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TEORIE ŞI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ

LECTURA CA MEMORIE

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

Există memorie la orice nivel: mineral, vegetal, animal, uman. Dacă spiritul
dă orizont lumii, memoria reţine şi conservă totul clipă de clipă. Existenţa acestui capitol se justifică fără a face o demonstraţie specială fie şi din simplul motiv
că memoria este şi trebuie văzută într-un cadru al variabilităţii istorice şi culturale, neputând fi separată de esenţele şi fundamentele evoluţiei vieţii. Individualitatea ne trimite la unitatea biologică şi la organismul viu care are autonomie în
raport cu mediul lui. Se vorbeşte de individ, punându-se accentul pe particularităţile care îl disting de oricare altul. Ceea ce este instinctul pentru animal este
inteligenţa pentru om, şi într-un caz şi în celălalt, forme de adaptare la viaţă. Dar
ce este memoria? Capacităţii creierului uman i se atribuie însuşiri inimaginabile,
în cortexul cerebral se derulează procesele de învăţare în care este implicată
memoria. Cunoaşterea umană porneşte de la o sumă de experienţe, dar îşi are
limitele ei, funcţie de puterea de asimilare şi de înţelegere a celor învăţate. Nu
vom intra în datele neurofiziologice implicate în fenomenul memoriei, ne vom
opri asupra locului ei în sistemul de reţinere şi de comunicare a informaţiei, ca
apoi să vedem şi rostul prezent în actul lecturii.
Observarea atentă a naturii confirmă un lucru uluitor: natura nu face risipă
de inteligenţă, cu atât mai puţin de memorie. În timp ce lumea vie, în orice
treaptă de evoluţie se află, a fost prin structura sa ajutată cât a trebuit, omului
parcă i s-ar fi spus să se ajute singur din clipa în care a ajuns să fie dotat cu cel
mai complicat creier. Aşa a devenit fiinţa noastră capabilă să se perfecteze dincolo de fixitatea tiparelor naturii şi să se ajute pe sine. Trebuie să spunem totuşi,
revenind la memorie, că acest mecanism care asigură funcţionarea orientată
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a individului în timp şi spaţiu reprezintă esenţialmente un fapt biologic şi că se
poate vorbi de o întreagă problematică a memoriei, de la formele, tipurile şi
operaţiile ei la calităţile ei, uitarea, mnemotehnica, legăturile de performanţă cu
inteligenţa, învăţarea, educaţia etc. Care este sediul memoriei? După ultimele
cercetări, predomină ideea implicării tuturor segmentelor cerebrale, fără a se
exclude însă specializarea funcţională a unor formaţiuni neuronale. Unii psihologi susţin existenţa unei dependenţe directe între memorie şi inteligenţă, alţii
dimpotrivă, ca până la urmă să se impună faptul că „memoria este un act intelectual”. Un Pierre Janet completează convingător că memoria este o „operaţie intelectuală care a inventat trecutul şi chiar timpul”.
Ceea ce este sigur însă este faptul că nu există învăţare care să nu implice
memoria. E important pentru înţelegerea procesului de memorare să ştim de
existenţa teoriei engramei. Engramarea informaţiei este unanim admisă astăzi,
engramele fiind elementele structurale moleculare care procesează informaţia
după criterii de tip, de loc şi de semnificaţie. Molecule de ADN din creier sunt păstrătoare ale informaţiei, iar cele de ARN deţin rolul de transportori de informaţii
(după Hayden). Prin urmare, suportul codificării informaţiei la nivelul memoriei
este de natură biochimică. De altfel, gândirea, mintea, memoria şi conştiinţa
sunt produse ale activităţii cerebrale, ale anumitor schimbări la nivelul creierului şi la baza cărora stau procesele biochimice extrem de complicate. Cu aceste
minime cunoştinţe, să încercăm să lămurim ideea potrivit căreia memoria este
multiplă şi că parte din ea îşi datorează dezvoltarea cititului, ale multor lecturi
pe care le face omul de-a lungul vieţii.
Nu ne putem folosi prea mult de studiul lui Théodule Ribot, pentru că el se
axează pe o fiziologie şi o psihologie generală a memoriei şi, mai ales, pe patologia acesteia. Plecând însă de la cele trei importante elemente fixate de Ribot,
conservarea anumitor stări, reproducerea lor şi localizarea acestora în trecut, ne
vom sprijini pe ele ca pe nişte date demonstrate ştiinţific, ajungând la memoria
organică veritabilă. Se va reţine că există o inegalitate a memoriei organice în
raport cu un individ sau altul, ea este rapidă la unii, lentă sau refractară la alţii.
Tot Ribot mai atrage atenţia că în ceea ce priveşte modul de receptare, conservare şi reproducere a informaţiilor, aflăm că memoria organică este identică cu
aceea a spiritului. Se admite că o amintire, un fapt petrecut, o dată, o cifră, un detaliu al acţiunii omului sunt imprimate în celule unice care au rolul de conservare
şi apoi de reproducere, deşi ulterior s-a admis şi ipoteza că aceste unităţi unice
sunt compuse din numeroase elemente eterogene, că sunt până la urmă
8
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un complex de multiplicitate. Dar există şi o activitate cerebrală inconştientă a
memoriei, cu însuşiri misterioase, până la urmă însă neurologii şi psihologii o
explică cu o oarecare uşurinţă. În acest sens, se dau exemplele: lecţiile şcolare citite azi şi învăţate a doua zi, irupţiile neaşteptate de amintiri, problemele rumegate timp îndelungat, invenţiile poetice, ştiinţifice, mecanice, simpatiile şi antipatiile secrete etc.
