicolae Steinhardt, lecţia suferinţei nu poate fi învăţată 
de toţi: „Sunt şi indivizi pe care şcoala suferinţei îi depăşeşte ori care trag doar 
puţin folos de pe urma cursurilor. Unii, incontestabil, nu se aleg cu nimic, aseme-
nea candidaţilor respinşi la proba finală. Altora, greutatea materiilor predate le 
dăunează şi, neavând materialul aperceptibil necesar, mai rău îi dezaxează. Pe 
aceştia, suferinţa îi face răi, răzbunători, ei se închid în magma unui sine pârjolit 
de tifos şi uscăciune, îi cufundă într-o soluţie acrită cu mătrăgună şi oţet. Pentru 
aceştia suferinţa a fost zadarnică şi pătimirea se soldează deficitar.”66  

Concluzia lui Steinhardt este că suferinţa nu este întotdeauna mântuitoare şi 
nu ar trebui să ne transforme în eroi tragici. Există, după părerea monahului de 
la Rohia, şi oameni care nu se ridică la înălţimea suferinţei lor, precum există şi 
suferinţe neroditoare care poartă către moarte sufletele ce le cad pradă: „… dure-
rea poate fi o şcoală a egoismului, contactul cu suferinţa nu înnobilează dacă ea 
devine motiv de auto-compătimire, auto-cocoloşire, egocentrism, cult al eului pă‐
timitor; trebuie să învăţăm a suferi mai mult: nu este numai proiectul oricărei 
psihanalize, ci modul în care creştinul atacă problema vieţii…”67 

Jurnalul fericirii este cu siguranţă una dintre cele mai cutremurătoare cărţi 
din literatura română. E testamentul unui om care a făcut parte din generaţia de 
aur a intelectualilor României (intelectualii din închisori, nu „dinafara” lor!), al 
unui evreu care, înainte de a deveni creştin, a experimentat câteva etape ale 
(re)integrării în lumea iudaică şi a sinagogii, dar, mai presus de toate, a parcurs, 
întreagă, Calea Suferinţei. Cum a fost posibilă această transformare? Steinhardt 
însuşi ne oferă răspunsul: „creştinismul e transmutaţie, nu a elementelor chimi-
ce, ci a omului. Metanoia. Aceasta e minunea cea mare a lui Hristos Dumnezeu: 
nu înmulţirea vinului, peştilor, pâinii, nu tămăduirea oamenilor, nici învierea lor 
– ci transformarea făpturii. Până unde poate merge: la ceruta răstignire cu capul 
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în jos a lui Petru, care se lepădase.”68  
La nivelul stilului, Jurnalul fericirii se remarcă prin consemnarea retrospec-

tivă şi necronologică (dar nu haotică a evenimentelor), prin tehnica decupării 
sintactice, prin ritmul narativ alert – de multe ori acid ori incandescent, prin am-
ploarea şi valoarea descrierilor de tip psihologic (nu doar fizic şi comportamen-
tal), prin gradaţia ascendentă a frazei şi prin aşezarea accentului şi forţei pe fina-
lul ei şi, lucru şi mai mult de luat în seamă, prin puternica iluzie a transmiterii 
faptelor în şi din imediat.  

Semnele şi sinuozităţile traseului spiritual al lui Nicolae Steinhardt sunt ilus-
trate din aproape în aproape, Jurnalul fericirii putând fi considerat din această 
perspectivă un jurnal al apropierii pas cu pas de creştinism, al apropierii de 
Dumnezeu. Şi, dacă nu i-am cunoaşte lui Steinhardt originile şi parcursul existen-
ţial presărat de „blocaje şi angoase inerente”69, am fi tentaţi să spunem că, după 
atâta febrilă căutare, acesta este un jurnal al întoarcerii fiului cel rătăcit la obârşii, 
la Hristos. 

 
Bibliografie 

Allport, Willard Gordon, Prefaţă la Omul în căutarea sensului vieţii, ed. a IV-a, 1959. 
Ardeleanu, George, Nicolae Steinhardt şi paradoxurile libertăţii, Editura Humanitas, 

2009. 
Cifor, Lucia, Principii de hermeneutică literară, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru 

Ioan Cuza, 2006. 
Frankl, Victor E., Omul în căutarea sensului vieţii, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2009. 
Frankl, Victor E., Pledoarie pentru optimismul tragic, Postfaţa la ediţia din 1984 a cărţii 

Omul în căutarea sensului vieţii. 
Guranda, Silvian, Sensul vieţii. Viaţa şi opera lui Viktor Frankl, Cluj-Napoca, Editura 

Risoprint, 2010. 
Simion Eugen, Ficţiunea jurnalului intim, Editura Univers Enciclopedic, 2001, vol. I 

(Există o poetică a jurnalului?). 
Steinhardt, Nicolae, Incertitudini literare, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980. 
Steinhardt, Nicolae, Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999. 
Steinhardt, Nicolae, Pintea Ioan, Primejdia mărturisirii. Convorbirile de la Rohia, Editura 

Humanitas, 2009. 
Weil, Simone, Greutatea şi harul, Editura Humanitas, 2003. 

 

                                                           
68 Ibidem, p. 46. 
69 George Ardeleanu, op. cit., p. 186. 



 

112 

MISCELLANEA 
 



 

 

 



 

114 

O VIZIUNE A SENTIMENTELOR/ 

UNE VISION DES SENTIMENTS 

Mihai BOTEZ 

profesor, scriitor 

Lauda omului 
 

Din punctul de vedere al copacilor,  
soarele-i o dungă de căldură,  
oamenii – o emoţie copleşitoare... 
Ei sunt nişte fructe plimbătoare 
ale unui pom cu mult mai mare! 
 

Din punctul de vedere al pietrelor, 
soarele-i o piatră căzătoare, 
oamenii-s o lină apăsare… 
sunt mişcare-adăugată la mişcare, 
şi lumina ce-o zăreşti, din soare!  
 

Din punctul de vedere-al aerului, 
soarele-i un aer plin de păsări, 
aripă lângă aripă zbătând. 
Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite, 
cu aripile crescute înlăuntru, 
care bat, plutind, planând, 
într-un aer mai curat – care e gândul!  
 
 

Éloge à mon espèce 
 

Du point de vue des arbres, 
le soleil n’est qu’une traînée de chaleur, 
mais les hommes! quel émoi accablant… 
Ils sont des fruits promeneurs 
d’un arbre fruitier à coup sûr plus imposant! 
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Du point de vue des pierres, 
le soleil n’est qu’une pierre tombant dans le ciel,  
alors que les hommes – une fine pesanteur… 
Ils sont rien que mouvement ajouté au mouvement,  
et lumière sans doute empruntée au soleil!  
 

Du point de vue de l’air, 
le soleil n’est qu’un ciel plein d’oiseaux, 
aile frôlant aile et battant. 
Les hommes sont des oiseaux inouïs, 
aux ailes poussées au-dedans,  
qui battent, flottant et planant, 
dans un air autrement pur: leur pensée! 
 
 

Cântec 
 

E o întâmplare a fiinţei mele: 
şi-atunci fericirea dinlăuntrul meu 
e mai puternică decât mine, decât oasele mele, 
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare  
mereu dureroasă, minunată mereu. 
 

Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte 
lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart 
fluviul rece în delta fierbinte,  
ziua de noapte, bazaltul de bazalt. 
Izbeşte-mi 
tâmpla de stele, până când 
lumea mea prelungă şi în nesfârşire 
se face coloană sau altceva 
mult mai înalt, şi mult mai curând. 
 

Ce bine că eşti, ce mirare că sunt! 
Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se, 
două culori ce nu s-au văzut niciodată, 
una foarte de jos, întoarsă spre pământ, 
una foarte de sus, aproape ruptă 
în înfrigurata, neasemuita luptă 
a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt. 
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Chanson 
 

C’est un hasard de mon être: 
et alors mon bonheur intérieur 
est plus fort que moi-même, plus fort que mes os  
et que tu fais grincer dans une forte étreinte  
à jamais douloureuse, à jamais délicieuse. 
 

Échanger des paroles, parler, faire un commerce de mots 
longs, translucides, pareils à des ciseaux de sculpteur  
et qui font dénatter le fleuve glacé et tresser son delta embrasé,  
séparant le jour de la nuit, et le basalte de ce même basalte. 
Emporte-moi, bien-aimée, élève-moi, 
heurte ma tempe contre les étoiles, 
jusqu’à ce que le monde terrestre, long, indéfini, 
devienne colonne – ou quelque chose de cela, 
de beaucoup plus élancé, de moins temporel tout aussi. 
 

Comme il fait bon que tu ES, quel étonnement que je SUIS! 
Deux chansons sans liens, se heurtant, ensemble se pétrissant,  
deux couleurs qui ne se sont jamais rencontrées, 
l’une du très bas du spectre, vers la Terre tournée, 
l’autre de très haut, presque déchirée 
dans le fiévreux, incomparable combat 
de la merveille d’être toi, 
de l’accident qui me fait moi. 
 
 

Leoaică tânără, iubirea  
 

Leoaică tânără, iubirea 
mi-a sărit în faţă. 
Mă pândise-n încordare 
mai demult. 
Colţii albi mi i-a înfipt în faţă, 
m-a muşcat leoaica, azi, de faţă.  
 

Şi deodată-n jurul meu, natura 
se făcu un cerc, de-a dura, 
când mai larg, când mai aproape, 
ca o strângere de ape. 
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Şi privirea-n sus ţâşni, 
curcubeu tăiat în două, 
şi auzul o-ntâlni 
tocmai lângă ciocârlii.  
 

Mi-am dus mâna la sprânceană,  
la tâmplă şi la bărbie 
dar mâna nu le mai ştie. 
Şi alunecă-n neştire 
pe-un deşert de strălucire, 
peste care trece-alene 
o leoaică arămie 
cu mişcările viclene, 
încă-o vreme, 
şi-ncă-o vreme… 
 
 

Jeune lionne, la passion amoureuse 
 

Jeune lionne, la passion amoureuse 
Me sauta au cou, tout d’un coup. 
Elle a dû m’avoir épié, frémissante, 
depuis bien longtemps déjà. 
Ce qu’elle m’a enfoncé ses crocs blancs au visage,  
oh, la belle morsure, tout juste ce jour, en pleine figure!  
 

Et voilà qu’autour de moi la nature 
se mua en cerceau, se mit à rouler 
en tourbillons, tantôt larges, tantôt à l’étroit,  
tel un rassemblement d’eaux courantes. 
Et mon regard alors jaillit tout droit, 
arc-en-ciel coupé en deux, sur ma tête, 
et mon oreille tout de go l’entendit 
là-haut, bien haut parmi les alouettes. 
 

J’ai porté ma main aux sourcils, 
à la tempe et au menton 
Et voici que ma main n’y voit plus rien de ça. 
Elle glisse là indéfiniment 
sur les dunes d’un désert ébloui, 
à travers lesquelles passe nonchalamment 
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une lionne couleur de cuivre 
aux démarches trompeuses, 
pour encore un laps de temps 
et un autre laps encore. 
 
 

Îmbrăţişarea 
 

Când ne-am zărit, aerul dintre noi 
şi-a aruncat dintr-o dată 
imaginea copacilor, indiferenţi şi goi,  
pe care-o lăsa să-l străbată. 
 

Oh, ne-am zvârlit, strigându-ne pe nume, 
unul spre celălalt, şi-atât de iute, 
că timpul se turti-ntre piepturile noastre,  
şi ora, lovită, se sparse-n minute. 
 

Aş fi vrut să te păstrez în braţe 
aşa cum ţin trupul copilăriei, în trecut, 
cu morţile-i nerepetate. 
Şi să te-mbrăţişez cu coastele-aş fi vrut. 
 
 

Embrassement 
 

L’instant ou nous deux on s’est aperçus, l’air qui nous séparait  
a jeté tout d’un coup de côté  
l’image des arbres, indifférents et nus, 
dont il se laissait jusque là habiter. 
 

Oh, comme nous nous sommes élancés – de quelles mines, en nous 
appelant par nos sonores noms – 

l’un vers l’autre, d’un mouvement si vif, 
que l’air s’aplatit entre nos poitrines, 
et l’heure, du même coup écrasée, s’éparpilla en minutes. 
 

J’aurais tant aimé te garder dans mes bras 
tout comme je retiens la momie de mon enfance, par le passé,  
avec ses morts successives et ne se répétant pas; 
et que toutes mes côtes prennent un vif intérêt  
à ce tendre embrassement follet.  
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Poveste sentimentală 
 

Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des. 
Eu stăteam la o margine-a orei, 
tu – la cealaltă, 
ca două toarte de amforă. 
Numai cuvintele zburau între noi, 
înainte şi înapoi. 
Vârtejul lor putea fi aproape zărit, 
şi deodată, 
îmi lăsam un genunchi, 
iar cotul mi-l înfigeam în pământ, 
numai ca să privesc iarba-nclinată 
de căderea vreunui cuvânt, 
ca pe sub laba unui leu alergând. 
Cuvintele se roteau, se roteau între noi, 
înainte şi înapoi, 
şi cu cât te iubeam mai mult, cu atât 
repetau, într-un vârtej aproape văzut, 
structura materiei, de la-nceput. 
 
 

Histoire sentimentale 
 

À la fin on se voyait de plus en plus souvent. 
Moi, je me tenais à un bout de l’heure, 
toi, mon amour, abordais l’autre bout,  
comme pour figurer les deux anses d’une même amphore. 
Il n’y avait que les paroles qui fusaient entre nous, 
des milliers d’aller-retour, hémiphores.  
Leur vertige: presque perceptible à l’œil nu. 
Et à certain instant mon genou fléchissait, 
je sentais mon coude s’enfoncer dans le sol; 
et tout cela rien que pour m’offrir la vue 
de l’herbe, couchée plat par la chute d’un mot, 
comme sous la patte d’un lion dans sa course. 
Les paroles tournaient, tournoyaient entre nous 
en avant, en arrière, fugaces, effrénées, 
et au fur et à mesure que je t’aimais, 
elles reproduisaient, en tourbillons quasi saisissables, 
la structure de la matière, vierge, inépuisable. 
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Viaţa mea se iluminează 
 

Părul tău e mai decolorat de soare, 
regina mea de negru şi de sare. 
 

Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat 
ca o umbră, ca un şarpe dezarmat. 
 

Trec fantome-ale verii în declin, 
corăbiile sufletului meu marin. 
Şi viaţa mea se iluminează, 
sub ochiul tău verde la amiază, 
cenuşiu ca pământul la amurg. 
Oho, alerg şi salt şi curg. 
 

Mai lasă-mă un minut. 
Mai lasă-mă o secundă. 
Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip. 
Mai lasă-mă o briză, o undă. 
 

Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp. 
 
 

Ma vie s’illumine 
 

Tes cheveux déteignant au soleil, ma belle, 
te muent en la reine d’ébène et de sel. 
 

Le rivage s’est détaché de la mer, sous ton charme,  
et t’a suivie, docile serpent nu, sans armes. 
 

Les fantômes de l’été défilent en déclinant –  
caravelles de mon âme marine d’amant. 
Et ma vie à ce point s’illumine ainsi 
aux rayons de ton œil, vert clair à midi, 
et brun cendre, couleur de la terre,  
au couchant, et me fait tressaillir  
et sauter en courant. 
 

Oh, lâche-moi, ne fût-ce qu’une minute. 
Empêche, au moins d’une seconde, la chute, 
le laps d’une feuille, ou d’un grain de sable, 
celui d’une brise, d’une onde passable. 
 

Accorde-moi, de grâce, encore une saison, 
une année si possible; un temps à l’unisson. 
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Sfârşit de anotimp 
 

Eram atât de atent, 
încât se stingea-n cupole amiaza, 
iar sunetele îngheţau în jurul meu, 
prefăcându-se-n stâlpi răsuciţi. 
 

Eram atât de atent, 
încât plutirea ondulată a mirosurilor 
se prăbuşea-n întuneric, 
şi parcă niciodată n-aş fi-ncercat 
frigul. 
 

Deodată 
m-am trezit atât de departe 
şi de străin 
rătăcind înapoia chipului meu, 
ca şi cum mi-aş fi-nvelit simţurile 
cu relieful fără de noimă al lunii. 
 

Eram atât de atent, 
încât 
nu te-am recunoscut, şi poate 
că vii mereu, 
în fiecare oră, în fiece secundă, 
şi treci prin aşteptarea mea de-atunci 
ca prin fantoma unui arc de triumf. 
 
 

Fin de saison 
 

J’y faisais tellement attention 
que midi s’anéantissait dans les coupoles, et les sons se figeaient 

autour de moi 
se muant à l’instant en des piliers tordus. 
 

J’y faisais tellement attention 
que le flottement ondoyant des senteurs 
s’écroulait tout de go dans les ténèbres… 
C’était comme si jamais je n’eusse éprouvé 
la froidure. 
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Tout à coup 
je me suis réveillé si loin de moi-même 
et si étranger, 
ombre errante devancée par ma figure; 
c’était comme si j’eusse recouvert tous mes sens 
du relief déraisonnable de la lune. 
 

J’y faisais tellement attention 
qu’il me fut impossible de te reconnaître, 
et peut-être 
que tu reviens sans cesse, 
à chaque heure et à chaque seconde, 
et que tu passes à travers mon attente d’alors 
comme par le spectre d’un arc de triomphe. 
 
 

Emoţie de toamnă 
 

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,  
cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. 
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Mă tem că n-am să te mai văd, uneori, 
că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori,  
că ai să te ascunzi într-un ochi străin, 
şi el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin. 
 