Dacă se ia exemplul cuvântului scris (am ajuns în sfârşit la text), avem de-a
face cu memoria vizuală, se intră în zona acelor asocieri numite bazele dinamice
ale memoriei, unde se întâlneşte şi conştiinţa ca „vorbire” interioară. Forma cea
mai complexă însă a memoriei este cea cu caracter psihic, în alţi termeni numindu-se recunoaştere, care are la bază mecanismul văzului. Când se citeşte o frază,
la al cincilea cuvânt, de exemplu, rămâne ceva din al patrulea. O stare de conştiinţă nu dispare decât progresiv, aşa se face că al patrulea şi al cincilea cuvânt
sunt în continuitate, sfârşitul unuia atingând începutul celuilalt. Prin repetiţie,
fixarea în memorie devine imediată, instantanee, automată. Datorită memoriei,
localizarea în timp a unor fapte, între care scrisul şi cititul, variază în funcţie de
condiţii, înregistrând toate gradele posibile: punctele de reper se situează în zona cea mai înaltă, urmând în descreştere amintirile precise, apoi cele ezitante şi
ultimele – recunoaşterile laborioase. Se cunosc exemplele celebre: la sfârşitul
vieţii, naturalistul suedez Linné încerca plăcerea de a-şi citi propriile-i opere:
„Ce frumos! Cum aş mai fi dorit să scriu astfel!” Ceva asemănător se povesteşte
şi pe seama lui Walter Scott, Newton, Rogers şi a altora. Orice amintire, oricât de
clară ar fi fost, suferă o condensare sau chiar o dispariţie. Avem de-a face cu uitarea. Memoria, până la urmă, constă dintr-un proces de organizare la stadii variabile, cuprinse fiind între două limite extreme: starea nouă, începutul, starea
ultimă, pierderea ei. Iarăşi de reţinut: memoria conştientă nu este decât un caz
particular al memoriei biologice, iar în ansamblul ei, memoria este strâns legată
de condiţiile fundamentale ale vieţii în structura ei intimă sau vizibilă.
Facem lecturi succesive, dar fiecare dintre ele are individualitate distinctă.
Fiecare lectură ne fixează un eveniment determinat, o descriere, o amintire,
o acţiune, o imagine. Mai ales imaginile ne readuc în memorie idei, fragmente,
bucăţi de text din cartea citită; aici, memoria îşi intră în rolul important în actul
de lectură. Henri Bergson susţine că există două forme extreme: pe de o parte,
mecanismele motoare, pe de altă parte, imaginile-amintiri personale. Dintre cele
două memorii, prima este cu adevărat orientată în sensul naturii, cea de-a doua,
abandonată ei înseşi, ar merge mai degrabă în sens contrar. Cu alte cuvinte,
9
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prima este dependentă de voinţa noastră, a doua este spontană, însemnată însă
prin faptul că participă la asocierea ideilor. Lectura, apoi relectura construiesc
un mecanism care permite cititorului să-şi readucă în memorie imaginea şi ideea care dispăruseră şi nu mai conta pe reapariţia lor.
Mergând pe linia asocierii, ne putem duce la legături directe sau indirecte
între memoria propriu-zisă şi unele genuri literare, precum memorii, memorialistică, memorial şi chiar jurnal, acesta din urmă fiind tot o specie a memorialisticii. Memoriile ca scrieri literare iau, înainte de toate, forma obişnuită de prezentare a unor autobiografii, iar ca variaţii, tot felul de încrengături: proze de
ficţiune, romane sau schiţe caracterologice. Avem multe exemple la acest capitol: Chateaubriand, Guitry, Marguerite Yourcenar, de la noi, Titu Maiorescu,
Eugen Lovinescu, Nichifor Crainic, Sextil Puşcariu, Heliade Rădulescu, C. Negri,
nemaivorbind de jurnalele de tip intelectual ale lui Constantin Noica, Mircea
Eliade, Adrian Marino, Eugen Simion, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ion Pop,
Romulus Rusan, Ana Blandiana, Octavian Paler, N. Steinhardt, Mircea Zaciu,
Marin Mincu, Livius Ciocârlie ş.a. Memorialistica se află de obicei la confluenţa
cu istoria. Dincolo de interesul documentar, acest gen este ilustrat de experienţe
personale în decursul unei perioade istorice, cu condiţia relevanţei şi a valorii
semnificaţiilor celor întâmplate. Ne referim aici la Goethe, La Rochefoucauld,
Franklin, de pildă. Memorialul reprezintă textul cu importante cosemnări ale autorilor despre călătorii cu descrieri ale unor locuri şi lucruri văzute şi trăite. În
memoria noastră, apar volumele semnate de Dinicu Golescu cu a sa Însemnare a
călătoriei mele şi de Grigore Alexandrescu cu Memorial de călătorie. Exemplele
pot fi numeroase.
Un alt fapt de notat este că puterea de memorare a cititorului este mult
sporită şi de calitatea scrisului, în primul rând de bogăţia lexicului şi de cadenţa
impecabilă a frazei. Probabil că memoria noastră surprinde şi reţine mult mai
bine atunci când există o pastă vie a stilului textual, când sunt semne ale unei
vocaţii cu adevărat scriitoriceşti. Este o relaţionare de neignorat, aducându-se
în atenţie în acelaşi timp că puţinătatea substanţei discursului în cultural, intelectual şi în nivelul de inteligenţă nu provoacă acea stare de cutremurare şi receptivitate a memoriei. Acestui fenomen sunt supuse mai ales acele texte care,
în timp, devin un fel de inscripţii inerte, golite de psihologia trăirilor redate
în epocă şi în care nu se mai pot regăsi propriile gânduri şi sentimente. Memoria este sensibilă la toate aceste aspecte. Ea nu poate fi „impresionată” de logosul care pare lovit de un iremediabil vetust, de o debarcare evidentă din sfera
10
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interesului, mai ales al celui intelectual-spiritual durabil. Când ceva sună a artificial şi a improvizaţie pe seama secvenţelor derulate, când temeinicia afirmaţiilor şi a ideilor se clatină, mai nimic nu este de asimilat şi transfigurat şi
încă mai puţin de păstrat în labirintul memoriei. Dacă se adaugă şi stilul greoi,
încâlcit, despletit, intermitent în exprimarea limbajului, vom avea o explicaţie
în plus a legăturii directe dintre text şi memorie. Lectura ca memorie, memoria ca lectură.