 

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac, 
iau cuvintele şi le arunc în mare. 
Şuier luna şi o răsar şi o prefac 
într-o dragoste mare. 
 
 

Émoi d’automne 
 

Me voici en automne, viens et couvre mon cœur 
de l’ombre d’un arbre – ou de la tienne, ma sœur. 
 

J’ai peur de ne plus te revoir, entraînée au passage, 
qu’il ne me pousse des ailes pointues jusqu’aux nuages, 
que tu ne te caches dans un œil étranger, 
sous une paupière d’absinthe, apeurée. 
 
 

Et, confus, je m’approche des pierres et me tais, 
je ramasse les mots, dans la mer je les noie. 
Mon sifflement lève la lune, et la mue en effet 
en un diluvium d’amour et de joie. 
 

Traduites par Mihai BOTEZ 
 
 
Mihai Botez, născut în județul Neamț, satul Văratec, în 1949. Absolvent remarcabil al 

Facultății de Filologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În anul 1974, a urmat 
cursurile unei universități de vară din orașul Avignon, absolvite cu o diplomă de înalte stu-
dii în litere și civilizație franceză. A lucrat ca profesor în învățământul gimnazial și liceal din 
Bicaz și Piatra Neamț; apoi, după obținerea doctoratului, cu o teză despre Mallarmé, a acti-
vat ca lector și conferențiar la Universitatea de stat din Bacău. În paralel cu activitatea di-
dactică și pedagogică, a fost cercetător literar, publicând numeroase articole, studii și vo-
lume de specialitate. Ca scriitor, a semnat cu pseudonimul Mihai Stîncaru mai multe volume 
de proză, iar pe cele scrise direct în franceză, cu numele civil. Cunoaște câteva limbi străine. 
A tradus în franceză din poeți români, iar din franceză și engleză, proză și poezie. Actual-
mente e pensionar și are în șantier lucrări literare. 
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„IAR NEGRUZZI ŞTERGE COLBUL DE PE CRONICE BĂTRÂNE...” 

Mihai CABA 

inginer pensionar; membru al 

Asociației Literare „Păstorel” Iaşi 

Poate că nicicând n-a strălucit mai 
luminos acest vers eminescian, de la 
apariţia lui, din 1870, exprimat cu gân-
dire poetică admirabil cumpănită în 
„Epigonii” asupra personalităţii lui 
Constantin (Costache) Negruzzi, ca 
acum, când, iată... împlinitu-s-a în cum-
păna nestatornică a vremii un veac şi 
jumătate de la trecerea în Veşnicie, la 
24 zîle ale lui Gustar 1868, a Celui ce 
continuă a fi socotit, cu dreptate, în is-
toria literaturii române drept „părinte 
al nuvelei istorice româneşti”.  

Enunţul în sine nu este doar unul voit adaptat deosebitului moment tem-
poral, ci acesta are ca substrat numeroasele eseuri şi note critice ce i-au fost 
formulate de-a lungul timpului operei scriitorului paşoptist Constantin Ne-
gruzzi.  

Subliniindu-i valoarea literară incontestabilă a „epigonului” C. Negruzzi, 
Mihai Eminescu, cu haru-i poetic recunoscut, avea să-i dedice acestuia, deloc 
surprinzător, o întreagă strofă: Iar Negruzzi şterge colbul de pe cronice bătrâ-
ne,/ Căci pe mucedele pagini stau domniile române,/ Scrise de mâna cea veche 
a-nvăţaţilor mireni;/ Moaie pana în coloarea unor vremi de mult trecute,/ Zu-
grăveşte din nou, iarăşi pânzele posomorâte,/ Ce-arătau faptele crunte unor 
domni tirani, vicleni. 

Cu o aceeaşi poziţionare selectiv-critică asupra operei literare a „Titanului 
de la Hermeziu”, considerată din generaţie în generaţie drept „un model neîn-
trecut”, aveau să se exprime nu doar criticii şi istoricii literari ai timpurilor, 
dar şi marii creatori ai prozei moderne, între care, Liviu Rebreanu şi Camil Pe-
trescu, prin afirmaţii indubitabile: „Individualitatea operei lui Negruzzi trăieş‐
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te în lectura noastră actuală prin calităţile sale autonome originale.” Nici pe-
dantului şi meticulosului critic literar, care a fost Eugen Lovinescu, n-avea cum 
să-i scape de „sub lupă” creaţia negruzziană, despre care avea să adnoteze: 
„Prilej de a vorbi despre orice, sub formă cât mai liberă, de adevărata causerie, 
cu aer de nepăsare, de diletantism, fugind de orice argumentaţie mai strânsă şi 
de tot ce ar putea părea pedantism.” 

Şi ca un corolar al acestor distinctive aprecieri, ar fi demn de notat şi fap-
tul că însuşi strălucitul publicist, critic şi istoric literar, George Călinescu, în a 
sa monumentală lucrare Istoria literaturii române de la origini şi până în pre-
zent, editată în 1941, avea să-i dedice scriitorului Costache (Constantin) Ne-
gruzzi, sub semnul preţuirii sale, nu mai puţin de 12 pagini, în care face o rele-
vantă incursiune critică în întreaga operă negruzziană, poetică, epică, dramati-
că şi publicistică. Aprecierea călinesciană asupra nuvelei istorice Alexandru 
Lăpuşneanul, publicată de Negruzzi în primul număr din ianuarie 1840 al re-
vistei „Dacia literară”, înfiinţată împreună cu Mihail Kogălniceanu şi Vasile 
Alecsandri, avea să devină una dintre cele mai proeminente afirmaţii de valoa-
re: „Numele lui C. Negruzzi este legat de obicei de nuvela istorică Alexandru 
Lăpuşneanul, care ar fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet dacă literatura 
română ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale.”  

Pe lângă toate şi câte alte şi multiple „judecăţi de valoare” naţionale, per-
sonalitatea lui Constantin Negruzzi şi a operei sale avea să depăşească spaţiul 
românesc, fiind înscrisă după moartea sa, cu deplină recunoaştere internaţio-
nală, în rândul manifestărilor culturale ale înaltului for UNESCO, alături de cele 
ale lui Dimitrie Cantemir şi Nicolae Iorga. 

Pentru o înţelegere exhaustivă a însemnătăţii activităţii şi operei lui C. 
Negruzzi, se impune fie şi o scurtă „trecere în revistă” a biografiei sale.  

S-a născut în 1808, în localitatea Trifeştii Vechi de la malul Prutului, aflată 
la 50 de km de Iaşi, astăzi Hermeziu, în conacul părinţilor săi: tatăl, Dinu Ne-
gruţ, ajuns la rang de paharnic dintr-o familie răzăşească, şi mama, Sofia Her-
meziu, fiică a boierului logofăt Iorgu Hermeziu, care a dăruit tinerei perechi, ca 
dar de nuntă, moşia Trifeştii Vechi.  

Nici până acum când s-au împlinit 210 ani de la naştere, niciunul dintre 
biografii şi exegeţii scriitorului Constantin Negruzzi nu precizează însă şi data 
exactă a naşterii sale, cum nu o face nici măcar ultimul dintre aceştia, reputatul 
profesor filolog ieşean Liviu Leonte, care şi-a luat doctoratul în 1979 cu un am-
plu studiu monografic despre C. Negruzzi(!). 

Din nefericire, mama sa se stinge din viaţă un an mai târziu, în 1809, astfel 
că educaţia fiului a revenit în întregime tatălui său, care s-a îngrijit ca acesta să 
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pornească pe calea învăţăturii timpului, sub îndrumarea unui renumit dascăl 
grec de la Iaşi. Să citească româneşte a deprins de unul singur la Seminarul de 
la Socola, dintr-o carte a lui Petru Maior, după cum avea să mărturisească mai 
târziu în nota „Cum am învăţat româneşte”. 

În perioada frământată a Revoluţiei de la 1821 se refugiază cu tatăl său 
dincolo de Prut, la Chişinău, unde avea să se afle în preajma poetului rus Alek-
sandr Pușkin, exilat acolo de guvernul ţarist; cel care avea să-i deschidă inte-
resul pentru literatură şi pentru limba franceză. Rod al acestei prietenii, a tra-
dus impecabil memorabila poezie a lui Pușkin Şalul negru, cu care îşi face de-
butul, dar a tradus reuşit şi baladele lui Victor Hugo. De aici a urmat în mod fi-
resc şi debutul ca autor de sine stătător, odată cu publicarea primelor lucrări 
literare Zăbavele mele din Basarabia în anii 1821, 1822. 

Moartea tatălui său survenită peste puţin timp (1826) avea să-i aducă, 
drept mijloc de subzistență, după obiceiul timpului, intrarea în politică, fiind 
angajat copist la vistierie, timp în care îşi poate continua traducerea din limba 
franceză a unor poezii şi a unor nuvele care au „produs mult efect” în rândurile 
cititorilor. Se apleacă cu stăruinţă spre cunoaşterea istoriei şi corespondând 
cu scriitorii patrioţi munteni şi ardeleni, dă la iveală poemul propriu Aprodul 
Purice, conceput drept un manifest critic la adresa stăpânirii timpului său. 
Chiar dacă poemul în sine nu a evidenţiat calităţi poetice deosebite, acesta se 
înscrie ca o reuşită cronică rimată a unui episod strălucit al istoriei Moldovei. 
De aici încolo se face remarcat, atât prin numeroase scrieri în proză, cât şi prin 
poziţia sa social-politică; ultima aducându-i, în 1837, deputăţia de Iaşi în urma 
cooptării sale în Obşteasca Adunare, înfiinţată de Regulamentul Organic. 

Tot în această perioadă ctitoreşte pe moşia sa de la Trifeştii Vechi Biserica 
cu hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, care avea să fie sfinţită, în 31 au-
gust 1839, la căsătoria sa cu frumoasa Maria Gane.  

Îmbinând în mod armonios scrisul cu îndatoririle sale politico-sociale, se 
bucură de o reputaţie deosebită în Cetatea Ieşilor, devenind diac al visteriei şi 
secretar al Adunării Obşteşti. După publicarea traducerilor dramelor de teatru 
ale lui Hugo, Angelo, tiranul Padovei şi Maria Tudor, drumul spre înfiinţarea 
Teatrului Mare de la Copou îi este deschis, fiind numit codirector al acestuia, 
alături de M. Kogălniceanu şi V. Alecsandri, postură din care a debutat mai târ-
ziu şi în dramaturgie cu piesele: Cârlanii – vodevil (1849) şi Muza de la Burdu-
jeni – farsă-comedie, îndreptată împotriva celor „ce schingiuesc şi sfâşie fru-
moasa noastră limbă” (1851). 

Anul 1840 a însemnat un mare succes literar al lui C. Negruzzi, prin publi-
carea în ianuarie, în primul număr al „Daciei literare” a nuvelei istorice Ale-
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xandru Lăpuşneanul, după cum s-a menţionat deja mai sus. Această „scriere” 
istorică, considerată „pionierat” în literatura română, i-a întregit şi mai mult 
personalitatea de care se bucura în Iaşi, astfel că iată-l pe Negruzzi Preşedinte 
al Eforiei Ieşilor (1840-1843), pe vremea când Primăriile încă nu fuseseră înfi-
inţate. 

La 5 iunie 1840 se naşte primul său fiu, Leon – scriitor junimist, prefect, 
primar şi deputat de Iaşi –, iar la 31 decembrie 1842 se naşte cel de al doilea 
fiu, Iacob – fondator al Junimii, vicepreşedinte şi preşedinte al Academiei Româ-
ne. 

În anul 1848, adoptând un „conservatorism” în gândire, Negruzzi nu par-
ticipă la „revoluţia paşoptistă”, preferând să se retragă la moşia sa şi să conti-
nue de acolo bogata sa activitate literar-publicistică, timp în care scoate revis-
ta „Săptămâna” şi publică Istoria unei plăcinte şi Ochire retrospectivă. Revine 
mai târziu, mai întâi, ca judecător şi apoi ca deputat în Divanul Domnesc 
(1857). Tot în acest an, 1857, reuşeşte să adune toate scrierile sale de până 
atunci în volumul intitulat Păcatele tinereţii, grupându-le în patru părţi distinc-
te: Amintiri din juneţe, Fragmente istorice, Neghină şi Pălămidă şi Negru pe alb. 

Cu toate că n-a fost un înfocat adept al Unirii Principatelor, după înfăptui-
rea acesteia, ca o recunoaştere a capacităţii sale, Domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza îl cooptează pe Negruzzi ca director al departamentului finanţelor, înde-
plinind în acelaşi timp şi misiunea de deputat de Iaşi şi de epitrop la Spitalul 
„Sf. Spiridon”.  

Să mai notăm că în 1866 C. Ne-
gruzzi are o contribuţie însemnată la 
înfiinţarea Societăţii Academice Româ-
ne, al cărei membru marcant a devenit. 

Doi ani mai târziu, la 24 august 
1868, viaţa lui Costache (Constantin) 
Negruzzi se stinge la Iaşi, găsindu-şi 
somnul de veci în mormântul de lângă 
zidul Bisericii „Sf. Împăraţi Constantin 
şi Elena” din Trifeştii Vechi, pe care el 
însuşi a ctitorit-o la moşie, cu aproape 
29 de ani în urmă.  

Acum, când se împlinesc 150 de 
ani de la trecerea la cele veşnice a 
prestigiosului scriitor şi reputatului 
om politic, Constantin Negruzzi, se cu-
vine să dăm o „raită” până la Hermeziu, 



„IAR NEGRUZZI ŞTERGE COLBUL DE PE CRONICE BĂTRÂNE...” 

128 

acasă la Conu´ Costache, spre a-i aprinde după datina creştină candela neuitării 
şi spre a ne reculege cu pioşenie la conacul negruzzist, devenit din 1995, după 
reconstrucţia sa din temelii, Muzeul „C. Negruzzi”, acolo unde pluteşte nealte-
rat în clepsidra timpului aerul cărturăresc, aparţinător celor 5-6 generaţii 
negruzziste care s-au născut şi/sau au locuit acolo. 

La acest conac negruzzist arătos, cu soclu şi ceardac înalt, cu bibliotecă şi 
sală de muzică, cu un minunat parc înconjurător au poposit în peregrinările 
lor „oaspeţi de vază” ai unor frumoase „serate muzicale şi culturale”, între care 
amintim pe domnitorii Mihail Sturdza şi Alexandru Ioan Cuza, cărturarii Mihail 
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, P.P. Carp, Alecu Donici, renumiţi actori ai Na-
ţionalului ieşean Matei Millo, N. Luchian, Didiţa Mavrocordat, Natalia Suţu, ca-
re prezentau aici, alături de membrii familiei, Costache (tatăl), Iacob şi Leon 
(fii), minunate şi diverse scenete, ce încântau întreaga asistenţă, muzicieni re-
numiţi, ca Eduard Caudela, cărora li se alăturau şi gazdele, Leon – la pian şi Ia-
cob – la flaut. Era un ceremonial deosebit al primirii lui Vasile Alecsandri, care 
sosea aici cu docarul, uneori direct de la Mirceşti, în ciuda unui drum lung şi 
obositor. Aici a poposit în 1875 şi Mihai Eminescu, în calitatea sa de inspector 
şcolar, venit să inspecteze micuţa şcoală de la Hermeziu, ctitorită la 1870 pen-
tru copiii satului de către Iacob Negruzzi, cel de al doilea fiu, născut la Herme-
ziu, scriitor, fondator al „Junimii”, preşedinte şi vicepreşedinte al Academiei 
Române şi secretar „perpetuu” al revistei „Convorbiri literare”.  

La cel de Al Doilea Război Mondial, aici dându-se lupte grele, conacul a 
fost distrus, iar după schimbările politice survenite, îndeosebi în perioada „co-
lectivizării forţate”, conacul negruzzist, refăcut, a devenit... sediul CAP-ului! 

„Norocul” lui a venit în august 1968, când se împlinea Centenarul morţii 
lui Costache Negruzzi, manifestare inclusă în calendarul UNESCO! Puse în faţa 
unui astfel de „caz”, autorităţile vremii, locale şi judeţene, nevoite „să facă faţă” 
vizitei înaltului for cultural, au „încropit” un „simulacru de muzeu”, în cea mai 
mare parte de etnografie şi istorie, având „îngrămădite” într-o cameră piese de 
mobilier şi obiecte personale ale familiei, recuperate de prin casele localnici-
lor. 

La manifestarea omagială a cărturarului Costache Negruzzi, în afară de 
oficialităţile locale şi centrale, au participat şi urmaşi ai familiei: Leon (Bob) 
Negruzzi, cu soţia şi surorile sale Suzana (Zizi), căsătorită cu artistul plastic 
Petre Grant; Martha-Maria, căsătorită cu Eduard Konya şi fiica ei, Dana. A fost 
dezvelită o placă de marmură cu un citat din Vasile Alecsandri: „1868-1968, 
Costache Negruzzi este un nume scump României şi va rămâne în pleiada pio-
nierilor intelectuali ai neamului nostru.” 

„Muzeul” a continuat să funcţioneze cu intermitenţe şi voluntariat până în 
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anii 1982-83, după care a intrat într-un prelungit şi nemeritat „con de umbră”. 
„Norocul” a început să-i surâdă iarăşi, în 1995, în apropierea Centenarului Li-
ceului Internat „C. Negruzzi” de la Iaşi, inaugurat, poate nu întâmplător, la 3 
octombrie 1895! Intuiţia mea, a fostului elev „negruzzist”, îmi dă „prilejul” 
afirmaţiei că 3 octombrie 1808 este, în fapt, data naşterii lui Costache Ne-
gruzzi! 