Unii dintre cercetătorii care şi-au consacrat studiile gândirii umaniste au
căutat să definească, între altele, practicile memoriei şi ale cugetării pentru a înţelege mecanismele care ordonează sau reordonează forţa de reţinere a informaţiilor şi apoi utilizarea lor. Un mare romancier, de pildă, nu se mulţumeşte să
trateze un drum, el construieşte un adevărat sistem, ceea ce ar putea fi numit o
enciclopedie, o resursă absolută pentru oricine se întreabă asupra destinului
uman. Un cititor abil ştie să se folosească de întinsa cunoaştere desprinsă din
textul romanului pentru a înţelege el însuşi enigmele scrierii şi a reţine ideile
supreme. Îşi joacă de fapt posibilitatea unei culturi a iniţierii şi trecerea de la
particularitatea unui secret la identificarea principiilor universale. Când păstrăm memoria faptelor esenţiale, vom avea atunci un mai mare acces la cunoaşterea prin pătrundere şi percepţie a operelor, să zicem ale lui Lescaux, Rabelais,
Dante, Camöes, Pascal sau Gerard de Nerval. Dante vehiculează mai mult ca oricine, el adună, cifrează şi transmite o înţelepciune universală, el creează cel mai
mare arc de cunoaştere tradiţională din civilizaţia europeană. Cititorul fixează în
memorie şansele cu care îşi propagă plenitudinea limbii în rezonanţele sale subterane şi puterea sa de a folosi valorile textuale. Cunoştinţele dobândite prin
memorie sunt cunoştinţe care vor rămâne, cel puţin selectiv, până la sfârşitul fiinţei sale.
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Oana Viorica CIOBANU
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Ștefan MARDARE
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Schimbarea este creaţie.
Muriel Rukeyser

„Educație: Fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață
a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate.” (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 2009)
Am împletit atât înțelesul mottoului cât și explicația directă a cuvântului
„educație” într-un proiect care implică participativ „actori inediți” ai vieții comunității ieșene.
Educația flexibilă, prin creație plastică, vizuală, cognitivă și deschisă către
copil și către exploatarea universului cunoașterii prin contactul direct cu mediul
înconjurător, prin observație, descoperire, experimentare este cea care se bazează pe învățare prin joc și creativitate. O dezvoltare echilibrată și armonioasă
se poate obține prin reducerea tensiunilor și a anxietății, prin dezvoltarea stimei
de sine, a inițiativei, imaginației și a spiritului creativ.
Estetica studiază frumosul din natură, din artă şi societate. Esteticul s-a extins din domeniul natural şi din cel al artei în viaţa socială. Evadarea esteticului
din artă în cotidianul utilitar reduce efectele monotone şi, uneori, dezagreabile
ale prozaicului cotidian. Frumosul nu este numai mobilul reflecţiei şi al trăirii
artistice, ci şi al trăirii cotidiene.

OANA VIORICA CIOBANU, ŞTEFAN MARDARE

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea Națională de Arte
„George Enescu” și Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi au avut o preocupare deosebită pentru încurajarea dezvoltării educației nonformale, a abilităților de comunicare, exprimare, relaționare, a simțului estetic prin dezvoltarea de ateliere
artistice ca puncte de convergență pentru caracterul artistico-cognitiv al instituțiilor implicate în proiect.
S-a pus accentul în principal pe realizarea unei legături strânse între studenții și absolvenții Universității de Arte și spațiul comunitar ieșean, remarcând
beneficiile acestei legături între zona educațională și artistică și de dezvoltare
nonformală.
Demersul partenerial de față oferă posibilitatea atingerii unui alt nivel de
performanță artistică și didactică, creând ocazia lărgirii orizonturilor atât pentru copii, cât și o nouă modalitate de abordare pedagogică a cunoștințelor acumulate anterior.
Dorim să deschidem prin acest proiect barierele care îngrădesc un adolescent marginalizat social, un analfabet funcțional, prin dezvoltarea inteligenței lui
emoționale, a abilităților de comunicare, exprimare, relaționare. Acesta este capabil să scrie sau să citească, dar o face cu dificultate uneori. Un analfabet funcțional poate comunica în scris prin propoziții simple și le poate înțelege și folosi
în viața de zi cu zi. Dar având un vocabular limitat și abilități limitate în scris și
citit sau de interpretare a ceea ce vede exprimat în astă. Acest fapt în sine reprezintă un impediment în funcționarea optimă de zi cu zi și în acordarea la cerințele societății. Descompunerea unei lucrări de artă de orice gen în elementele
componente și recompunerea ei ca o scurtă poveste cu personaje create de cei
mici duc la o participare multivalentă și la o implicare maximă a cunoștințelor
elementare pe care tinerii cu dizabilități le dețin.
În ultimii ani, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, precum și alte instituții ieșene au devenit motivate în a-și valorifica deprinderile artistice în cadrul cercurilor de dezvoltare a abilităților creatoare, biblioteca construind un spațiu în care
nivelul artistic a evoluat, aducând beneficii atât comunității, cât și tinerilor elevi,
cadrelor didactice și altor membri ai comunității ieșene care au găsit aici multiple oportunități de lărgire a spațiului educațional și de afirmare profesională.
Proiectul interinstituțional „Lectura ARTEI” – ediția a II-a s-a desfășurat sub
egida programului Biblioteca și comunitatea, care grupează proiectele prin care
biblioteca se implică în viața comunității, contribuind la dialog, la dezvoltarea
spiritului civic și a mândriei locale.
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Voluntar@BJIași are ca scop dezvoltarea programelor de voluntariat, urmărind formarea/ menținerea unui nucleu de voluntari de toate vârstele, care să se
implice, alături de bibliotecari, în derularea programelor pentru comunitate.
Scopul principal vizează organizarea de activități tematice periodice în care
să fie implicați elevi, studenți, cadre didactice, părinți, bunici, cât și alți beneficiari ai comunității ieșene. Acțiunile desfășurate se vor finaliza prin expoziții care
să însumeze creațiile participanților din cadrul proiectului.
Proiectul de față concretizează colaborarea între instituții din domeniile artistico-plastic, educațional și psihopedagogic, având multiple valențe culturale,
educative și profesionale.
Ne propunem să oferim elevilor și cadrelor didactice oportunitatea afirmării profesionale și a orientării în carieră prin cunoașterea și dezvoltarea abilităților de lucru cu copii de diferite vârste, cu diferite dizabilități în cadrul educației
și dezvoltării nonformale oferite de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi.
Obiectivele propuse pot fi însumate în următoarele idei enumerate mai jos.
Crearea unui cadru oportun de valorificare a rezultatelor didactico-artistice ale
copiilor și voluntarilor de educație artistică și educație prin lectură și artă. Promovarea tehnicilor și practicilor de lucru, compunerea unor lucrări de artă în
urma lecturării unui text. Lărgirea orizontului cognitiv al adolescenților prin cunoașterea și aprofundarea cunoștințelor și abilităților descrise anterior. Lărgirea orizontului cultural și cognitiv al tuturor participanților. Dezvoltarea trăirilor estetice al celor implicați. Familiarizarea actorilor implicați cu tehnici de artă
plastică contemporană. Dezvoltarea abilităților de lucru cu programe de calculator, care să permită realizările scontate: paint, microsoft paint picute manager,
programe de animație grafică
Descrierea acestui proiect implică organizarea și desfășurarea unor activități de artă intitulate „Lectura ARTEI” – ediția a II-a și care vor consta în activități de genul: colaje, desen, grafică.
Activitățile din cadrul cercurilor se vor încheia cu o manifestare care să
conțină creațiile participanților. Acțiunile desfășurate de-a lungul proiectului
vor putea fi privite ca o însumare constructivă a evoluției creative și a dezvoltării abilității și competențelor artistice și educative ale actorilor implicați. Micile
proiecte vor include întâlniri ce vor stimula crearea unei povești din personajele
principale iubite de elevi, înțelegerea personajelor prin discuții; cei mici vor
scrie câteva rânduri despre personajele preferate, găsirea unei modalități de
transformare a colajelor și desenelor realizate într-o poveste a celor mici.
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LECTURA ARTEI

Prezentăm în următoarele rânduri desfășurarea activității care a încununat
acest proiect.
Miercuri, 22 mai 2019, la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași – Sala de Festivități, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și Universitatea Națională de Arte
„George Enescu” Iași, au desfășurat activitatea de încheiere a proiectului „Lectura ARTEI” – ediția a II-a.
Cercul a avut denumirea de această dată: „Comunicarea și Compunerea Artei”. Marți, 21 mai 2019, studentele voluntare de al Universitatea de Arte s-au
reunit pentru a definitiva povestea formată din colajele adolescenților. Titlul istorioarei celor mici din clasele a VIII-a A, a VII-a A, a VII-a B și I A: Eroii tăi, ai mei
și ai noștri!, a fost inspirat de inventarea unui orășel plin de flori, fluturi și veselie, atacat de monstruleți și salvat de eroi din desenele animate, care sunt și personaje preferate de copii.
Elevii, profesorii coordonatori de la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași și studenții voluntari de la Universitatea Națională de Arte Iași au spus povestea care
s-a născut din creațiile lor și au primit diplome pentru munca depusă de-a lungul unui an școlar. Astfel, subliniem încă o dată motivația utilizării artei în slujba
frumosului din natură şi societate.

Educația nonformală, a maselor sau „populară” are ca țintă categoriile defavorizate și nu numai, este o educație de tip „learning by doing” (educația prin
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practică), prin adaptarea unor manifestări plurivalente la nevoile și posibilitățile
educatului.
Prin acest demers, am încercat să ne axăm pe educația nonformală (NFE)
ca metodă participativă în „dezvoltarea” abilităților și cunoștințelor celor implicați. Schimbarea atitudinilor protagoniștilor din proiect, continua adaptare la
cerințele apărute, ajutorul reciproc multivalent, clarificarea relaționărilor și
abordarea diferențiată a propriilor nevoi, am dus la un esențial respect reciproc
și la conștientizarea punctelor forte și slabe.
Educația nonformală (NFE) este în zilele noastre o modalitate esențială și
de neînlocuit pentru expansiunea spațiului cognitiv al societății actuale.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea de Arte „George Enescu” și Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi au căutat să evidențieze comunicarea în
echipă, capacitatea compunerii din elemente artistice care par disparate (desene și colaje), dar care, în final, să se combine într-o alcătuire artistică și literară,
ca o concluzie evidentă a principiilor NFE.
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PATRIMONIU ROMÂNESC, PATRIMONIU EUROPEAN –
PATRIMONIU UNIVERSAL: EXPOZIȚIE DE CARTE VECHE

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

Cu ocazia zilei europene a patrimoniului cultural, sărbătorită în fiecare an
în luna septembrie, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași a invitat iubitorii de
valori bibliofile, în perioada
14-21 septembrie 2019, să
viziteze o expoziție de carte
veche și rară, intitulată Patrimoniu românesc, patrimoniu european – patrimoniu
universal, organizată la sediul central.
Expoziția a cuprins atât
lucrări românești, de mare
importanță pentru vechea
cultură românească, cunoscute tipărituri europene,
dar și lucrări manuscrise.