Apreciind valoarea inestimabilă a tezaurului cultural de la Hermeziu, ini-
moşii muzeografi ai Muzeului Literaturii Române de la Casa Pogor, în frunte cu 
„trecutologul” Lucian Vasiliu, au iniţiat, prin anii 1992-93, un proiect îndrăz-
neţ, de mare anvergură, cel al refacerii din temelie a „conacului negruzzist”. În 
ciuda „penuriei” de fonduri alocate acestui scop cultural şi „dificultăţilor” în-
tâmpinate pe parcursul demarării lucrărilor, proiectul „cu pricina”, bine susţi-
nut de „negruzziştii” mobilizaţi de neobositul „iscoditor de comori” Constantin 
Liviu Rusu, şi el absolvent al liceului „negruzzist”, a mers înainte şi, coroborată 
cu amplul program al sărbătorii centenare a liceului, inaugurarea Muzeului 
„C. Negruzzi” de la Hermeziu a avut loc la 7 octombrie 1995, în prezenţa oficia-
lităţilor locale şi judeţene, a deosebitelor personalităţi ale vieţii culturale şi li-
terare ieşene, a elevilor şi absolvenţilor „negruzzişti”, din diferite promoţii, a 
numeroşilor localnici, elevi şi săteni, îmbrăcaţi în straie de mare sărbătoare. 

Cum era şi firesc, la deosebita festivitate inaugurală a Muzeului au partici-
pat, emoţionaţi, şi doi dintre urmaşii familiei Negruzzi, şi anume, Ioana Rosetti, 
strănepoata lui C. Negruzzi, decană de vârstă, stabilită în Germania şi scriitorul 
Marcel Petrişor, soţul doamnei Dana Konya-Petrişor, descendentă, care aveau să 
doneze Muzeului mai multe fotografii de familie, aşa cum făcuseră anterior 
doamna Irina Grant, nepoată a generalului M. Negruzzi şi domnul Bradu Fotia-
de, descendent, care au donat pipa de chilimbar a lui Costache Negruzzi şi o 
pungă brodată cu fir auriu şi mărgele pentru galbeni, datată 1871, ce a aparţinut 
străbunicului Leon C. Negruzzi, scriitor junimist, prefect, primar şi senator de 
Iaşi, înmormântat în 1890 în curtea bisericii familiei de la Hermeziu. 

Noul Muzeu „C. Negruzzi”, în 1996, a fost imediat nominalizat meritoriu în 
rândul celor 65 de muzee din 20 de ţări europene şi, în 1997, fundaţia EMYA 
din Bristol i-a decernat premiul „Muzeul European al anului 1997”! O placă de 
marmură a marcat onoranta distincţie. 

De la inaugurare şi până în prezent, de două ori pe an, în 21 mai şi 3-7 oc-
tombrie, la conacul negruzzist de la Hermeziu se desfăşoară ample manifestări 
de cinstire a memoriei lui Costache Negruzzi, la care participă o numeroasă 
asistenţă locală, centrală şi internaţională. La una dintre acestea, la 20 mai 
2001, ajun de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, urmaşii familiei negruzziste 
aveau să surprindă numeroasa asistenţă printr-un înalt şi preţios „act de do-
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naţie”, de profundă nobleţe şi simţire românească, prin care se stipulau urmă‐
toarele: „După 50 de ani, iată că din nou, ca prin minune, spiritul negruzzist a 
biruit. Acest spirit dorim să dăinuie! Donăm Muzeului Literaturii Române Iaşi 
conacul ce adăposteşte Casa memorială, pentru că nouă ni se pare firesc ca 
acei care se ocupă de păstrarea vie a spiritului familiei Negruzzi la Hermeziu 
să-l aibă în posesie.”  

Actul donaţiei a fost semnat de Ioanna Rosetti, Petre Rosetti-Bălănescu, Iri-
na Fotiade şi Dana Konya-Petrişor, prezenţi la manifestarea de la Hermeziu. 

 

Cu aerul său de autenticitate, Muzeul negruzzist de la Hermeziu se prezin-
tă în continuare ca fiind o piatră de tezaur a istoriei literaturii româneşti. 

Pentru orice vizitator, un popas la Hermeziu, la „casa negruzziştilor”, la 
Biserica şi Mormintele familiei, la „Şcoliţa lui Iacob” (funcţională şi azi!), mai 
ales acum, la ceasul sfânt al împlinirii celor 150 de ani ai Veşniciei şi al celor 
210 ani ai Naşterii lui Costache (Constantin) Negruzzi, cel ce „a şters colbul de 
pe cronice bătrâne”, este un bun prilej „de închinăciune” la acest lăcaş de sfin-
ţenie din spaţiul est-european „binecuvântat de Dumnezeu”, asemeni Hordou-
lui, Lancrămului şi Ipoteştiului şi al altor asemenea altare ale neamului nostru. 
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MAI AU VREUN SENS ARGUMENTAȚIA CRITICĂ 

ȘI ÎNTREBAREA? 

Manuela Teodora  

BALAŞCA‐MIHOCI 

bibliograf la Biblioteca Județeană  

„Gh. Asachi din Iaşi 

Motto: Condiţia fiecărui om este o soluţie în hieroglife pentru 
acele întrebări pe care el le-ar pune. El o interpretea-
ză ca viaţă, înainte de a o pricepe drept adevăr. 

Ralph Waldo Emerson 

 
Cei mai mulți dintre semenii noștri postmoderni trăiesc hrănindu-se cu 

elemente culturale, dincolo de cariere, succes, faimă și putere, căutând înțelep-
ciunea și cunoașterea în scrieri sau în orice alt produs socio-cultural al timpului. 
Discernerea temelor de interes, adesea diferită ca gen și structură, devine o 
combinație inteligibilă sau mai puțin inteligibilă de la individ la individ; de fieca-
re depinde grila de selecție, dar comunicarea ar fi ideal să găsească anumite 
puncte comune de exprimare, măcar la nivelul eleganței lingvistice și a regulilor 
retorice, dacă nu și în opinii sau decizii finale.  

Dincolo de selecție și gust – care nu pot fi discutabile – există o frontieră ce 
ne ține tot mai departe unii de alții: argumentarea corectă și critica (privită în 
sens constructiv), nu cea distructivă, limitativă, ce spulberă actul creator de ori-
ce gen, distruge vise și proiecte înainte de a lua ființă, manipulează dureros con-
științe tinere, sufocă ultimul strigăt de demnitate al vârstnicilor intelectuali tru-
ditori pe baricadele vieții lor. 

Într-un tablou general asta suntem: devoratori de tot și toate, fără limite și 
fără veritabile cunoștințe, incapabili de bucuria celuilalt, de sămânța de adevăr 
ce încearcă să o dezvolte; lecția istoriei și a tradiției ne învață cel mai bine de-
spre uitare, ignoranță, dispreț pentru vetust, neprețuirea vechiului și în toată 
această aparentă logică decadentă a istoriei, stă suferința pierderii acelui ceva 
propriu unei nații, inexprimabil cel mai adesea; stă de fapt o ființă vie: omul.  

Odată cu reticența față de cel de lângă noi și a celor sus-enunțate, noi pier-
dem în fapt esența a ceea ce este conceptul de om în profunzimile sale; acest fe-
nomen modern este cel mai vizibil în cadrul platformelor de socializare, când 
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răul capătă ființă și prinde curaj în exprimare; este acoperit adesea de anonimat, 
iar incultura și ignoranța și-au găsit teren fertil dezvoltării imbecilităților ex-
primării on-line, de orice tip: de la mici și nevinovate bârfe mondene, până la in-
jurii majore și atac la persoană (din diverse motive, cel mai adesea politice sau 
sociale). Umorul sau ironia elegantă sunt umbrite azi de violențele și înjurăturile 
semenilor noștri școliți sau nu, dar cu absența totală a decenței învățate până la 
șapte ani sau moștenite biologic în unele cazuri. 

Ca o radiografie generală asupra a ceea ce mai semnificăm azi ca oameni, 
enunțăm gândul realist al unui antropolog-diplomat contemporan, activ în mod 
pozitiv pe unele platformele de socializare: „Elita globalistă e nihilist-cinică, he-
donistă și amatoare de cauze nobile (evident) planetare; ea este încurcată de 
omul mediu global, mai puțin educat, prea grosolan, prea atașat de tradiții loca-
le, sau de reprezentări religioase ale existenței. (...) Tensiunea aceasta structura-
lă va continua și, pesemne, va defini istoria politică a veacului nostru...”1 Să fie o 
sumbră profeție a decadenței secolului nostru? Nu doar planul politic va fi afec-
tat – îndrăznesc să afirm –, ci și relațiile interumane, culturale, sociale ale indivi-
zilor și ale popoarelor; pe termen lung se conturează o schimbare de paradigmă 
la nivelul gândirii umane și a raporturilor comunicaționale, deloc în favoarea 
omului așa cum a fost el creat, ca gestionar al binelui, frumosului și adevărului. 

Cosmopolitismul, atât de adulat în partea occidentală, este înțeles și asimi-
lat adeseori greșit; privit cu cinism, ironie sau ignoranță sau primit fără spirit 
critic, selectiv; toți discută politică, dar foarte puțini o practică, toți incriminează 
ideologiile (de diverse tipuri), puțini le cunosc rădăcinile, esența și efectele; in-
gerăm argumente neverificate și distribuim gânduri, discuții unui public, anturaj 
profesional, prieteni virtuali sau reali nepregătiți să combată sau să susțină cele 
primite. Una dintre cauzele acestor neclarități sau sofisme de limbaj stă în pier-
derea sau necunoașterea identității proprii, de fapt al apartenenței la o tradiție 
și la o moștenire culturală colectivă, dar și personală, pe care avem datoria să o 
ducem mai departe. Valorile mor sau sunt sufocate din ignoranță, plictis, preju-
decăți, discriminare sau incultură; nu mai putem forma în aceste cazuri un spa-
țiu public de comunicare firească și realitatea pare să o facă alții și doar ne este 
livrată ca orice bun de consum. 

Despre cosmopolitism, Mihai Eminescu scria: „Este o simulațiune și nimic 
alta, el n-a fost niciodată un adevăr. Străinii care au interese personale în Țara 
Românească de exemplu, vor simula totdeauna cosmopolitismul, pentru că, 

                                                           
1 Sursa Internet, pagina personală de Facebook, Baconschi Teodor, 29 octombrie 2018, ora 16:34 [ve-
rificat 1.11.2018]. 
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declarându-și adevăratele lor simțiri, ar putea să pericliteze interesele lor indi-
viduale.”2 

Timpuri noi, oameni noi, probleme vechi, premise și înțelesuri nerostite, 
contabilizăm trăiri și simțiri fără a fi părți integrate în ele, direct, in vivo, doar 
spectatori pasivi într-o lume obosită de cuvinte și fraze; acesta este acum omul 
modern, prins între fake news, bule de socializare, biblioteci ideologizante, soci-
al-media virusată și compromisă intelectual, moral. Fobia socială ne paralizează 
și ne autocenzurează în cea mai liberă dintre lumi... cea a democrației, a prospe-
rului capitalism spre care aspirăm să îl însușim. Nu identificăm pe deplin cauze-
le: dacă sunt de ordin intern sau extern ființei individuale umane și din acest 
motiv nu identificăm soluția (dacă ea există) la nivel de comunitate, în vederea 
regăsirii a ceea ce ne definește. 

Un teolog modern și neînțeles la vremea sa căuta cu sinceritate răspunsuri 
la unele probleme umane și considera că: „… lucrarea lucrărilor umane… (este) 
aceea de a stabili, în fiecare şi prin intermediul fiecăruia dintre noi, un centru 
absolut originar, în care universul se reflectă pe sine într-un mod unic şi inimi-
tabil.”3 Cred că această unitate pierdută, cu viul de lângă noi, cu semenul, natura 
și universul, va duce curând spre moartea umanului din om; un proces lent, dar 
violent, ușor de descifrat în semnele timpului prezent. 

Ne degradăm uman prin ignoranța reciprocă a semenilor noștri, prin vio-
lența limbajelor și a semnelor aruncate unii altora cu ură, prin golul tradiție lă‐
sat moștenire viitorului, prin necunoașterea propriei istorii, prin fricile dezvol-
tate individual sau comunitar, prin conceptualizările ilogice adesea emise de cei 
ce ne conduc, prin monologul angoasant purtat în spațiile publice sau în proprii-
le familii, prin pierderea ritului și a ritmului religios împins la marginea necesi-
tăților noastre spirituale și culturale. Altele ne sunt interesele și prioritățile; ci-
tim tot mai puțin, vorbim tot mai eliptic, formalizat și prost românește, eșuăm în 
idei și soluții finale fără aplicabilitatea; ne ucidem tacit cultura și religia, în timp 
ce cu seninătate suntem gata a prelua și asimila străinul și tarele sale, ca o dova-
dă că suntem în trend.  

Dacă ar fi să comparăm starea lucrurilor cu înțelegerea unui text, am spu-
ne: la fel cum „a citi este o construcţie textuală şi nu un act care produce cunoaş‐
tere, eforturile postmoderne de a extinde definiţia textului, prin afirmaţia că to-
tul este text produce şi dezavantaje. Postmodernii sunt acuzaţi că mistifică tex-

                                                           
2 Eminescu Mihai, Manuscrisul Din ședințele Societății România Jună. Naționaliștii și Cosmopoliții, în 
Mihai Eminescu, Opere, vol. IX, Ediție critică întemeiată de Perpessicius, București, Editura Academiei 
Române, 1980, p. 457. 
3 Teilhard de Chardin Pierre, The Phenomenon of Man, New York, Harper Torch Book, 1961, p. 261. 
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tul, că transformă scrisul într-un fetiş şi că produc un cititor narcisiac care, ca 
individ postmodern, pare excesiv de arogant, mulţumit de sine şi van” (Pauline 
Marie Rosenau)4. Tot așa, ceea ce afișăm exterior, cultură, scriitură, alegeri de 
viață, alegeri politice și sociale, legi scrise sau nescrise, totul trece prin grila su-
perficialului și adesea a nonsensului și este mărginit de Janus, cel care cu o față 
privește răsăritul și cu una privește apusul. 

În fiecare întrebare pusă există un construct și o presupoziție de inteligibili-
tate care ajută la dezvoltarea unei identități reale, nu fanteziste, fără baze verifi-
cabile; se poate înainta în două direcții, asimilând tradiția și tot ce aparține iden-
titar unei persoane/nații, sau se poate clădi artificial o altă lume, a gândirii per-
sonale regândite, individualiste până la egoism, lipsită de verificabilitate practi-
că și niciodată împărtășită pe deplin.  

De ce mai căutăm răspunsuri? De ce mai emitem judecăți, de ce mai punem 
întrebări? De ce mai argumentăm critic atunci când este posibil și avem cu cine? 
Pentru că trebuie să avem o continuitate și să participăm vii la unitatea om-na-
tură-mediu de viață și da, este dreptul/obligația noastră morală ca ființe gândi-
toare, unici, creați de Dumnezeu pentru veșnicie, să interogăm, să clarificăm 
concepte, să dialogăm cu terți homini universalis – atât câți mai există în perime-
trul nostru socio-cultural, să ne mirăm și să admirăm, să lăudăm și să criticăm 
pertinent, să înălțăm rugi și să păstrăm tăceri cu sens.  

În fond, prin ce criterii și în ce mod funcțional mai putem defini astăzi viața, 
dacă nu prin gândire și interogație în propria tradiție lingvistică? 
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NICOLAE BUSUIOC, SPIRIT  

AL CULTURII ROMÂNEȘTI 

Dumitru ȘERBAN 

bibliograf la Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Unul dintre marii maeștri ieșeni 
ai scrisului, care a știut să aștearnă pe 
hârtie nu doar gânduri și trăiri, ci mai 
ales o viziune unică în recenzii și pre-
zentări, eseuri, interviuri, note de călă‐
torie, ziare și reviste, este reprezentat 
de literatul, criticul, omul de cultură 
Nicolae Busuioc, omul cu al cărui mă-
nunchi a fost sfințit nu doar locul, ci și 
epoca, rămânând în istorie ca o enci-
clopedie.  

Însemnările din călătorii, recen-
ziile științifice, modul de a scrie, unic, îl clasifică în rândul oame-
nilor valoroși, dăruiți de divinitate nu doar ieșenilor, ci întregii 
culturi și literaturi românești.  

Pentru că Domnia Sa este un model, „o bază științifică”, o re-
sursă pentru noi toți, l-am invitat la dialog, ca parte din experien-
ța domniei sale, reprezentată de scris, să fie transferată în cunoș‐
tințele noastre, pentru că un astfel de OM nu poate trece neob-
servat.  

Modest și simplu, dar cu un stil unic, își va deschide sufletul 
lăsând calea liberă scrisului și inimii pentru a așterne în pagini 
pline de iubire, atotștiința de a-l consacra, într-un nume: Nicolae 
Busuioc.  

Prin fiecare por al său respiră cartea, om dedicat bibliotecii, 
scrisului, contopindu-se cu cartea într-o modulație universală... 
omul-carte, zidit pe raftul unei biblioteci care va dăinui în veșni-
cie, contopindu-se cu aceasta. 
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 Ați crescut, v-ați format și ați trăit într-un univers în care cărțile au fost 
mult mai importante decât fenomenele naturii, așa cum declară Ana Blandiana în 
Autobiografie. Din tot ceea ce ați acumulat și știți, cât datorați cărților și cât ex-
perienței de viață? 