Enumerăm, în continuare, exponatele care au putut fi admirate în vitrinele
de la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași, oferind și
câteva explicații, adiacente
unor exemplare.
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Cărți românești
 Loghica/ carea/ acum întâiu s-au tălmăcit în limba patriei, cu îndemnarea Prea(o)sfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei, Kyr Grigorie/ în zilele bine credinciosului şi luminatului nostru domn Grigorie Dimitrie Ghika Vo(i)evod/ într-al
cincilea an al domniei Mării Sale/ şi s-au tipărit cu cheltuiala iubitoriului de
D(u)mnezeu Episcop al Argeşului/ Kyr Grigorie/ de carele iaste tălmăcită/ în Bucureşti/ în Tipografia Sfintei Mitropolii/ în anul mântuirii 1826/ de ieromonahul
Stratonik tipograful
Traducătorul acestei cărți, episcopul Grigorie Râmniceanu (aprox. 1763 –
20.07.1828) a fost unul dintre ierarhii importanţi din veacul al XIX-lea. Pe când
era ieromonah, la Episcopia Râmnicului, a copiat aproximativ 15 manuscrise;
mai apoi, a diortosit mai multe cărţi, pe care le-a prefaţat şi în care şi-a expus
ideile istorice şi filosofice, de factură iluministă. A fost profesor la Şcoala de la
„Sf. Sava” (Bucureşti), iar la 13 februarie 1823, a fost ales episcop al Argeşului,
păstorind până la moarte. Prefaţa la Loghica din 1826 e considerată una dintre
cele mai interesante scrieri ale sale, în cuprinsul căreia alcătuiește un profil moral poporului român, pe care-l consideră înţelept „nu atât prin studiul cărţilor,
cât prin înţelegerea dobândită în timp, din experienţa vieţii”.
 Gheorghe Asachi (traducător), Învăţătura hristiană/ sau/ în scurt sfinţita istorie/ şi/ catihizis, al Bisericei drept-credincioase/ de pe limba rosiană adus pe
românie/ pentru întrebuinţarea shoalelor naţionale, Eşii, în Tipografia Albinei,
1836
 Pilde/ filosofeşti/ care s-au tipărit acum/ a doao oară, în zilele prea/ luminatului domn Io/ Nicolae Costandin/ Caragea voevod, cu chieltuiala iubitoriului/ de D(u)mnezeu, Kiriu Kir/ Filaret epi(s)cop (al) Râm(nicului)/ în sfânta Episcopie a Râm(nicului)/ la anul de la Is. Ch. 1783/ s-au tipărit de popa Costandin
Mihai Popovici tip(ograf) Râmniceanul
Ediţia de la Râmnic a Pildelor, diortosită şi adăugită de Grigorie Râmniceanu este, în realitatea, opera acestuia. Cercetând cele 25 de manuscrise ale acestei cărţi, precum şi ediţiile tipărite, Al. Duţu constata că volumul exprimă evoluţia mentalităţilor pe tot parcursul celui de-al XVIII-lea veac românesc, căci fiecare copist sau editor a renunţat la unele maxime şi a adăugat altele, generate de
situația politică sau socială a vremii sale.
 Sf. Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, traducere de frații Radu și Șerban
Greceanu, București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 7199 (1691); lucrare importantă pentru cultul creștin, Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de Aur s-au bucurat de o
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reală prețuire, mai ales în mediul monahal. Exemplarul păstrat la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași conține numeroase însemnări olografe, dovadă ca a
fost intens utilizat; lipsește pagina de titlu; legătura, deși ușor deteriorată, este
originală.
 Sf. Efrem Sirul, Cuvântări bisericești, Neamț, 1819
Deși lipsește legătura originală, exemplarul Cuvântărilor Sf. Efrem Sirul
(306-373) – unul dintre cei mai importanți teologi sirieni, s-a conservat foarte
bine la interior; a fost imprimat în centrul tipografic de la Mănăstirea Neamț;
lipsește, de asemenea, pagina de titlu.
 Istoria Scripturei cei nouă spre întrebuințarea româneștii tinerimi,
Iași, tom III, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1824
Tipărită în trei volume, Istoria Vechiului și a Noului Testament a fost tradusă
de pre limba elinească pre a noastră romano-moldovenească de smeritul Veniamin Costache, mitropolit [al] Moldovei (1768-1846) și tipărită cu a sa cheltuială,
în zilele prealuminatului și preaslăvitului Domnului nostru Ioan Sandu Sturza Voievod.
 Amfilohie Hotiniul (traducător), De obşte gheografie, Iași, 1795, traducere după Buffier; este primul manual de geografie tipărit în Moldova, tradus și
adaptat din limba franceză; Amfilohie Hotiniul (1730-1800) a fost episcop al
Hotinului între 1767 și 1770; a avut o bogată activitate publicistică, traducând și
lucrări de aritmetică și teologie, unele rămase în manuscris; la sfârșitul volumului din 1795, fostul episcop a inserat o listă cronologică cu voievozii Moldovei.
 Octoih
Manuscris incomplet, datând din prima jumătate a secolului al XIX-lea; are
inițiale scrise cu cerneală roșie și ilustrații religioase, modeste din punct de vedere artistic; lipsește pagina de titlu; conform unei ștampile, a aparținut Societății „Alexi Șincai” din Gherla.
 Carte de bucate – coprinde 190 rețete de bucate, prăjituri, creme, spume,
gelatine, înghețate și cum se păstrează lucruri pentru iarnă, toate alese și încercate de o prietenă a tuturor femeilor celor casnice, București, în tipografia lui Iosef
Copainig, 1849
„Prietena tuturor femeilor casnice” a fost identificată în persoana Mariei
Maurer; este cea dintâi carte de bucate tipărită în Țara Românească. Aproximativ în același timp, în Moldova, a apărut 200 rețete cercate de bucate, prăjituri și
alte trebi gospodărești a lui C. Negruzzi și M. Kogălniceanu (Iași, 1841, 1842,
1846).