 Când timpul trece peste om, cu senzația că nici nu-l simte prea bine, ulti-
mele clipe devin de-a dreptul prețioase. Este adevărat, cândva, totul părea de 
lumină, nici nu mă întrebam de unde atâta lumină și speranță. E cam greu de 
demonstrat ceea ce susține Ana Blandiana, pe care o prețuiesc foarte mult, cărți-
le sau natura? La urma urmei, aproape că nici nu le poți despărți, în viață te tre-
zești mai întâi în lumea misterioasă a celor care nu cuvântă, a plantelor și ani-
malelor, apoi, mult mai târziu, îți dai seama că există un sentiment al unității în-
tre om și ceea ce-l înconjoară. Devii inconștient un naturist și începi să pricepi 
viu spiritul naturii, aflându-i acesteia pretutindeni sufletul tainic ce se relevă 
numai prin comunicare. Când eram mic, eu „comunicam” mai mult cu gâștele, fi-
ind păstorul marelui cârd de 30-40 de anser domesticus plus gânsacul-șef în care 
aveam cea mai mare nădejde că le va aduce sigur în curtea casei bunicilor. Mă 
luam cu bătutul mingii și uitam de ele, dar prevenirea eventualelor consecințe 
erau chiar urmarea faptului că mă înțelegeam numai din priviri cu marele gân-
sac-conducător. Pe măsură ce se mai adăugau niște luni de zile la vârsta inocen-
ței, perceperea naturii devenea mai clară, realizam mai bine prezența peisajului, 
copacii, câmpul verde, florile, izvoarele, pădurea de la orizont se transformau 
prin ochii mei în ceva de rai, că despre termenul de paradis am aflat mult mai 
târziu. Târziu, am intrat în înțelegerea lumii naturii dinlăuntrul ei, prin surprin-
derea unor secrete, prin reflecția pusă în evidență de emoție și neliniște, de in-
stinct, intuiție și curiozitate. Un asemenea tip cred că este comunicarea, astfel 
cred că am „vorbit” cu gânsacul meu, și eu și el ne consideram mult mai inteli-
genți decât gâștele, mulțimea condusă și dusă unde trebuie; nu așa se întâmplă 
și cu oamenii? Și tot mai târziu am dat și peste cărți, în afara celor școlare. Da, 
încet, încet am dat de gustul lor, adică am intrat în universul lecturii despre care 
vom vorbi, probabil, mai încolo... Sigur că din experiențele vieții și, deopotrivă, 
din livresc poți învăța mult, depinde cum și în ce măsură toate acestea îți sunt de 
folos. 

 Câți dintre prietenii dumneavoastră sunt personaje și câți sunt oameni în 
carne și oase, care au înțeles verbul a citi mai mult decât verbul a trăi? 

 Întrebarea aceasta a dumneavoastră parcă a venit prea devreme. Aș fi 
preferat să mai hălăduim pe coclauri, dar mai ales prin pădurea fermecată, un-
de, încântat de atâta frică plăcută (parcă sună a oximoron), puterea de a visa se 
regăsește în idealul vrăjit, în sufletul înaripat pe deasupra imensității de copaci, 
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dar și în inefabile nostalgii născute din crepusculare gânduri. De la sublimare la 
suflet nu-i decât un pas, unic în adevăr, dar dacă îl faci e ca și cum nervura frun-
zei s-ar îndrepta spre neuronul cortexului și mai departe, la ceva care ne exaltă 
și ne trimite la sentimentul de admirație față de ordinea naturii și ordinea mora-
lă. Revin la întrebare, m-am cam îndepărtat de ea. Prietenii mei sunt chiar per-
sonajele-cărți, oamenii sunt chiar autorii, cei care au trecut de la ipostaza de citi-
tori la cea de creatori. Lucrul acesta intră chiar în definiția cititorului ideal, tre-
cut de fazele începătorului și inițiatului, o spune Alberto Manguel. Nu știu cine 
ar pune verbul a citi înaintea verbului a trăi. Primul impuls al omului este de a 
descifra ceea ce percepe în jurul lui, de parcă fiecare lucru din univers ar fi pur-
tător de semnificație. Pentru mine, imaginea unei grădini poate fi la un moment 
dat asociată și cu lectura, dar pe primul loc rămâne tot acea imagine. Sigur, o da-
tă cu lectura se adaugă și alte imagini, semnificațiile se îmbogățesc, încât trebuie 
să remarc că puterea de a extrage ordinea din haos aparține cuvintelor. Dacă le 
pui la locul potrivit, ele devin atotputernice.  

 Care au fost pașii până la debutul literar. Care este cartea de căpătâi? 

 E limpede, până la debutul literar au fost pașii timizi, apoi mai îndrăzneți 
prin lectură. Aici am putea dezvolta subiectul, dar nu cred că ne permite spațiul 
acordat unui dialog rezonabil. Că lectura are un rol vital atunci când e făcută cu 
folos nu mai trebuie argumentat. Știu că mulți dintre semenii noștri se opresc cu 
cititul cam la nivelul adolescenței, antrenați fiind în vâltoarea vieții, între timp a 
intervenit tehnologia informației de azi, o concurentă greu de oprit în fața textu-
lui scris. Oricum, pe drumul acesta al lecturii, cititorul are nevoie de o povață, de 
ideile teoreticienilor în acest domeniu, nu intrăm în amănunte. Care mi-a fost 
cartea de căpătâi? Depinde la ce vârstă ne referim. Amintirile ne obligă obsesiv 
să luăm aminte la semnele destinului născut odată cu ființa aceea mică și nevi-
novată, cu ochii mari dați în lacrimi. Ne întoarcem la copilărie pentru că suntem 
marcați de nostalgia începutului, a clipei în care am avut revelația existenței, 
apoi a lecturii. Nu atunci i-am descoperit pe Creangă și Ispirescu, pe Andersen și 
Frații Grimm, pe Lewis, Perrault, Jules Verne, Defoe, Mark Twain, Stevenson, Sa-
doveanu, Cezar Petrescu, și pe atâția alți scriitori? Cărțile de căpătâi? N-or fi căr-
țile bibliotecilor lumii antice, pe care ar trebui să ni le apropiem și acum, cu atât 
mai mult cu cât trăim în lumea bulversată de azi. Mă gândesc la scrierile sacre 
indiene Upanișadele și Vedele, la Epopeea lui Ghilgameș, Codul lui Hammurabi, 
Biblia, Coranul, ajungând în timp la marile opere ale Renașterii cu nume ilustre 
precum Montaigne, Pico della Mirandola, Rabelais, ale altora din pictură și arhi-
tectură. Dacă mă întrebați care-mi sunt cărțile preferate la care adesea recurg 
recitindu-le, iată câteva exemple: Dialogurile lui Platon, Eseurile lui Montaigne, 
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Convorbirile cu Goethe (Eckermann), Cărțile și noaptea (Borges), Muntele vrăjit 
(Th. Mann). Mă opresc aici, dar trebuie recitiți și Petrarca, Dante, Shakespeare, 
Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Eminescu, Nietzsche, Papini, Arghezi, Blaga. 

 Ce sfaturi oferiți celor care și-au găsit „cuvintele potrivite” și doresc să se 
apuce de scris? 

 Cei care au ajuns deja la „cuvintele potrivite” nu mai au nevoie de sfaturi. 
Și, în general, sfaturile sunt de prisos. Ar fi avut nevoie Tudor Arghezi de așa ce-
va când și-a scris primul volum de versuri Cuvinte potrivite? Scrisul vine de la 
sine, mai ales când te bântuie incertitudinile existențiale și vrei să le exprimi. 
Nu-mi permit să dau sfaturi cuiva, nici nu am căderea. Dacă tot a venit vorba de 
Arghezi aș mai insista o clipă. Poetul caută emanațiile verbelor mai apropiate de 
condiția tăcerii decât a vorbirii, el caută tonul și umbra cuvântului. Critica a sesi-
zat că la o lectură superficială nu se va observa încercarea abolirii antinomiei 
dintre vorbire și tăcere, nu va fi percepută viziunea esențială asupra semnifica-
ției tăcerii: „Eu știu tăcea când visul a murit,/ Și-n toată clipa-nalț câte-o statuie/ 
Tăcerii, pe un drum se suie/ Neisprăvit” (Miez de noapte). Este aici o nostalgie a 
tăcerii prin cuvinte, o dramă a cuvintelor (chiar dacă sunt) potrivite. Cei care se 
apucă de scris ar trebui mai întâi să mediteze adânc și tăcut. 

 Cea mai mare parte a carierei dumneavoastră vă oferă un loc de cinste 
printre cărți. Care este relația specială pe care ați avut-o cu biblioteca? 

 O relație de prețuire reciprocă aș spune, în primul rând. Biblioteca, tezaur 
al memoriei omenirii, dar și ca instituție de cultură prin excelență, reprezintă, o 
inițiere magică în tainele cunoașterii. În ceea ce mă privește, după prestația de 
câțiva ani în învățământ și presa scrisă, cel de-al treilea „spațiu”, de fapt și cel 
mai apropiat și drag, a fost Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iași; aici m-am sim-
țit în largul meu. În construcția unei imagini atrăgătoare, nu spun un lucru nou, 
decisive sunt până la urmă profesionalismul și pasiunea. Vreau să cred că ceva a 
rămas în urma mea. Nu ar merita un mic elogiu și bibliotecarul, acest personaj 
trăitor în umbra cărților și în foșnetul lor miraculos? O bibliotecă privită din afa-
ră pare o simplă dispunere a volumelor într-un spațiu dat, dar înlăuntrul ei viața 
este complexă și nobilă. 

 Cunoașteți sau ați descoperit vreun ritual al lecturii pe care doriți să ni-l 
împărtășiți? 

 Ritualul lecturii? Dar acest ritual face parte din descompunerea și recom-
punerea luminii, din apanajul sufletului și al minții. Ce aș fi putut eu descoperi în 
plus? Prin anul 2011, am scos o carte care se cheamă Între sensibilitate și rigoa-
re. Am încercat să redau o suită de chei, de planuri (lectură privită din cele 12-
14 unghiuri de analiză), tocmai pentru completitudinea acestei „de folos zăbavă” 
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care este „cetitul cărților”. Am considerat că o introducere amplă în arta lecturii 
poate demonstra că lectura continuă să fie (de-ar fi cât de mult!) una dintre va-
lorile pozitive ale vieții noastre, una care activează înțelegerea, spiritual, sporeș‐
te înțelepciunea și sensibilitatea. 

 Cum este văzută „cetatea în oglindă”? Care sunt imaginile reflectate de 
aceasta? 

 Să ne reamintim că J.L. Borges avea în vedere trei lucruri esențiale: labi-
rintul, scrisul și oglinzile. De ce oglinzile? Marele scriitor argentinian știe să se 
folosească de ele (metaforic vorbind), alegând oglinda formatoare și nu pe cea 
deformatoare, adică nu un labirint al oglinzilor strâmbe, ci unul al ideilor, solari-
tății și dreptății. „Cetatea în oglindă”, ca să revin la întrebare, se vedea așa cum 
este în realitate, dacă cumva acea oglindă nu deformează; imaginile reflectate 
sunt epoca și oamenii ei care se privesc și se văd așa cum sunt, chiar dacă unii 
nu se recunosc. Oglinzile lui Borges sunt minunate figuri de stil la care apelează 
și din care se inspiră atâția și atâția. 

 Cum ați regăsit lumea prin intermediul cărții? 

 Când mai frumoasă, când mai urâtă. Când îl citim pe Kafka vedem lumea 
doar cu șansa condiției tragice, cu viziunile halucinante, grotești și stranii. Când 
îl citim pe... Uite că aici am o ezitare, mă gândesc cam mult... Da, pe Mircea Elia-
de, pentru că el ne conduce spre sacru. Și pentru că, spune el, ființa noastră e 
condamnată la cultură. Și suntem predestinați acesteia în sensul redescoperirii 
valorii, frumosului, divinului. Nu-i suficient? 

 Literatura se întrepătrunde cu biologia? Care este armonia dintre cele do-
uă? 

 Da, se pare că ați întâlnit în lecturile dumneavoastră legate (câți tineri 
mai au azi această apetență?) o idee încadrată în teoria unei discipline aflate sub 
postmoderna incidență a transdisciplinarității. Cu ceva ani în urmă, am scris 
cartea Biologie și literatură, încercând să atrag atenția asupra ideii că există rea-
lități ce se pot sesiza lăuntric prin intuiție, că adevărata cauzalitate (au demon-
strat-o atâția gânditori până la noi) nu se află în lucruri, cât în spiritul care gân-
dește aceste lucruri, de aici posibila interdependență dintre natură (cu știința 
care o studiază – biologia) și cultură. În analiza pe care mi-am propus-o, textul 
este axat pe linia natură – organism (viață) – suflet (spirit) – creație (inteligență 
și inspirație) – cultură (literatură). Nu intrăm în detalii pentru că am plictisi 
eventualul nostru cititor. Biologia (în contextul de față, unii au confundat-o cu 
bibliologia) în corelație (in)aparentă) cu literatura ne dezvăluie semnificația 
unor principii și fenomene într-o perspectivă pluridisciplinară. 

 Sunteți primul care ați reușit să transformați „podul de flori” într-un pod de 
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carte etern, în calitate de director al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din Iași, 
atunci când ați fost inițiatorul și coordonatorul Salonului Internațional de Carte 
Românească la Iași și Chișinău. Ce ne puteți spune despre această lucrare care va 
dăinui în veșnicie? 

 Oricine ar fi fost în locul meu ar fi procedat la fel. Sigur, „Podul de flori” a 
rămas ca o imagine frumoasă, ceea ce nu a însemnat puțin la vremea aceea. „Po-
dul de carte” e altceva, și acum mă învăluie amintiri, e greu se reconstitui atmo-
sfera ca stare de grație, ca o poveste de neuitat, unde accentele luminoase se 
asociază cu acordurile și armoniile de lângă noi. Da, așa s-a întâmplat. Cu colegii 
din Chișinău, am fondat una dintre primele biblioteci de carte românească (în-
tr-o mare de carte slavă!), ca apoi să se deruleze atâtea Saloane de cărți și atâtea 
întâlniri admirabile în spațiile Bibliotecii Naționale și ale Bibliotecii „Ion Crean-
gă” din capital Basarabiei. Și oricât de expeditiv aș fi la acest capitol, nu pot să 
trec peste o formă anecdotică de captatio benevolentiae amintind de o constata-
re: cei doi mari colaboratori și prieteni ai mei – regretatul Alexe Rău, director al 
Bibliotecii Naționale, și Claudia Balaban, director al Bibliotecii „Ion Creangă”, au 
fost prea statornici, au fost în chip fundamental prea constanți în statornicie, de 
unde ireproșabila neabatere de la principii, de la ceea ce și-au propus hotărât și 
iremediabil să facă. Vă dați seama cât de greu ne-a venit nouă, celor din jurul lor, 
să acceptăm și să păstrăm această neabatere de la consecvență și principiu! Da, 
ei de acolo, din Basarabia, voiau să recupereze tot ce au pierdut vreme de dece-
nii de istorie neagră, să uite de suferințe și să se apropie de bucurie. 

 Între destinul cărții și destinul omului există un punct comun? 

 Dintre atâtea definiții care s-au dat cărții (în corelație directă cu omul) o 
amintesc pe cea a lui Albert Flocon, autorul monumentalei lucrări Universul căr-
ților: „Cartea își găsește destinatarul. Spiritul și litera, forma și conținutul stabi-
lesc acea relație de la om la om prin care fiecare primește după nevoi și după 
posibilități. Este oglinda în care licărește o speranță de viitor.” 

 Cetatea ieșeană conturează cultura, valorile fortificate în jurul acesteia, 
oferind un loc de apărare, de siguranță pentru cultura ieșeană. Cum este văzută 
aceasta prin intermediul oglinzilor? 

 Probabil că vă referiți la dialogurile din Oglinzile cetății. De fapt, aceste 
„oglinzi” se vor un fel de monografie culturală, un document unde Iașul contem-
poran este desenat ca un profil spiritual printr-o sumă de interviuri cu persona-
litățile sale. Am pornit la drum prin anii 1993-1995 cu trei volume legate de fi-
gurile ieșene și un al patrulea cu cele din Chişinău. Am încercat să gândesc civili-
tatea dialogului având în vedere faptul că rosturile lui între atâtea specii literare 
sunt o atitudine, o formă de viață care se opune, măcar din principiu, tonului 
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neutru, obosit, șters, lipsei de implicare în zona intelectuală. Se pare că mi-a re-
ușit proiectul acesta publicistic. Dovada ar fi și faptul că Editura Junimea a pro-
pus reeditarea acestora, ceea ce s-a întâmplat în anul de grație 2018, rezultând 
volumul substanțial (și cu adăugiri) Oglinzile cetății. Dialoguri de ieri și de azi. 
După aprecierea criticii, acesta ar fi mai întâi cu o valoare documentară, o re-
compunere a profilului cultural al celor două orașe (Iași și Chișinău), o 
(re)întâlnire cu reprezentanții generațiilor din domenii de activitate variate, o 
aducere în prim-plan a unor nume despre care noile generații știu prea puțin, 
nume ilustre, precum Dumitru Mangeron, Ștefan Bârsănescu, Cristofor Simio-
nescu, Cesar Buda, Gheorghe Platon, George Văideanu, Nicolae Țațomir, Corne-
liu Ștefanache ș.a. (de la Iași), Maria Bieșu, Aureliu Busuioc, Serafim Saka, Dumi-
tru Crihan, Grigore Vieru, Gheorghe Ghimpu ș.a. (de la Chișinău). Niște oglinzi 
(re)însuflețite formatoare care ne reamintesc opera, fapta, seriozitatea și res-
pectul față de sistemul de valori cu deschidere spre universalitate, modele abso-
lute pentru cei de azi. 

 Tânărului de astăzi îi sunt cunoscute „oglinzile cetății”? Unde ar trebui lu-
crat, investit pentru ca cetatea să-și deschidă noi ferestre în sufletul generației ti-
nere? 

 Să ne amintim de faptele înaintașilor noștri, de îndemnul ca tinerii să cu-
noască istoria țării pentru ca ei înșiși să-i pregătească mai bine viitorul. Ceea ce 
ar trebui să aibă în vedere tinerii e că istoria și cultura nu mai pot rămâne seg-
mente autonome, nu mai pot fi independente, nici progresele tehnicii și științei, 
doar actul religios rămâne același în mijlocul multor schimbări. Sigur că Cetatea 
(comunitatea), în ansamblul societății, trebuie să-și deschidă mai larg „ferestre-
le” în sufletul și mintea tinerilor, să exercite o mai mare atracție spre educație, 
demnitate și formarea caracterului. Iașul nostru dispune de suficiente mijloace 
(„oglinzi”) pentru a imprima tinerei generații sensibilitatea pentru cultură și 
creațiile minții, pentru ceea ce e frumos și temeinic. 

 Cum se poate gândi frumos în Academia de la Pavilion? Ce surprinde și nu-
anțează acest volum scos la Vasiliana ’98? 

 Trebuie să recunosc că mă surprinde plăcut această întrebare. Academia 
de la Pavilion e o carte care pare a fi cea mai apropiată de sufletul meu. La scrie-
rea ei am adoptat un stil colocvial, colorat din loc în loc de pasaje descriptive, de 
notații și reflecții privitoare la atâtea subiecte circumscrise artei conversației. 
Dialogurile cu invitații mei (nume de seamă) se vor niște schițe și idei care con-
duc nu atât spre conturarea unor portrete contemporane, cât spre imaginile lor 
de spirit. Un cunoscut critic literar a scris, printre altele, că această carte ne 
amintește de spațiul peripatetic al lui Aristotel, de grădinile lui Akademos și 
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Hekademos. Evident că e o exagerare. Sigur însă e faptul că discuțiile s-au purtat 
liber și... sine ira et studio, dezideratul liant al cărții fiind sintagma a gândi și a 
rosti frumos. Oare ne-ar strica în zilele noastre să măcinăm mai mult la moara 
înțelepciunii tăinuite gânduri de bine și frumoase rostiri? 

 Viața domniei voastre este strâns legată de călătorii? Cum își pun amprenta 
acestea asupra scrierii? Înainte de a călători v-ați pregătit, întâi, în spirit, așa cum 
spune Camil Petrescu? Care sunt fascinațiile descoperite în peregrinările dumnea-
voastră și care sunt locațiile care v-au marcat, v-au impresionat și v-au rămas 
cuibărite în suflet? 

 Am scris în 1995 o carte care se cheamă Fascinații. Drumuri și cărți, ono-
rat fiind cu o prefață a lui Ion Holban. Pentru a evita o însăilare în răspunsul 
meu, aș da un scurt citat din această prefață: „Tema acestui jurnal intelectual es-
te salvarea prin semn atât a duratei individului, cât și a istoriei înseși. Nicolae 
Busuioc îndreaptă oglinda spre carte ori spre locurile văzute, deopotrivă, spre 
propria-i textură interioară, cu voluptatea regăsirii unui timp pierdut și a anexă‐
rii unor spații prin fixarea lor în liniile caietului cu fascinații. Cartea aceasta ofe-
ră măsura exactă a unui scriitor pentru care lectura și călătoria constituie dura-
ta ideală a creației.” 

 Prin intermediul lecturii putem călători în timp și spațiu, într-un timp rela-
tiv scurt, descoperind locuri și oameni noi, tradiții și obiceiuri, culturi, cu alte cu-
vinte devenim mai înțelepți. Care sunt Semnele înțelepciunii privite de omul, ese-
istul, criticul, ziaristul Nicolae Busuioc? 

 Date fiind condițiile actuale ale existenței cărții, ne punem întrebarea da-
că menirea textului scris nu se apropie cumva de capătul de drum în istoria 
omenirii? Dacă din nefericire s-ar întâmpla așa ceva, întrebările noastre obsesi-
ve ar căpăta un răspuns îngrijorător! Și totuși, teoreticienii în domeniu ne încu-
rajează să nu intrăm într-o asemenea deznădejde. Semnele înțelepciunii (1998), 
de fapt un tom-schiță pentru o istorie eseistică a cărții, completează într-un fel 
(aceasta a fost intenția mea) lumea fascinantă a acelui univers aparte căruia 
Borges i-a conferit o identitate revelatorie și inconfundabilă. Aceste semne sunt 
chiar sub semnul echilibrului între contrarii, unde înțelepciunea se capătă și se 
dezvoltă. Epopeea fără sfârșit a scrisului începând de la truda lui Ghilgameș, tre-
când prin alfabete misterioase, biblii și enciclopedii, stampe, miniaturi, vechi bi-
blioteci, incunabule, bibliofilie, ex-libris, librării și cabinet de lectură, saloane și 
târguri de carte, însoțite și de o hermetică antropologie implicată în nașterea 
textului, asta reprezintă volumul nostru. Cine nu dorește ca ea, cartea, să rămâ‐
nă un irezistibil miraj, o sublimă metaforă, o oglindă fermecată cu ajutorul căre-
ia lumea va deveni mai înțeleaptă, mai bună și aptă să depășească disperarea, 
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revoltele, insomniile și angoasele de tot felul. În fond, cartea este lungul drum 
spre noi înșine. 

 Trăim într-o lume a haosului, a deznădejdii, a pieirii sufletești, a căderii în 
neant. Poate cartea să fie un mijloc de regăsire a lumii? 

 Da, doar dacă însăși cartea va supraviețui. Și va fi la loc de cinste așa cum 
a fost la loc de cinste de-a lungul veacurilor. Anotimpurile se succed cu repezi-
ciune, evenimentele de tot felul se vor consuma în același ritm, dar cărțile vor 
rămâne în continuare sfetnici prețioși și sinceri, prezențe imperiale în viața tu-
multoasă a oamenilor. 

 Legătura trainică dintre biologul, geograful și scriitorul Nicolae Busuioc o 
regăsim în cartea La pas prin Paris, unde fascinația călătoriei se împletește cu 
fascinația lecturii? 

 De când mi-am dorit să văd Parisul! Dorința aceasta îmi pare că a fost 
„preistorică”, că a venit dintr-un mine încă neaflat în „biologic”, poate dintr-un 
timp plin de iluzii deșarte, când visul îmi îngăduia să fiu prezent acolo. Sau poate 
mai de dincoace, când cărțile de literatură franceză au întreținut puternic ar-
doarea dorinței. Mult mai târziu am văzut cu ochii mei cum Sena curge sinuos și 
liniștit printre bulevarde, printre palate, temple și catedrale, turnuri și cupole, 
cum ceva mai departe se zăreau clădirile mai mici de pe Montmartre și cele mai 
mari de pe Montparnasse și parcă toate acestea se învârteau în jurul Eiffel-ului 
ca-ntr-un carusel amețitor. Merg la pas pe Saint-Germain-ul lui Balzac, în paralel 
cu firul apei, pentru a ajunge la vestitul Conciergerie sau la impunătoarea 
Notre-Dame. De data aceasta era Parisul adevărat, nu cel imaginar din copilărie, 
din cărțile citite la flacăra slabă a lămpii. Nu, La pas prin Paris nu poate fi suspec-
tată (cartea) de pedanterie livrescă sau de retorică pigmentată până la exces de 
trimiteri mai mult sau mai puțin savante. Am vrut să fiu un hoinar fără noimă 
trăind plăceri iscate de redobândirea libertății interioare, nu știu cât am reușit. 
Cartea este o sumă de impresii, impresii care pot exprima viziunea unui intelec-
tual trăind doar certitudinile culturii sau, dimpotrivă, simple descrieri și cuge-
tări ale unui turist plimbându-se La pas prin Paris. 

 Valoarea culturală este zugrăvită în cele peste 6.000 de volume care alcătu-
iesc averea și moștenirea familiei dumneavoastră, la care se adaugă colecțiile de 
icoane, sfeșnice, cu alte cuvinte bibliotecarul este și un pasionat colecționar de an-
tichități, evidențiind frumusețea spirituală, culturală, omul deosebit Nicolae Busu-
ioc. Ce ar schimba scriitorul pentru ca lumea să fie mai bună? 

 Aș încerca în primul rând s-o apropii mai mult de natură („întoarcerea la 
natură”), îndepărtând-o pe cât posibil de urât și imorală. Natură-om, cele două 
entități capabile să-și vorbească doar atunci când se înțeleg asupra codului de 
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sensibilitate comună. Spiritul renunță la mitul explicației, dar nu renunță la a 
pătrunde în misterul universului ascuns. Naturii îi place să se ascundă, spune 
Heraclit. Tocmai spre descifrarea tainelor ei ar trebui să se îndrepte și nu spre 
distrugere. Cum ar fi să ne simțim în lumea noastră ca în paradisul verde cu nu-
anțele lui inefabile, unde frunzele șoptesc, florile surâd, păsările zboară în necu-
prins, greierii cântă în iarbă, izvoarele murmură... Ce minunăție! Clipa în care ni 
se relevă natura? Deodată, viziunea coerentă, unitară, holistică a societății uma-
ne, a naturii și a universului, a mecanismelor interioare și a finalității lor, toate 
acestea ar crea cadrul unei regândiri a sensului vieții fiecăruia dintre noi. Atunci, 
copacii nu vor mai fi captivi, rătăciți, uitați, uciși, ci chiar sunt cu rost, cu lacrimi 
de rouă, cu ochii la cer, la pământ, la oameni, cu trăirile lor arborescente, ființe și 
ei, așa, ca în primordiile facerii lumii. Să ne amintim mereu de apelul din Rous-
seau le retour à la nature și de reflecțiile lirice novalisiene sau de reveriile emi-
nesciene care n-au rămas fără ecou. Cu riscul de a nu fi fost convingător, eu cred 
că și pe această cale lumea ar putea deveni mai bună! 

 Cum este filtrat Centenarul prin conștiința omului Nicolae Busuioc? Ce le 
doriți românilor în prag de sărbătoare, pentru ca cetatea să dăinuie neatinsă și 
nealterată? 

 Într-un studiu istoric marcant, academicianul Ion Aurel Pop, președintele 
Academiei Române, se întreba: „Oare mai putem avea mirări, nelămuriri și îndo-
ieli în această privință?” Era vorba de Centenar. Dacă ne uităm în jurul nostru, 
întâlnim „mirări” de tot felul, întâlnim clișee, prejudecăți, aberații, remarcă și in-
tenții care „țin loc de adevăr”. Mă așteptam să se întâmpine această simbolică și 
mare sărbătoare cu totul altfel. Și tonul ar fi trebuit să vină de la decidenți, de la 
cei care chipurile ne „conduc”, de la actualii lideri politici. Unde ne sunt liderii de 
altădată, cei care puneau mai presus de orice (luptă oarbă, ipocrizie, lăcomie, 
dezbinare, interese de grup) cinstirea sacrificiului pentru țară. Mai ales în Anul 
Centenar ar fi fost necesar mesajul de unitate și cultură, de bine și prosperitate, 
o decriptare a ceea ce au făurit înaintașii noștri de-a lungul veacurilor. Rămâ‐
nem cu nădejdea în ceea ce vor face generațiile de după noi, dar ca să fiu sincer 
cu mine însumi și aici am un început de îndoială. Să credem totuși în ideea că 
„orice lucru vine dintr-un trecut și cuprinde germenele unui viitor ce stă să 
irumpă” (Al. Zub). 
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „GH. ASACHI” IAȘI 

PREGĂTEȘTE CITITORII DE MÂINE 

Ciprian TEODORESCU 

bibliograf la Biblioteca Judeţeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Interviu cu actrița Luiza Cupceac, coordonatoarea Școlii de Teatru 
„ProfessArt” din Iași, partener al Bibliotecii Județene Iași în cadrul 

Proiectului Book-uriile lecturii 
 

Cărțile nu trebuie să aștepte ca să le deschizi numai atunci când începi a ci-
ti. Cărțile pot fi prietenii tăi cu mult mai devreme dacă cineva te introduce în 
lumea lor. Părinții, bunicii sau frații mai mari pot fi ghizi excelenți, dar și mem-
brii Trupei Școlii de Teatru „ProfessArt Iași”, coordonată de actrița Luiza Cup-
ceac. Şi-au asumat cu succes acest rol în ultimele două veri, în cadrul programu-
lui „Book-uriile lecturii”, de sesiuni de citit povești cu voce tare. Privind împreu-
nă rezultatele, putem da un răspuns la întrebarea Când începi să mergi la biblio-
tecă?, înțelegând astfel cum Biblioteca „Gh. Asachi” pregătește cititorii de mâine. 

 
Cartea trebuie să își găsească un loc în viața noastră,  
pentru că este o mare bucurie 

– În lunile iulie și august, de doi ani, săptămână de săptămână, în fiecare 
miercuri, membrii trupei Școlii de Teatru „ProfessArt” Iași, coordonată de actrița 
Luiza Cupceac, au fost așteptați de copii de toate vârstele, la Biblioteca „Gh. 
Asachi”, pentru a asculta „povești vii”. Ce vă amintiți în mod special? 

– Îmi amintesc în mod deosebit, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, m-am bu-
curat foarte mult nu numai că au venit copii, ci și că au participat, în sensul că 
s-au antrenat, au pus întrebări de fiecare dată, au vrut chiar ei să citească, la un 
moment dat, și am făcut lecturi interactive, pe roluri, entuziasmul lor ne-a amin-
tit tuturor ce mare bucurie este cartea în viața noastră și cât pierdem dacă nu-i 
găsim un loc constant în programul nostru din ce în ce mai aglomerat. 

– I-am văzut și eu, ridicau mâna, puneau întrebări, completau, și concluzia fi-
nală a fost: eu știu povestea.  
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– Cred că cel mai important lu-
cru a fost că au simțit cărțile ca fiind 
vii, au putut interacționa cu ele.  

– Sunteți modestă, dumnea-
voastră le-ați făcut să fie vii… 

– Eu și trupa Școlii de Teatru 
„ProfessArt Iași”. Azi au fost alături 
de dumneavoastră Tudor Istov – ci-
titorul și Paula Vrânceanu – anima-
torul. Dar din respect pentru efortul lor, să-i menționăm pe toți: Isabela Boiștea-
nu, Valentin Mocanu, Andreea Chirica, Răzvan Bujor, Laura Neamțu, Adelina 
Bălteanu, Cristiana Aioanei, Ilinca Minea și George Gușuleac. A fost o experiență 
benefică pentru actori, pentru că i-a adus foarte aproape, practic lângă și printre 
spectatorii lor, toate întâlnirile au avut caracteristicile unui spectacol interactiv. 
Au avut parte și de spectatori speciali prin sinceritatea lor, care nu au ezitat să 
se manifeste fără rețineri, să-i aplaude și chiar să-i mângâie... 

Așa a fost... s-au împrietenit, au făcut schimb de pălării, dar vă pot spune, 
din experiența mea de artistă, că nu toate spațiile au „magia” celui de aici, care 
oferă oportunitatea unui decor mirific, pentru că este format din cărți care aș‐
teaptă să le ei din raft și să pleci acasă cu ele. 

 – Dar țin foarte mult să subliniez faptul că au fost tineri actori pregătiți, nu 
oricine poate să facă acest lucru, fiecare nouă întâlnire a fost practic un spectacol, 
a fost și ceva special, deci a necesitat o abordare adecvată; cum i-ați pregătit îna-
inte să-i „aruncați în cușca cu micii lei”? 

– Așa este, ei au venit cu o experiență anterioară, au mai jucat în spectaco-
le, unele chiar la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, suntem cu proiectul „Book-
uria lecturii” la al doilea sezon, de spectacole-lectură. 

– Mai mult decât atât… 
– Da, să le numim spectaco-

le-bucurie. 
I-a ajutat ce am lucrat noi 

anterior, ateliere de mim, atelie-
re de clovnerii, ei au învățat să 
aducă bucurie publicului de toa-
te vârstele. A fost astfel o experi-
ență foarte binevenită, pentru că 
au învățat să-și apropie și publi-
cul de vârste foarte mici. 
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– Am fost impresionat de capacitatea lor de efort, de a face față unor situații 
neprevăzute, dar au demonstrat și o dicție impecabilă, o vorbire artistică cu rit-
muri diferite, cu sublinieri expresive, cu pauze semnificative, cum de i-ați găsit pe 
toți așa de talentați? 

– Da, este adevărat, pentru că ei sunt instruiți, au exercițiile lor constante, 
au văzut și ei cât de important este pentru un actor să aibă „practica la zi”. 

– Acestea toate le-au învățat la Școala de Teatru „ProfessArt” Iași. Ce altceva 
au învățat ei acolo? 

– Lucruri de bază, dar fără de care nu poți face teatru, patru tipuri de lecții – 
arta actorului (elemente propriu-zise, de interpretare a unui personaj), lecții de 
dicție, lecții de improvizație și lecții de mișcare scenică și de expresivitate cor-
porală. 