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 Mitologie pe limba rumânească, care arată toți zeii și zeițele vechimii
grecești și romanești, cu aligoriile lor deslegate în înțelesuri de învățături firești și
moralicești, cu 63 de icoane, de Stancu Căpățineanul, profesor [al] Școalelor Naționale din Craiova, 1830
Cărți europene
 Homere, L’Iliade, nouvelle traduction, Paris, Claude Barbin (tipograf),
1682
 Homere, L’Odysée, nouvelle traduction, Paris, Claude Barbin (tipograf),
1682
Făcând parte din categoria cărților europene rare, cele două volume ale lui
Homer se remarcă prin eleganța imprimării; starea de conservare a exemplarelor expuse este excelentă; ambele volume beneficiază de ilustrații alb-negru.
Claude Barbin (1628-1698) a fost unul dintre cei mai importanți tipografi și librari francezi din veacul al XVII-lea.
 René Descartes (1596-1650), Principia philosophiae, ultima editio cum
optima collata, diligenter recognita, mendis expurgata, Amsterdam, Tipografia
Blaviana, 1685, cu portretul autorului
 Histoire de l’Empire Othoman ou se voyant causes de son aggrandissement et sa decadence, avec des notes très instructives, par S.A.S. Demetrius Cantimir, prince de Moldavie, traduit en françois par M. De Joncquires, tome I, Paris,
chez Nyon Père, 1743
 La perspective theorique et practique, ou lʼon enseigne, tirée du cours
de mathematique, de M. Ozanam, de lʼAcademie Royale des Sciences, Paris, Claude Jombert (tipograf), 1720
 Code Napoléon, nouvelle édition, conform à lʼédition originale de lʼImprimerie Impériale, a laquelle on a ajouté une table analytique et raisonnée des
matières, Dessau et Leipzig, chez George Voss, 1808
 Les principes de la morale et du goût, en deux poems, traduit de
lʼanglois de M. Pope, par M. Du Resnel, abbé de Sept-Fontaines, de lʼAcademie
des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, chez Briasson Libraire, 1737
 Roland furieux – poème héroique de lʼArioste, nouvelle traduction, par
M. le Comte de Tressan, tome premier, Paris, chez Pissot, Libraire, 1780
 Respublica et Status Regni Hungariae, Ex Officina Elzeviriana, 1634;
lucrare deosebit de valoroasă, tipărită la celebra editură Elzevier, în limba
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latină; conține descrierea Ungariei și, de asemenea, însemnări olografe de secol XVII
 Colecție tematică de ilustrații: monumente ale modernității: album
care a aparținut unui colecționar anonim, probabil de origine franceză, care a
decupat din reviste și ziare imagini pe care le-a grupat în funcție de diverse tematici; aceste ilustrații reprezintă o mărturie de epocă (veacul al XIX-lea) despre
monumente din întreaga Europă, care, între timp, au dispărut sau au suferit
transformări arhitecturale.
 Histoire des grands chemins de lʼEmpire Romain, par Nicolas Bergier,
tome premier, Bruxelles, 1728
 Publius Vergilii Maronis, Opera, interpretation et notis illustravit
Carolus Ruaeus, tomus primus, Venetiis, 1752
 Rerum memorabilium in Pannonia sub Turcarum Imperatoribus, a
capta Constantinopoli usque ad hanc aetatem nostram bello, militiaque gestarum.
Exegeses sive narrations illustres variorum et diversorum auctorum, recensente
Nicolao Reusnero jurisconsulto et comite Palatino Caesareo, Consil. Sax., Francofurti, Impensis Claudii Marnii et Haeredum, Ioannis Aubrii, 1603
 Éléments de musique: théorique et pratique, suivant les principes de M.
Rameau, par M. DʼAlambert, Lyon, Chez Jean-Marie Bruyset, Imprimr. Libraire,
1772
 Voltaire, La Pucelle dʼOrleans: poëme, suivie du Temple du goût, tome XI,
1775
*
Toate aceste lucrări, valoroase prin conținut, dar și prin legătură, ilustrații,
tipografie (spre exemplu, Elzevier), însemnări olografe de epocă, ex libris-uri
etc. reprezintă o mică parte din lucrările de patrimoniu păstrate la Biblioteca
Județeană „Gh. Asachi” Iași și (ne) invită la reflecții și problematizări asupra tezaurului cultural din instituțiile publice, precum valorificarea, conservarea și
cercetarea operelor rămase de la înaintașii noștri.
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LUDOTECA – BENEFICIILE ȘI BOOK-URIILE LECTURII
LA VÂRSTE TIMPURII

Roxana COZMIUC
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Ce este o LUDOTECĂ?
Ca și cuvânt, noțiunea de ludotecă provine din latinescul ludo – a se juca, a se
antrena – și din grecescul techa – loc de întâlnire, de conversație. Extrapolând,
putem spune că ludoteca este un loc de întâlnire pentru joacă și comunicare.
La Sediul central al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași – Biroul Împrumut
pentru copii – funcționează, din luna iunie 2016, un spațiu cunoscut de mulți utilizatori și nu numai, sub denumirea de Ludotecă; în același timp, reprezintă un
serviciu recreativ, educativ, social și cultural cu un obiectiv clar conturat, acela
de a asigura o calitate mai bună a copilăriei, implicând trei vectori importanți în
formarea copiilor – familia, școala, mediul.
Funcțiile unei ludoteci sunt așadar diverse, începând cu socializare, apoi
educație și culturalizare, însă componenta ludică, recreativă este punctul comun
spre care converg toate activitățile specifice, care se pot desfășura într-un astfel
de spațiu.