– Oare copiii care au beneficiat în vara acesta, la bibliotecă, de cărți vorbitoa-
re, din toamnă vor fi elevi mai buni? 

– Cu siguranță, pentru că i-am văzut cum au devenit, de la o întâlnire la alta, 
cititori mai pasionați, cum au plecat de fiecare dată cu alte și alte cărți. 

– M-am bucurat că am văzut și părinți răbdători, au stat până la sfârșit! 
– Și pe mine m-a bucurat și sper că asta i-a făcut să-și dorească să le citeas-

că seara povești copiilor și își vor face timp să recreeze atmosfera de aici, de bu-
curie a lecturii. 

– Cum ați ales din așa multe cărți? 
– Am mers la sigur, doamnele bibliotecare, care nu doar dau cărți copiilor, 

ci le și urmăresc foarte atent comportamentele, dialoghează cu ei, știu cel mai 
bine „topul” la zi; noi am fost atenți la o anumită dimensiune dramatică a texte-
lor, personaje, mărime, pentru a le pune cât mai bine în act. 

  

Impresionat de evoluția tinerilor actori, l-am întrebat, la finalul întâlnirii, pe 
unul dintre ei, Tudor Istov: 

– A fost totuși un maraton al poveștilor. Cum nu ai avut nevoie de nicio pauză? 
– Am primit o energie specială de la ei, care nu te lasă să obosești, te simți 

în priză, ești și tu fericit când vezi copii fericiți, care trăiesc momentul, mi-au 
amintit de starea mea când mi se citeau povești, când eram copil, și astfel am gă‐
sit cel mai bine „cheia” personajului meu, Cititorul.  

 

Proiectul „Book-uriile lecturii” este o inițiativă a Bibliotecii Județene „Gh. 
Asachi” din Iași și constă în organizarea unor sesiuni de lecturi publice, demersul 
fiind sprijinit de cadre didactice, părinți, bunici și specialiști, scopul fiind de a încu-
raja lectura în rândul copiilor și de a promova cititul împreună – în familie, la 
școală sau la bibliotecă. 
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THE THEORY OF EVERYTHING (TEORIA ÎNTREGULUI) – 

POVESTEA UNUI DESTIN EXCEPȚIONAL 

Miruna-Ioana VLIONCU 

studentă, Facultatea de Litere, 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 

 Regizat de James Marsh și apărut în 2014, Teoria 
întregului este un film britanic biografic, multiplu no-
minalizat la Oscar, despre viața omului de știință Ste-
phen Hawking alături de prima sa soție, fiind bazat pe 
cartea scrisă de aceasta – Travelling to Infinity: My Life 
with Stephen. 

Desfășurându-se cronologic, acțiunea începe cu 
tinerețea fizicianului care, la facultate, o întâlnește pe 
viitoarea soție, Jane. Amândoi stângaci și timizi, sunt 
fascinați unul de celălalt în ciuda unor diferențe fun-
damentale: el studiază științele, ea literele; el este ateu, 
ea credincioasă. Deși începe optimist, prima manifesta-
re semnificativă a condiției lui Hawking și diagnostica-
rea sa cu boala neuronului motor sunt dezolante. I se spune că mai are maximum 
doi ani de trăit, ceea ce pe moment îl demoralizează. Totuși, se căsătorește cu Ja-
ne, împreună au trei copiii, iar el reușește să își susțină teza de doctorat, având ca 
temă timpul. Treptat, condiția lui se degradează, dar îi sporește faima, iar soția sa 
începe să se simtă copleșită de întreaga situație. Ea îl cunoaște pe Jonathan, vă‐
duv, care devine un bun prieten al familiei și îi ajută, dar încet-încet cei doi dez-
voltă sentimente (platonice) unul pentru celălalt. Stephen suferă o operație care 
îl lasă incapabil de a vorbi și trebuie să folosească aparatul cu celebra voce robo-
tizată. Cei doi soți ajung să se despartă, dându-și amândoi seama că lucrurile nu 
mai funcționează cum trebuie. Într-o scenă reprezentativă, el ține un discurs 
emoționant: There should be no boundaries to human endeavour. We are all 
different. However bad life may seem, there is always something you can do, and 
succeed at. While there's life, there is hope. După ceva timp, cei doi foști soți se în-
tâlnesc și își privesc mulțumiți copiii, iar finalul constă într-un colaj impresionant 
cu fragmente din viața celor doi redate în ordine inversă, ca o trimitere subtilă la 
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teoria relativității timpului și a spațiului. 
Jocul actorilor este convingător și adesea înduioșător. Eddie Redmayne (ca-

re, de altfel, a câștigat și Oscarul pentru acest rol), pe lângă faptul că seamănă și 
fizic cu acesta, îl interpretează pe Stephen Hawking formidabil și reușește să-și 
însușească până la cele mai mici detalii trăsăturile motorii (mersul, tremurul 
mușchilor, modul cum își înclină gâtul), de mimică, de gestică și vorbire ale fizici-
anului afectat de boală. Mai mult decât atât, în ciuda dizabilităților fizice pe care 
le redă cu acuratețe, jocul actorului surprinde și neîncetata activitate mentală a 
omului de știință, umorul său, dorința debordantă de cunoaștere și pasiunea 
pentru știință, el aflându-se în căutarea unei simple ecuații elegante care să poată 
explica originea Universului. Complementar, Jane Hawking este interpretată de 
Felicity Jones care reușește să contureze imaginea unei femei cu o credință vie în 
Dumnezeu, intelectuală în domeniul umanist, delicată, dar, în același timp, cu un 
simț puternic al responsabilității și capabilă să aibă singură grijă de familie. 

Filmul impresionează foarte mult și din punct de vedere vizual. Lumina este 
naturală, cadrele sunt fie exterioare – verzi, exuberante –, fie interioare, caracte-
ristice spațiului englez, cu excepția scenelor de spital, austere. O scenă semnifica-
tivă estetic este la început, când cei doi tineri se duc la un bal și observă dansul în 
lumină ultravioletă, urmăresc un foc de artificii, după care dansează singuri, în-
conjurați de luminile decorative.  

Mai mult decât atât, montajul conferă un ritm alert poveștii, scenele nu sunt 
lungite și surprind cronologic secvențe din viața celor doi. Se remarcă motivul 
recurent al cercului sau al spiralei, simboluri adesea asociate cu spațiul cosmic, 
evoluția, dar și involuția, conform teoriei susținute de Hawking cu privire la ori-
ginea Universului (What if I reverse time to see what happened at the beginning of 
time itself? (…) We wind back the clock. (…) Keep windig until you get a space-time 
singularity). Acestea sunt redate fie în vârtejul dintr-o cană de cafea, fie într-un 
rând de scări sau în close-up-ul extrem pe ochiul lui Hawking. În același timp, co-
loana sonoră creată special pentru film de Johan Johannsson acompaniază com-
ponenta vizuală. Pe lângă aceasta, poate cel mai de impact moment în care se fo-
losește muzica este scena de după primirea diagnosticului, când Hawking ascultă 
dezolat o compoziție wagneriană. 

În esență, The Theory of Everything este, simultan, o poveste de viață și una 
de dragoste, în care se intercalează întrebări și aspecte care au legătură cu do-
meniul științei, cu spațiul și, mai ales, timpul. Deși profund emoționant, mai ales 
prin modul în care surprinde deteriorarea sănătății omului de știință, filmul reu-
șește totodată să păstreze constant o notă de optimism și de speranță. Merită cu 
siguranță văzut, fiind un film viu și intens despre una dintre cele mai mari minți 
ale epocii noastre. 
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Voința de afirmare a Iașului este parte esențială a istoriei în continuitatea 
evenimentelor ei, relevată inclusiv în perioada Marii Uniri, când Iașul, devenit ob-
iect de studiu, dar și de evocări literare, adunând proiecții extrem de diferite: Iașul 
ca fanion al unirii și românismului, sălaș ideal pentru sufletele de poeți, dar și spa-
țiu al decăderii, urmare Micii Uniri, care a polarizat întreaga viață politică, socială, 
la București etc. 

Evenimentul Marii Uniri, legat indisolubil de Iași, a generat, totodată, o serie 
de simboluri în orașul „cel mai sacralizat de istorie” (Kostas Assimacopoulos), în-
tre care Monumentul Unirii din Iași, realizat de principesa Olga Sturdza și inaugu-
rat în anul 1927, Piața Unirii care reprezintă locul unde se întâlnește istoria Iașu-
lui, dacă avem în vedere că aici se intersectează trei mari artere istorice ale orașu-
lui, respectiv, bulevardul Ștefan cel Mare, strada Alexandru Lăpușneanu și strada 
Cuza Vodă. Capodoperă arhitectonică unică, Piața Unirii amintește de spiritul ie-
șean pentru unire, ea reprezentând „tradiția Unirii, care a pornit de la faptul isto-
ric că aici, pe locul din fața lui Petru Bacalu, cuprins în piața de astăzi, s-a jucat mai 
întâi Hora Unirii la 1857 şi 1859 de către poporul luptător pentru marele act”1. 

În Piața Unirii coabitează edificator tradiția şi modernitatea, aceasta consti-
tuind un „spaţiu major de rememorare (şi istorică, și culturală, şi civică), nucleu al 
celebrării marilor uniri, scuar al porumbeilor pacifiști, flancat de hoteluri, cinema-
tografe, librării, florării, expoziții de artă… Și peste toate, cerul indefinibil al Iașilor 
europeni”2. Piața Uniri constituie liantul care împacă tradiția şi modernitatea, axa 
Iașului care certifică ordonarea spațiului, artera principală de unde pornesc alte 
artere însemnate. „Ea [Piaţa Unirii] este considerată de mulți ieșeni drept buricul 
târgului, ba chiar unii mai puțin purtați prin lume cred că ar fi buricul pământu-
lui”3, observa Vasile Panopol. Pe străzile pavate astăzi, altădată se așezau „străzi 

                                                           
1 Din scrisoarea lui N. Iorga, A.D. Xenopol şi A.C. Cuza, adresată lui N. Gane, primarul Iașilor, în 1911. 
2 Olga Rusu, Liviu-Constantin Rusu ș.a., Iaşi, oraşul din inimă, Iași, Editura Polirom, 1998, p. 34. 
3 Vasile Panopol, Pe Uliţa Ieşului, ediție îngrijită de Mihai Sorin Rădulescu, București, Editura Alfa, 
2000, p. 36. 
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înguste cu magazine instalate în clădiri joase, acoperite cu șindrilă, cu obloane de 
lemn la ferestre, obloane ridicate în timpul zilei pentru a expune privirii cumpără‐
torilor mărfuri dintre cele mai variate: miere, smirnă, piper, semințe, stafide, por-
tocale alături de bolovani mari de sare, crapi, moruni şi alte feluri de pești, măsli-
ne, halva etc.”4 

Toate aceste aspecte la care se adaugă multe altele din perioada Marii Uniri 
au fost evocate de-a lungul timpului de publiciștii și memorialiștii români, printre 
care se numără și Gr. Trancu-Iași. Amintirile ieșene configurează Iașul ca oraș ce 
și-a sacrificat întâietatea lui pentru mărirea țării. Nimbat de o aură romantică, Ia-
șul are un singur vis, în accepția memorialistului: unitatea țării: „Să trecem acum 
puțin la Copou și să intrăm în grădina Copoului, unde atâția tei și-au scuturat flori-
le lor peste iluziile noastre și să ne oprim la banca unde stă Eminescu și unde s-au 
făurit atâtea visuri. Să aruncăm apoi o privire asupra Iașului, cu dealurile înconju-
rătoare, cu mănăstirile Galata, Cetățuia și Frumoasa. Să vedem acest oraș, care to-
tuși n-a avut bogății materiale prea multe, acest oraș care și-a sacrificat întâieta-
tea lui pentru mărirea țării. Pe atunci, nimeni nu visa să transforme țara în guber-
nii deosebite. Totul era concentrat în jurul unui singur vis: unitatea țării. Orașul 
acesta, care a făcut atâtea sacrificii pentru țară, avea o ambiție foarte înaltă. Oa-
menii din Păcurari, din Sărărie și Țicău și de acolo unde e azi Piața Unirii aveau vi-
sul unității naționale și când s-a declarat războiul, Iașul s-a transformat prin forța 
lucrurilor.”5 Pe bună dreptate, A.D. Xenopol afirma în Istoria partidelor politice: 
„Dacă Unirea s-a făcut, ea se datorește exclusiv Moldovei şi în special centrului 
său, Iaşul, care sângerează şi astăzi de jertfa făcută pe altarul neamului.” 

Aceeași perspectivă sentimentală este menținută de Gr. Trancu-Iași și în 
fragmentele în care vorbește despre Iași ca despre un spațiu al idealiștilor și al vi-
sătorilor, ceea ce explică realizarea unirii în leagănul său. „Iașul nu era un oraș 
cumplit de negustori, căci și negustorii erau niște idealiști, pentru că afacerile lor 
erau restrânse, încât ei mai mult se hrăneau cu idealul decât cu rezultatul opera-
țiunilor și afacerile lor. Dar idealismul acesta poate a fost de folos. În leagănul ide-
alismului acestuia s-a făurit prima unire și unirea cea mare”6, constată memoria-
listul. „După zile de zdruncinare, Iașul și-a reluat din nou culoarea lui obișnuită, 
iar tăcerea a dominat iarăși pe întinsul Iașilor și n-a mai rămas decât amintirea. 
Acolo au trăit visătorii lor. Acolo s-au realizat idealurile de care se vor bucura ge-
nerațiunile viitoare.”7 

În aceeași manieră constatativă, Gr. Trancu-Iași descrie atmosfera exaltantă 

                                                           
4 Ştefan Lemny, în Primăria Iași (album monografic) de Daniel Corbu, Iași, Princeps Edit, 2008, p. 253. 
5 Gr. Trancu-Iași, Amintiri ieșene, București, Tipografiile Române Unite [s.a.], p. 23. 
6 Ibidem, p. 43.  
7 Ibidem, p. 54.  
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care a precedat unirea: „Înainte de a se realiza și unirea mică și cea mare, când se 
vorbea de Unire, toată lumea pornea în ropote de aplauze și domina entuziasmul. 
Acum, după ce s-au realizat unirile, când se vorbește în vreo sală de festivități de-
spre Unire, cuvântul nu e primit cu același entuziasm.”8 În același context, câtă 
dreptate a avut poetul Nichifor Crainic când a spus: „Mai frumos e visul, ca înfăp-
tuirea lui.” Iar Gr. Trancu-Iași remarcă că „omului i se pare, când dorește ceva, că 
atunci când se va realiza acel lucru, toată lumea va fi garnisită cu trandafiri. E și 
acesta un păcat al oamenilor și oamenii au atâtea păcate!”9 

Treptat, memorialistul va reface întreaga hartă a Iașului, evocând cartierele, 
birturile, străzile și piețele ieșene din anul Unirii: „Piața Unirii din Iași așa cum am 
apucat-o eu, nu era piața cea de azi cu statuia lui Cuza vodă, unde se găsește hote-
lul Traian. Erau niște clădiri vechi. Piața era mult mai mică și se afla acolo cârciu-
ma bătrânului Gerșen Horn care avea niște vinuri extraordinare. Cel mai scump 
vin pe vremea aceea era vinul de Cotnari. Vinul Roznovănesc avea prețul maxim 
de 4 lei și cine dădea atunci 4 lei pe vin vechiu de 20-30 de ani, trebuia să fie un 
mare bogătaș. În Piața Unirii s-a jucat hora, prima unire și apoi s-a jucat altă horă 
a Unirii, atunci când au venit transilvănenii care se întorceau din Siberia, basara-
benii și alți români.”10 Legat iremediabil de Iași, memorialistul va încheia nostal-
gic „dar vreau să descriu Iașul liniștit, tihnit, Iașul filosofilor și al poeților și nu Ia-
șul îndurerat de spectacolul trist și oribil al războiului.”11 

Amintirile ieșene proiectează în chip firesc profilul unui Iași al festinului isto-
ric și cultural, dar și al derivei, decăderii sale triste, consecință a Micii Uniri. Unele 
episoade reflectă diverse proiecții imagologice ale ieșenilor, spiritul lor imprimat 
în monumentele de artă, în arhitectonica Iașului, în respirația și ritmurile sale in-
terioare. Profilul Iașului relevă totodată funcțiile culturale ale tradițiilor, vestigiile 
spirituale ale trecutului, dar și crizele societății moderne, într-un proces inedit de 
reconfigurări ființiale. Dihotomiile recurente vizează o problematică de mare im-
portanță în contextul Marii Uniri, marcate de prefaceri substanțiale.  
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O posibilitate utopică a lumii devine problematică atunci când este lezată o 
valoare fundamentală, de obicei libertatea. Libertatea ar fi un concept golit de 
conținut dacă nu ar fi corelat cu viața, pierderea uneia însemnând de multe ori și 
pierderea celeilalte. Ciudată apare totuși asocierea cu un simbol precum fumatul 
care, în imaginarul colectiv, trimite atât la libertate, cât și la unele efecte dăună‐
toare, din sceptrul cărora face parte moartea. Așteptările celui care citește de-
spre o astfel de lume se situează, încă de la început, pe tărâmul contradicției: de 
ce tip de libertate m-ar priva instaurarea unei societăți care interzice fumatul? 
Libertatea mea n-ar stânjeni libertatea celorlalți, dacă n-ar fi constrânsă, ba chiar 
ar afecta valori precum sănătatea și viața? În ce măsură un simbol al libertății 
mai poate să susțină ideea de libertate fără a pica în ridicol? Dar, până la urmă, 
care e legătura dintre țigară și libertate și de ce ar aduce moartea? Nu e cumva o 
problematică falsă, chiar comică, în orice caz, care refuză să aducă în discuție mă‐
car un lucru important? 