Acest tip de serviciu, organizat într-o bibliotecă publică și pus la dispoziția
comunității, pune accentul îndeosebi pe carte și pe nevoia, conștientă sau nu,
mai mult sau mai puțin, de a trece de la joacă la lectură, descoperind astfel oportunități de petrecere a timpului liber într-un mod creativ, un timp de calitate petrecut de părinte alături de copilul său.
Ce se găsește într-o LUDOTECĂ?
Ludoteca găzduiește colecții variate, și anume:
 Jocuri educative, logice pentru dezvoltarea abilităților intelectuale și manuale, a creativității,
 Jucării pentru preșcolari și școlari mici,
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 Carte cu povești și poezii ilustrate, cu jocuri de puzzle, enciclopedii din
diverse domenii specifice vârstei, benzi desenate,
 Reviste pentru copii.
Aceste colecții sunt completate de articole de papetărie – creioane colorate,
planșe pentru colorat, tablă pentru exersarea abilităților de scriere și desen –,
dar și o componentă electronică – un televizor smart etc.
Serviciul care există și funcționează în cadrul Biroului Împrumut pentru copii din biblioteca publică, este accesibil copiilor cu vârste de până la 7-8 ani și
aparținătorilor acestora. Prezența unui adult lângă copilul din categoria de vârstă menționată anterior devine obligatorie în contextul în care activitatea propusă a se desfășura în acest spațiu este aceea de a deprinde abilități de lectură
prin joc.
O definiție care susține acest obiectiv, dificil de atins în prezent, este aceea
că se poate considera jocul ca fiind o interacțiune spontană și creativă cu mediul
înconjurător. Ludoteca, ca mediu înconjurător, pune la dispoziție și colecția de
carte, nu doar colecția de jucării și jocuri, astfel încât să se poate trece în mod facil de la joaca cu jucăriile la o joacă cu și despre cuvinte: lectura cu glas tare.
La vârste mici, de câteva luni, atenția copiilor nu durează mult, dar se simt
confortabil ascultând vocea părintelui, care spune cuvinte într-un ritm liniștitor,
și atunci, vor asocia această stare cu povestea, mai târziu cu cartea. Se vor obișnui cu această stare, dezvoltând astfel o afecțiune durabilă pentru lectură și, în
același timp, vor împărtăși cu părintele interesul pentru același obiect – carte,
pentru aceeași activitate – lectura, făcând primii pași către o comunicare pozitivă copil-părinte.
Iată un exemplu: părintele este atent la carte, o răsfoiește pagină cu pagină
citind, astfel încât, în timp, copilul va copia atitudinea adultului. Sunetul vocii cunoscute îl va ajuta să-și dezvolte limbajul pas cu pas, și astfel lectura devine o
parte importantă a unei rutine – timp liber petrecut în ludotecă –, citind cartea
aleasă de copil, timpul înainte de culcare acasă.
La o vârstă timpurie, de câteva luni sau ani, copilul nu înțelege nici pe departe cărțile, conținutul poveștilor, dar vocea cunoscută, citind îi induce un confort important în această etapă de dezvoltare.
Cărțile cele mai potrivite, care se și găsesc în colecțiile ludotecii, sunt cele
cu care copilul poate interacționa, adăugând eventual zgomote, acțiuni, sunt cărțile cu animale, cu mijloace de transport, care se pot răsfoi însoțite de manifestări verbale, sunt cărțile cu păpuși, cu puzzle-uri atașate sau cu texturi diferite,
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pentru ca cel mic să le poată simți. Așa-numitele cărți-jucării ajută mult la interacțiunea cu acest obiect – cartea – și creează o relație benefică, ce se va dezvolta
progresiv în timp, dacă nu rămâne episodică. Cu cât comunicarea este mai frecventă, mai activă, cu atât competențele se vor dezvolta; lectura poate deveni și o
rutină, dar completată mereu cu noi informații, cu alte povești, poate ajuta copilul să comunice din ce în ce mai bine.
De la joaca cu jucăriile, se poate trece pas cu pas la o altă joacă, de exemplu
cea cu poveștile și cuvintele, iar în viitor un copil va deveni scriitor; se va juca cu
oamenii – copii de aceeași vârstă și va deveni un lider, se va juca cu ideile și ar
putea deveni un filosof, se va juca cu emoțiile și ar putea deveni un actor, un artist, un profesor etc. Oricare ar fi domeniul de interes, dacă se poate ajunge la el
prin intermediul jocului, fără o obligativitate vizibilă, copilului îi va plăcea și
atunci va excela de la o vârstă mică până la cea adultă.
Pentru a putea afla domeniul favorit, un pas important, definitoriu care
trebuie făcut este acela de a asculta și a se face ascultat. În prezent, acest aspect
este greu de bifat pozitiv; poate fi transformat benefic într-un spațiu oarecum
străin de cel familiar, așa cum este ludoteca, pentru că măcar aici când părintele
citește, copilul ascultă. În acest mod, un pas către o bună educație a fost făcut.
Ascultând povești cu sfaturi, exemple, valori morale, întâmplări recognoscibile, copilul va ajunge să-și dezvolte și mai bine deprinderile de înțelegere, astfel încât competențele lui de gândire să treacă la un nivel superior.
Un alt aspect important, ce poate fi de folos în deprinderea de lectură, în
afara jocului, este fascinația copiilor pentru animale existente sau dispărute și
astfel, interesul lor poate fi orientat către cărțile, enciclopediile, albumele din colecțiile ludotecii, care tratează aceste subiecte, fie sub forma informațiilor științifice, fie sub formă literară – povești, poezii, ghicitori. Acestea din urmă, redate
într-o manieră simplă, ilustrată, pot constitui mijloace de îmbogățire a vocabularului, dezvoltarea unui limbaj variat, o creștere calitativă a nivelului de comunicare. Chiar dacă ajung să-și identifice o carte sau o poveste ca fiind preferată și
pe care o vor citită mereu, este bine să fie susținută cu răbdare această preferință, pentru că reprezintă un pas înainte către o mai bună dezvoltare a înțelegerii
și limbajului; copiii vor fi astfel încurajați să gândească, să găsească rezolvări ale
situațiilor, să ghicească finalul sau chiar să propună un final alternativ pentru
povestea cunoscută.