În romanul Fetița și țigara, Benoît Duteurtre propune o variantă de distopie 
în care societatea se construiește în jurul nevoilor copiilor. Dreptul la o viață să‐
nătoasă fiind primordial, desigur că apare interdicția de a fuma, cât și sancțiuni 
pe măsură. Având în vedere că legiuitorul nu reușise să uniformizeze complet 
lumea, există indivizi care nu consideră chiar atât de justificată interdicția cu pri-
cina și iau măsuri să-și asigure o libertate furișată. Printre aceștia este și narato-
rul romanului care, angajat la primărie, își consumă pauza ilegală de țigară în 
toaleta instituției. Idilicul ilegalității se menține până când o fetiță dă peste el și îl 
acuză nu de încălcarea interdicției în privința fumatului, ci de „crime împotriva 
copiilor”, cotate mai sus decât perversiunile sexuale. Fiind încadrat astfel pe pali-
erul de sus al infracționalității, consecințele sunt, desigur, printre cele mai aspre: 
pierderea credibilității, a slujbei, izolare socială, un proces, condamnare.  

Ca în orice distopie ce se respectă, procesul este mai degrabă o formalitate, 
bărbatul fiind condamnat încă din momentul în care fetița intrase în baie, iar 
apărarea lui se lovește de neînțelegerea celorlalți. Pe de altă parte, se pare că nici 
el nu se chinuie foarte tare. Din acest punct de vedere, personajul face mai puțin 



FETIȚA ȘI BRICHETA DIN PEȘTERA LUI PLATON 

154 

trimitere la o realitate cu care s-ar identifica cititorul, cât la un simbol care îl con-
sumă. El îmbrățișează de la început ideea că nu are cum lupta cu forțele societă‐
ții, că aceasta oricum îi va impune un bine față de care nu are scăpare, și își va 
continua căderea pe panta defetistă, parcă din curiozitatea de a vedea câte lovi-
turi poate îndura. Nu avem, ca în alte distopii, o voință de a schimba ordinea im-
pusă a lucrurilor. El o vede ca fiind firească, decurgând din evoluția civilizației, 
iar singura lui acțiune rămâne să nu fie de acord cu ea, s-o conteste verbal, din-
tr-un sictir al obișnuinței. 

O mostră (ceva mai întinsă) din discursul lui: „Pentru mine, copiii sunt ființe 
neformate, cu reacții foarte rudimentare; nu se gândesc decât să mănânce, să 
plângă, să domine într-un mod aproape mecanic. Cât despre bătrâni, moartea le 
este deja familiară și ei își așteaptă odihna. Ca să nu mai spunem despre femei: 
ele au dobândit egalitatea și nu văd în numele cui li s-ar putea acorda un aseme-
nea privilegiu… Nu, după părerea mea, tocmai bărbatul adult, bărbatul de patru-
zeci sau cincizeci de ani are cel mai mult nevoie de susținere, din cauză că toată 
lumea îl disprețuiește. El încă iubește viața, dar simte că moartea se apropie; prin 
facultățile sale intelectuale, crede că a ajuns la apogeul personal, dar șeful deja se 
gândește să se descotorosească de el; peste tot, persoane mai tinere așteaptă să-i 
ia locul. Fosta lui soție îl consideră deranjant, bun numai să plătească pensia ali-
mentară. Propriii lui copii îl cred complet depășit. Cât despre secretara lui, îi pân-
dește primul surâs ca să-l acuze de «hărțuire sexuală» și să-l pună să plătească… 
În viața lui totul se năruie. Nu văd vreun simbol mai fragil al condiției umane.”1 

Un discurs care reflectă un set de opinii justificabile, pe care, cu siguranță, le 
emit mulți bărbați de condiție biologică obișnuită, nu neapărat sub impulsul unui 
eveniment, dar de obicei ferindu-se de un public mai puțin receptiv. E puțin ve-
rosimil ca cineva aflat într-o situație limită să formuleze astfel de idei care nu 
numai că nu i-ar constitui o apărare valabilă, ci chiar ar stârni animozitatea jude-
cătorului, cu toate consecințele ei nefaste. În acest fel, romanul se revendică mai 
degrabă de la construcțiile în jurul unor idei decât să se ghideze după principiul 
verosimilității, ca în alte distopii. Ca efect, cititorul se pune mai greu în pielea 
protagonistului, se identifică cu el doar la nivel teoretic, ceea ce înseamnă dimi-
nuarea sentimentului de spaimă generat de contactul cu practica defectuoasă a 
unor idei utopice, de consecințele existenței unei societăți în fond ideale. Nemai-
temându-se, dispare acea conotație negativă a lumii distopice. Sau, de fapt, ea 
dispare din interacțiunea sensibilă pentru a se regăsi în cea ideatică. 

Prin acest mecanism se acutizează individualitatea protagonistului din ro-
manul distopic, antagonismul dintre individ și societate se mută la nivelul ciocni-
rii de idei. Aceasta ține de un fenomen pe care l-am putea numi postdistopic, în 

                                                           
1 Benoît Duteurtre, Fetița și țigara, Univers, București, 2008, p. 98. 
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deplină concordanță cu moda fenomenelor care preferă acest prefix de sfârșit de 
drum. Protagonistul e deja obosit doar la gândul că ceilalți oricum nu-i dau drep-
tate și sunt împotriva lui. Pentru el, lupta a devenit inutilă: pe câți ar putea încer-
ca să-i convingă, rebeliunile ce-ar schimba, dacă s-ar declanșa, unde să fugă, în ce 
măsură mai contează adevărul lui? 

Însuși răul generat de o societate utopică e resimțit ca derizoriu. Până la ur-
mă este vorba despre fumat, ceea ce nu poate avea consecințe majore decât în 
imaginar. Nu e o interdicție care să vizeze valori fundamentale, nu atentează de-
cât simbolic la libertatea individului. Faptul că cineva fumează sau nu fumează 
nu produce efecte dezastroase asupra societății. Cu toate acestea, lumea exage-
rează, iar exagerările devin normă, propagându-se la nivel de societate. De la acel 
„fumatul e dăunător sănătății tale” se trece la atingerea unor valori umane im-
portante. În cadrul procesului, nu fumatul ca atare e înfierat (de altfel, nu este 
adus în discuție decât ca împrejurare declanșatoare), ci faptul că protagonistul ar 
fi adus traume psihicului inocent al unui copil. În acest mod, aparența de lezare a 
ceva se încarcă cu seriozitate și cei în cauză își pot închipui liniștiți că se ceartă 
din motive mărețe, iar abaterile de la normă sunt îndreptățite să primească sanc-
țiuni drastice. 

În alt roman (Fumatul interzis de Lucian Zup2) care pornește de la aceeași 
idee, a interzicerii fumatului, un profesor se trezește prins în planul de evadare 
dintr-o societate distopică, deși el nu-și dorise acest lucru, iar așa-zișii rebeli fu-
seseră de fapt puși să găsească indivizi ce ar avea tendințe spre a devia de la nor-
mele impuse. 

Constructul utopic deviază spre un paradis al copiilor, considerați viitorul 
fragil, dar fecund al lumii. Nu numai cadrul legislativ (probabil câteva norme în 
plus pe lângă directivele actuale ale Comunității Europene) creează în jurul lor 
un glob de cristal, ci și sentimentul de protecție e adânc înscris în imaginarul co-
lectiv. Copiilor li se îndeplinește orice dorință, bătrânii le cedează locurile lor din 
tramvai, „funcționarii municipali sunt rugați să ofere cea mai bună primire posi-
bilă copiilor cu care se intersectează sau pe lângă care trec pe culoarele centrului 
administrativ și în spațiile lor de lucru”, în instituții alternează creșele cu birouri-
le etc. Geneza spaimei colective e sugerată de titlul care trimite la povestirea lui 
Andersen. De la chibriturile care oferă atât beneficii, cât și moarte până la țigară, 
care are o gamă asemănătoare de posibilități, restricționate doar de vârstă, e o 
distanță cât rularea tutunului într-o foiță. Societatea utopică urmărește să împie-
dice repetarea unor cazuri ca cel din Fetița cu chibrituri și să pună în practică fe-
ricirea lumilor imaginate de copii.  

De altfel, interdicția asupra fumatului este justificată tocmai din acest punct 
                                                           

2 Lucian Zup, Fumatul interzis, Editura All, București, 2016. 
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de vedere: „Până anul trecut, mai erau amenajate câteva fumoare în incinta cen-
trului administrativ. Indivizii care «mor prematur» se adunau aici ca niște pro-
scriși, după ce înfruntaseră privirea disprețuitoare a colegilor. Dar, de când grădi-
nița s-a extins în toate localurile, de când puștii sunt oaspeții privilegiați ai acestei 
case, nu se mai poate tolera nici cel mai mic risc de intoxicare. Între adulți, mai pu-
team încă să «dăunăm sănătății anturajului nostru»; nu eram decât o biată adună‐
tură de licențiați în litere și în drept, de tați de familie, de funcționari conștiin-
cioși… Dar să fie supuși mucoșii, o singură secundă, tabagismului, nici nu se pune 
problema! Interdicție generală! Inutil să mai insistăm! Fumătorii să profite, mai 
degrabă, de această șansă pentru a-și corecta viciul și a-și trata dependența.”3 
Fumatul nu e rău prin el însuși, ci prin efectele nocive asupra copiilor. 

În Fetița și țigara nu avem enunțarea unui set de norme care să-i fie impuse 
individului în beneficiul comunității. Totuși lumea creată e recognoscibilă în con-
temporana Uniune Europeană. Din regulile acesteia probabil provine ideea unui 
sistem care înlătură individul din treburile cetății – sau un anumit tip de individ. 
De altfel, autorul mai ironizează și în alte locuri exagerările impuse de legislația 
europeană. Spre exemplu, în Întoarcerea generalului4, Charles de Gaulle reînvie 
pentru a rezolva problema rețetei oului cu maioneză, antitradițional abordată de 
comunitatea europeană. 

Nu mai există acel stat totalitar, ca în distopia clasică, ci unul în aparență de-
mocratic, care a învățat să se adapteze nevoilor actuale ale indivizilor, impunân-
du-și ceva mai flexibil sistemul de coerciție. Nu mai există un rău identificabil, ci 
toți devin Fratele Cel Mare, nutrind iluzia că ar contribui la binele comun. Din 
acest punct de vedere, se pune problema: câți mai rămân cu adevărat indivizi? 

Totuși, mecanismele distopice sunt menținute, în ciuda diverselor camuflări 
compătimitoare.  

Societatea înseamnă aici un conglomerat de țări, fără granițe teritoriale sau 
culturale și care constituie lumea civilizată. Această uniune nu se întinde însă pe 
întreg globul pământesc, ci este mărginită de teritorii unde nu sunt acceptate be-
neficiile civilizației, trăind într-un soi de primitivism. Lumea distopică fiind limi-
tată în spațiu, este sugerată astfel posibilitatea evadării din constrângeri, a unei 
alternative. Tributară imaginarului clasic al distopiilor, alternativa apare ca un 
spațiu vag definit, lipsit de atributele și comoditățile lumii moderne, totuși purtă‐
toare de semne pozitive. Civilizația, ca întotdeauna, favorizează comuniunea și 
distruge individul, creează reguli anihilante din înseși beneficiile ei, este o valoa-
re negativă. Sistemul de sancțiuni este el însuși izolant: ține de imaginarul brutal 
al privării de toate beneficiile, inclusiv de viață. De aceea, e de preferat acel spațiu 

                                                           
3 Benoît Duteurtre, Fetița și țigara, p. 38. 
4 Benoît Duteurtre, Întoarcerea generalului, Univers, București, 2010. 
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necivilizat al lipsei de ordine spre care se va îndrepta, în cele din urmă, protago-
nistul. 

Într-un plan paralel al romanului, un condamnat la moarte este salvat dato-
rită unei încurcături legislative, desigur legată de fumat: deși fusese interzis fu-
matul în toate spațiile publice, mai rămăsese o prevedere conform căreia unui 
condamnat la moarte ar trebui să i se îndeplinească ultima dorință, dându-i aces-
tuia posibilitatea să pretindă o ultimă țigară. Această contradicție creează unele 
nelămuriri din partea celor puși să aplice legea, de la gardieni și directorul închi-
sorii până la guvern și judecători. În ciuda incapacității avocatei alese de a gesti-
ona apărarea în cadrul unui proces, condamnatul este salvat de la moarte, chiar 
și de la pușcărie, prin simplul fapt de a fi trezit simpatia publicului. Ca ironie, 
Désiré Johnson devine imaginea unei companii de țigări care fusese pe cale să in-
tre în faliment dacă n-ar fi avut loc evenimentele din jurul condamnatului. 

Acest personaj, publicul, atât de dependent de reacțiile imediate și de plon-
jeurile în sentimentalisme, își continuă rolul în evoluția narativă într-un episod 
construit în jurul unui reality-show. O grupare teroristă amenință cu moartea 
câțiva prizonieri, însă în cadrul unui spectacol difuzat pe toate canalele media, iar 
probele unui joc și simpatia publicului le vor decide soarta. Până și teroriștii, care 
aparțin inițial spațiului necivilizat, al fugii din lumea distopică, ajung să satisfacă 
nevoile de delectare ale publicului.  

Din acest punct de vedere, autorul aduce la climax tendința deja evidentă a 
publicului de a decide destinul individului. Legile societății utopice par a fi făcute 
sau interpretate după placul lui. Deși nu este un personaj bine definit și tributar 
mai curând instinctelor primare, el e personajul negativ din distopia centrată pe 
individul care nu înțelege să se plieze dorințelor și trebuințelor mulțimii. Nu e 
mai puțin Fratele cel Mare decât cel din 1984. 

Aici se realizează o interesantă mișcare de melanj a două manifestări ale 
imaginarului în aparență opuse. Deși spectatorii din lumea civilizată tind inițial 
să respingă și să se teamă de mijloacele sălbatice ale teroriștilor, în cele din urmă 
la acceptă, chiar le integrează propriului imaginar. Se pare că fusese doar o pro-
blemă de formă, de prezentare a conținutului (care contează într-o măsură mai 
mică): un spectacol televizat e mai ușor de digerat de lumea civilizată. Iar teroriș‐
tii se conformează, imaginarul sălbatic venind în întâmpinarea celui civilizat. În 
acest fel, nici nu mai există refugiu pentru cel care ar vrea să evadeze dintr-o lu-
me distopică, nu mai există un spațiu al imperfecțiunii. 

Funcționarul care fusese prins fumând, deja condamnat după fărâmarea 
inocenței fetiței, preferă să se ofere voluntar și, sistematic, să piardă probele în-
cât să-și găsească refugiul în moarte, singura scăpare întrevăzută. 
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DOUĂ APARIȚII EDITORIALE PRIVIND 

CARTEA ROMÂNEASCĂ DE PATRIMONIU 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași 

Prezenta m, î n materialul de fat a , doua  contribut ii editoriale importante de‐
spre cartea roma neasca  veche. Lucra rile au intrat î n fondul Bibliotecii Judet ene 
„Gh. Asachi” Ias i prin donat ie, fiind primite direct de la autori, î n cadrul edit iei a 
XII-a a conferint ei Bibliologie și patrimoniu cultural național, desfa s urata  la Alba 
Iulia, î n perioada 25-26 octombrie 2018. 

 
 

Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic 
(1691-1830). Recuperarea unei identități culturale/ 
Old Romanian Book in the Habsburg Empire 
(1691-1830). Recovery of a cultural identity, 
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, 1013 p. 

 
Lucrarea pe care o semnala m aici este un reper‐

toriu masiv, impozant s i deosebit de util, alca tuit de un 
colectiv de autori, din mai multe centre universitare, 
dat fiind ca  subiectul abordat e de o mare complexita‐
te s i a presupus un efort considerabil. Cei opt autori 
care apar pe pagina de titlu sunt urma torii: Ioan Chin‐
dris , Niculina Iacob, Eva Ma rza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Cra ciun, 
Roxana Moldovan s i Ana Maria Roman-Negoi. 

La origine, proiectul a reprezentat tematica unui grant de cercetare, al ca rui 
final a fost î ncununat prin tipa rirea acestui volum. Studiul introductiv (p. 5-64) 
este semnat de Eva Ma rza, care subliniaza  î nca  din primele pagini obiectivul pro‐
iectului, care a vizat „cunoas terea imaginii, cont inutului s i rolului ca rt ii roma nes ti 
î n Imperiul Habsburgic, î n limba roma na , indiferent de locul aparit iei s i al ca rt ilor 
tipa rite de autori roma ni, indiferent de limba de publicare” (pp. 5). Pe de alta  par‐
te, s-a dorit „nuant area punctului de vedere asupra amprentei slavone aplicate 
tradit ional ca rt ii roma nes ti din Transilvania s i sa  se demonstreze, prin argumen‐
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te reprezentate chiar de ca rt i, temperarea influent elor slavone s i apropierea de 
spiritul european” (p. 5). 

Amploarea investigat iilor a fost cu ata t mai vasta  cu ca t din Imperiul Habs‐
burgic au fa cut parte, pe la nga  alte t a ri, vechi teritorii roma nes ti, precum Transil‐
vania, Banatul, Bucovina, Oltenia. Autorii au parcurs o bibliografie impresionanta  
s i au cercetat biblioteci, arhive, muzee, depozite; a fost necesara  cunoas terea lim‐
bilor latina , maghiara , germana , roma na î n alfabet chirilic. Cont inutul ca rt ilor de‐
scrise releva  nas terea limbii literare s i individualizeaza  cartea roma neasca  veche 
î n context european. 

Studiul introductiv prezinta  situat ia istorico-politica  s i religioasa  î n Transil‐
vania la î nceputul dominat iei Habsburgice; autoarea insista  asupra primului cen‐
tru tipografic din Monarhie (Alba Iulia sau Ba lgrad). Perioada 1718-1739, ca nd 
Oltenia a fost parte a Imperiului Habsburgic, a marcat aceasta  provincie inclusiv 
din punct de vedere tipografic: administrat ia austriaca  a obt inut controlul asupra 
Bisericii Ortodoxe Roma ne s i a arondat tipografia de la Ra mnic Mitropoliei sa r‐
bes ti de la Belgrad. La Blaj s-au pus bazele tiparului pentru roma nii unit i; acolo 
s-au imprimat acte oficiale, decrete, patente, instruct iuni emise de Guvernul 
Transilvaniei sau de Viena, dar s i ca rt i de cult, opere teologice, manuale s colare, 
catehisme etc. Un alt centru tipografic important a fost la Cluj; oras  multietnic, 
aici a activat Inochentie Micu Klein, dar s i mult i tipografi particulari. La Sibiu, 
monopolul tipa riturilor a fost det inut de doua  „dinastii”: Bart s i Hochmeister. 

Carte roma neasca  s-a tipa rit s i la Viena, iar Joseph Kurzbo ck, tipograf austri‐
ac, a avut un rol esent ial din acest punct de vedere. Un suport important au pri‐
mit autorii roma ni s i unele institut ii s colare din Transilvania prin abandonarea 
tipografiei kurzbo ckiene de S tefan Novacovici s i va nzarea ei, la 1795, ca tre Uni‐
versitatea din Buda. Ca rt i roma nes ti au apa rut s i la Pesta, Bras ov, Oradea, Arad, 
Timis oara, Liov/Lemberg; la Sa mba ta Mare (Trnava) a apa rut doar un unicat: Ca-
tehismul episcopului de Muncaci, Iosif de Camillis (1726); î n Bucovina austriaca  
s-au tipa rit ca teva ca rt i roma nes ti la Cerna ut i. Toate aceste aparit ii editoriale re‐
flecta  transforma rile suferite de teritoriile roma nes ti aflate sub dominat ie stra i‐
na , iar unele dintre ele sunt expresia dorint ei Curt ii de la Viena de a forma ceta ‐
t eni loiali Imperiului. Masivul studiu introductiv, la care ne-am referit pa na  acum, 
este oferit lectorului s i î n limba engleza  (traducere de Carmen Borbely, pp. 
65-129), fapt care propulseaza  aspirat iile autoarei î n context european. 

Metodologia alca tuirii acestui instrument de lucru a fost î ntocmita  de Niculi‐
na Iacob, cadru didactic la Universitatea din Suceava s i filolog cunoscut. Bibliogra‐
fia î nsumeaza  nu mai put in de treizeci s i patru de pagini, iar depozitele unde se 
pa streaza  exemplarele analizate sunt î n numa r de s aptezeci s i cinci (pp. 170-171). 

Repertoriul este alca tuit î n funct ie de centrele tipografice (doua zeci s i unu la 
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numa r), ordonate alfabetic: Abrud, Alba Iulia (Ba lgrad), Arad, Blaj, Bras ov, Bratis‐
lava, Buda, Cerna ut i, Cluj, Kalocsa, Karlowitz, Liov (Lemberg), Oradea, Pesta, 
Ra mnic, Sibiu, S umuleu-Ciuc, Timis oara, Trnava (Sa mba ta Mare), Venet ia s i Viena. 

Sunt incluse î n acest volum s i ca rt ile cu existent a  incerta , numite astfel pen‐
tru ca , des i au fost citate de unii autori, nu s-au pa strat nici ma car î ntr-un exem‐
plar. Prin urmare, existent a acestora nu poate fi sust inuta  cu certitudine ca ci, 
uneori, „î nregistrarea lor î n bibliografia de specialitate se datoreaza  interpreta rii 
eronate a unor slovo-cifre sau tipa ririi gres ite a anului pe pagina de titlu” (p. 
939). Numa rul ca rt ilor cu existent a  incerta  este ridicat, circa trei sute. 

Ana Maria Roman-Negoi, ta na r cerceta tor î n cadrul Universita t ii „1 decem‐
brie 1918” din Alba Iulia, a î ntocmit o foarte utila  Reprezentare cronologică a căr-
ții românești vechi din Imperiul Habsburgic (1691-1830), pp. 993-1010, iar Bog‐
dan Cra ciun ne ofera  o reprezentare cartografica  a centrelor tipografice. 

Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic este un volum de referint a , 
care va suscita, pe termen lung, cerceta rile minut ioase, menite sa  completeze s i 
sa  corijeze eventualele neajunsuri, chiar daca  lucrarea de fat a  este, raportata  la 
nivelul istoriografic actual, exhaustiva . Unor astfel de î ntreprinderi nu li se va pu‐
tea pune niciodata  punct, ca ci orica nd pot apa rea informat ii nes tiute sau omise. 
Totus i, volumul semnalat acopera  un interval generos s i o cantitate urias a  de in‐
format ie. Va ra ma ne un punct de reper mult timp de acum î ncolo s i o sursa  ine‐
puizabila  de inspirat ie pentru viitoare investigat ii dedicate ca rt ii roma nes ti de 
patrimoniu. 

 
Olivia Monica Avram, Florin Bogdan, Cartea 
românească veche din secolul al XVII-lea în 
colecțiile Bibliotecii Județene Mureș/ XVIIth Century 
Old Romanian Book from the Collections of Mureș 
County Library, Sibiu, Editura Armanis, 2018, 144 p. 

 
Evident a s i catalogarea pieselor cu valoarea pa‐

trimoniala  din muzeele, bibliotecile, arhivele s i depozi‐
tele din Roma nia constituie, fa ra  î ndoiala , un aspect 
deosebit de important pentru cunoas terea istoriei ca r‐
t ilor tipa rite î n limba roma na  î nainte de anul 1830. 
Publicarea unor cataloage de specialitate, respecta nd 
descrierile stabilite la nivel internat ional, constituie o etapa  esent iala  (obligatorie 
chiar!) pentru valorificarea patrimoniului cultural mobil, aceasta ara ta nd – pe 
la nga  circulat ia s i impactul culturii scrise – s i evolut ia limbii dintr-un spat iu geo‐
grafic bine definit. 
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Biblioteca Judet eana  din Ta rgu-Mures , noteaza  alca tuitorii volumului pe ca‐
re î l prezenta m aici, este unul dintre cei mai important i depozitari de comori bi‐
bliofile din Roma nia. Patrimoniul acestei institut ii s-a aflat (sporadic) î n atent ia 
unor cerceta ri anterioare, publicate, mai cu seama , î n ultima juma tate de veac. 

Dupa  ce, î n 2015, Olivia Monica Avram (director al Bibliotecii Judet ene Mu‐
res ) s i Florin Bogdan (ta na r muzeograf î n cadrul Muzeului Nat ional al Unirii din 
Alba Iulia) au publicat un catalog despre cartea veche stra ina  (sec. XVI-XVII) din 
Biblioteca Judet eana  Mures , anul acesta au tipa rit î mpreuna , ca o continuare a 
muncii de echipa , un foarte cuprinza tor s i util catalog bilingv despre valorile bi‐
bliofile roma nes ti din veacul al XVII-lea, pa strate î n institut ia ment ionata ; sunt 
descrise doua sprezece titluri, aflate î n doua zeci de exemplare. Pe buna  dreptate 
noteaza  autorii ca  „ala turarea unor reproduceri fotografice pentru fiecare exem‐
plar î n parte, precum s i existent a textului paralel î n limba engleza  î ncearca  sa  
ofere o deschidere noua , lucrarea adresa ndu-se nu doar specialis tilor din Roma ‐
nia, ci s i cerceta torilor stra ini interesat i de subiect” (p. 8). 

Enumera m, î n continuare, opurile descrise î n acest catalog: Cazania lui Var-
laam, Ias i, 1643 (6 exemplare); Catehismul calvinesc, Alba Iulia, 1648 (unicat); 
Noul Testament, Ba lgrad, 1648 (4 exemplare); Psaltire, Ba lgrad, 1651; Apostol, 
Bucures ti, 1683; Biblia, Bucures ti, 1688; Molităvnic, Ba lgrad, 1689; Meletie Siri-
gul, Întâmpinarea la principiile catolice și la chestiunile lui Chiril Lucaris s i Dositei, 
Patriarhul Ierusalimului, Manual contra rătăcirii calvine, Bucures ti, 1690; Pravo-
slavnica mărturisire, Buza u, 1691; Evanghelie, Snagov, 1697; Mineiul lunii sep-
te[m]vrie, Buza u, 1698; Chiriacodromion, Ba lgrad, 1699. 

La sfa rs itul volumului, sunt plasate ca teva imagini de foarte buna  calitate, 
unele dintre ele color, fapt care permite observarea tipurilor de cerneala  sau a 
grafiei utilizate. Ar fi de dorit ca init iativa autorilor sa  continue prin elaborarea 
unui catalog al ca rt ilor roma nes ti din Biblioteca Judet eana  Mures  din veacul al 
XVIII-lea s i î nceputul celui urma tor, ideea exprimata , de altfel, î n cuprinsul unei 
note (p. 12). 

Lucrare î ntocmita  cu rigoare s i profesionalism, Cartea românească veche din 
secolul al XVII-lea în colecțiile Bibliotecii Județene Mureș reprezinta  un exemplu fe‐
ricit de valorificare a patrimoniului vechi roma nesc, din care reprezentant ii insti‐
tut iilor pa stra toare de valori bibliofile ar putea sa  î nvet e s i, eventual, sa  urmeze 
aceeas i cale. Astfel de init iative sunt binevenite s i merita  gratitudinea noastra , a 
tuturor. 
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BOGĂȚIA PIERDERII... 

Manuela Teodora 

BALAȘCA-MIHOCI 

bibliograf la Biblioteca Județeană  

„Gh. Asachi din Iaşi 

Anul 2018, prin bunăvoința editurii Galaxia 
Gutenberg, ne îmbogățește cu o nouă traducere a pro-
lificei mistice germane Adrianne von Speyer, de profe-
sie medic, cu o intensă trăire religioasă și discipol spi-
ritual al teologului Hans Urs von Balthasar. Eliminând 
logica sau deducția, textele autoarei se remarcă prin 
inspirația mistică, reflecțiile așternute riguros, tipic 
limbii germane și claritatea conceptuală. 

Astfel se prezintă și lucrarea/comentariul la Car-
tea lui Iov, având în centru textul biblic, argumentată 
minuțios, teologico-critic – în 42 de capitole –, exem-
plificată prin paralela dintre Vechiul și Noul Testa-
ment, la întâlnirea de graniță între „noaptea lui Iov și 
Noaptea Crucii lui Cristos”.  

Pe întregul demers literar, Iov este la mijloc, între Dumnezeu și satan, între 
pariul celor doi stă slăbiciunea umană încercată în credință. Succesiv, Iov pare 
să piardă în fața tuturor, fără a se revolta, fără a riposta și tocmai această dispo-
nibilitate îl înfurie pe satan și îl face mai violent în acțiuni și cerințe.  

Timpul pierderii lucrurilor și a bogățiilor este de fapt un timp al consolidă‐
rii credinței și fidelității umane a lui Iov, față de Dumnezeu. Niciunul nu avea ne-
voie de această mărturie dureroasă, dar altă cale nu exista; satan nu are puterea 
de a lua, ci doar aceea de a ispiti. Adâncind războiul om-satan, cerința devine 
mai profundă: ca Dumnezeu să îi ia sănătatea și odată cu ea răbdarea; dar Iov cel 
lovit de lepră rezistă și atunci satan are nevoie de o altă ispită umană: soția lui 
Iov, cea care îi va reproșa acestuia statornicia stupidă și va cere chiar moartea sa 
fizică. Credința lui Iov însă va depăși tacit orice plan diabolic.  

Există aici o întoarcere către sine: nu știm dacă credința inimii îl face pe Iov 
stabil sau o fidelitate prin detașare și acceptare; cert este că el trăiește propria 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL-uLoudPeAhWFJVAKHc8BA0YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.libris.ro/iov-adrienne-von-speyr-GAL978-973-141-665-6--p1257273.html&psig=AOvVaw2LWuZSFt05mEmqn7xKMPW0&ust=1542270048520226
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neliniște fără să îi înțeleagă rostul, dar bine ancorat în Dumnezeu, o poartă cu 
demnitate.  

Într-o nouă etapă a timpului său de purificare, apar în scenă cei trei prie-
teni, veniți din părți diferite, și care nu îl recunosc la început, dar apoi rămân 
lângă el o săptămână, în tăcere. Nici lor nu le este dat să priceapă suferința și ac-
ceptarea lui Iov.  

Prima zbatere verbală este de fapt o încercare de răspuns la o provocare: 
cea a prietenului Elifaz, dătătoare de speranță și cu un conținut anamnesic al 
vieții curate a lui Iov. „Elifaz vede în Iov un justificat care nu are nimic de a face 
cu pedeapsa propriu-zisă” (cf. p. 26). Ambii vor trăi o revelație a lui Dumnezeu, 
ca o prefigurare a Noului Testament, dar fiecare în mod diferit. Suferința lui Iov 
nu poate fi liniștită de niciun discurs al prietenilor săi, deoarece nu poate fi 
asumată de ei, le este străină experiența durerii, sunt doar spectatori…  

Autoarea face o paralelă între Noaptea Crucii asumate a lui Cristos, Da-ul 
său spus Tatălui și acceptarea nopții personale a lui Iov, singur și fără a înțelege 
până la capăt ce i se întâmplă. Cerându-și moartea, el îi cere o concesie lui Dum-
nezeu, o eliberare și o mică bucurie, după ce a pierdut „liniștit”, fără ripostă, tot 
ce avea: averea, cei șapte fii și cele trei fiice; este, de fapt, o ultimă fugă, moartea 
fiind salvarea sa. Valoarea prieteniei se pierde și ea, din cauza neputinței de a în-
țelege și de a ridica suferința pe culmea Crucii; ea există, dar nu e încă o prefigu-
rare, e ascunsă în tăcerea întrebărilor fără răspuns. Îndoiala și contradicțiile tră‐
ite de Iov fără empatia prietenilor și conștient de dreptatea lui Dumnezeu nu îl 
ajută să integreze suferința sa în planul divin; rămâne suspendat în propriul eu 
întors către sine asemeni unei oglinzi ce reflectă o unică imagine, a sinelui. În in-
terpretarea autoarei sunt semne subtile ale unei fenomenologii a eului ridicat 
metafizic spre cărțile Noului Testament, prin comparațiile Iov-Cristos. 

Dreptatea pe care Iov se simte îndreptățit să o aibă nu a cunoscut încă iubi-
rea gratuită a lui Dumnezeu, regăsită în Noul Testament. Prietenul Bildad va 
contura dreptatea ca fiind proprie lui Dumnezeu, deci și faptele trăite de Iov 
sunt, în înțelegerea sa, în perfectă concordanță cu aceasta. Al treilea prieten, 
Țofar, prin învinuirea ce o aduce lui Iov și îndemnul la pocăință, nu face altceva 
decât să sufoce orice formă de comunicare, acuzele neavând răspuns, asemeni 
batjocurii sau răstălmăcirii cuvintelor. 

Prins în neputința temporară a vieții și a neînțelegerii umane, Iov ne repre-
zintă pasiv, într-o formă de neadaptabilitate la realitatea planului divin din viața 
sa prezentă. Un prototip al suferinței umane, așezat alături de Dumnezeu, într-un 
dialog neînțeles, Iov transmite prin întreaga sa făptură o neputință și o obscuri-
tate spirituală ce caracterizează omul din toate timpurile, dar va fi salvat de as-
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cultarea sa, ca o reîntoarcere.  
Vina sa umană stă în planul privirii Iov-Dumnezeu, care de fapt ar fi tre-

buit să fie Iov-semenul de lângă el; pretenția inițială a lui Iov de a-l înțelege pe 
Dumnezeu și modurile sale de iubire se vede spulberată: „Dumnezeu știa din-
totdeauna cine era Iov, în timp de Iov uitase poate, în nenorocirea sa, cine este 
Dumnezeu” (p. 158). Este aici, spre finalul interpretării, o prefigurare a Noului 
Testament, dacă putem spune astfel prin fraza: „pentru Dumnezeu este timpul 
să vină Dumnezeul-om, Mântuitorul” (p. 164). 

Iov a parcurs un drum al creșterii de la om drept spre om supus din iubire, 
iar umilința și revolta sa se dovedesc a fi mântuitoare; noua sa menire e oare-
cum o misiune, aceea de a-i face pe cei de lângă el să înțeleagă pedagogia divină 
a suferinței, unicul mod în care pierderea e regăsire și restituire... „Nici în moarte 
nu se va mai judeca cu Dumnezeu, ci va lăsa totul, chiar moartea și împărăția 
morților, în voia harului lui Dumnezeu” (p. 175). 
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