Comunicarea la vârste mici este în mod obligatoriu condiționată de componenta socială. Deși tehnologia le poate pune la dispoziție copiilor de vârste mici,
25

LUDOTECA – BENEFICIILE ȘI BOOK-URIILE LECTURII LA VÂRSTE TIMPURII

jocuri video, animație, aplicații variate, acestea nu aduc elementul social, reprezentat de interacțiuni interpersonale ca: tonalitate, gestică, cunoaștere deja acumulată. Este vital pentru copii și viitorul personalității lor să se adreseze unor
persoane, atunci când parcurg pași către interacțiune. Mass-media, internetul
nu reprezintă ceva distructiv decât dacă, folosite în exces, ajung să elimine celelalte variante de petrecere a timpului liber. În acest context, se poate clasifica
timpul ca fiind un timp destinat contactului uman și un timp electronic. Timpul
destinat contactului uman se manifestă în orice moment în care copilul relaționează cu alți oameni, într-un mod direct: se joacă, vorbește, ascultă povești; astfel de momente specific umane sunt mult mai bogate la nivel psihologic, comparativ cu timpul petrecut cu mijloace specifice tehnologiei, într-o lume virtuală.
Se obține o calitate mai bună a informației pe care copilul o poate asimila mai temeinic. Este foarte posibil ca joaca pe calculator să fie constructivă până la un
anumit nivel, dar este limitativă, nelăsând loc pentru creativitate, urmezi comenzile prestabilite ale jocului electronic, nu îl poți îmbunătăți sau varia.
De aceea, trebuie menținut un permanent echilibru între cele două tipuri
de timp, în special când sunt implicați copiii. Timpul electronic poate fi monitorizat cantitativ și calitativ și nu trebuie să înlocuiască momentele timpului de
contact uman, pentru că atunci devine negativ pentru dezvoltarea micilor personalități. Dar pentru că limitarea nu are întotdeauna efectul scontat în relația copil-părinte, o alternativă a fi o dietă de joc, un mix de activități care să mențină
tocmai acel echilibru menționat anterior, cu condiția esențială de a fi implicați
atât copiii, cât și adulții din jurul lor.
Astfel, devine ușor de înțeles și de acceptat că majoritatea copiilor la vârste
timpurii învață mai eficient când sunt relaxați și se simt în siguranță. Jocul promovează și susține aceste două stări emoționale, care implică obligatoriu cele
două părți participante, copilul și adultul aparținător, permițându-i primului să
reacționeze la adevăratul potențial, iar celui de-al doilea, să-i ofere mediul necesar, relaxant, amuzant și sigur.
Ludoteca este un astfel de spațiu, prin colecțiile, serviciile și ambientul puse
la dispoziția utilizatorilor – copii și părinți; un astfel de loc permite copilului
să-și aleagă timpul, jocul și, de asemenea, partenerii de joc, un loc în care joaca
de-a lectura funcționează eficient, în special atunci când copiii se pot juca cu
proprii părinți, când adulții le devin parteneri de joc.
Și se întâmplă ca într-un astfel de context și spațiu să rezulte un adevăr, posibil de acceptat, că învățatul este precum respiratul (John Holt).
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Premise – ce este alfabetizarea digitală și de ce este importantă?
Suntem cu toții astăzi martorii unor vremuri în care calculatorul și implicit
internetul au devenit mai importante ca oricând în viețile noastre și nevoia de a
învăța să le folosim este resimțită ca o presiune constantă, strâns legată bineînțeles de nivelul de dezvoltare al societății în care trăim. Și fie că vorbim de activități de socializare, fie că ne implicăm într-o campanie de strângere de fonduri,
citim ultimele știri dimineața în timp ce ne bem cafeaua sau facem o plată cu
cardul și folosim internet banking-ul, totul pare să se mute încet, încet în online,
lumea virtuală cunoscând în prezent un nivel de dezvoltare fără precedent.
În situația aceasta, oamenii sunt puși în postura de a alege între a ține pasul
cu acest ritm accelerat al computerizării, a face parte din el și a-l folosi pentru
a-și face viața mai ușoară sau, dimpotrivă, pot alege să amâne sau chiar să refuze complet acest proces. Consecințele însă nu vor întârzia să apară, iar ezitările
și nesiguranța vor face ca prăpastia dintre ei și dezvoltările din domeniul digital
să devină descurajantă, iar adaptarea și integrarea unor facilități moderne în
viața de zi cu zi vor deveni dintr-un lucru normal și firesc un proces frustrant și
împovărător. Nu este de neglijat nici faptul că în prezent utilizarea tehnologiei
se face de la vârste foarte fragede și putem vedea cum copii care abia fac primii
pași folosesc cu mare ușurință telefoane, tablete sau laptopuri. De aceea, este
important să fim constant deschiși inovației, în acest caz celei digitale, întrucât
ea ne permite inserția în societate într-o manieră mai implicată și mai participativă.
Eric Schimdt, fostul președinte al Google, afirma că „până în 2025, majoritatea populației lumii, într-o singură generație, va trece de la a nu avea practic
niciun acces la informația nefiltrată, la a avea toată informația din lume cu aju27
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torul unui dispozitiv ce încape într-o palmă. Și dacă ritmul actual de inovație
tehnologică este păstrat, cea mai mare parte a celor 8 miliarde de oameni de pe
Pământ va fi online.” Lucrul acesta este pe cât de impresionant și extraordinar,
pe atât de greu de imaginat și cu siguranță vor fi vremuri interesante de trăit.
Până să ajungem să fim cu toții în online însă, statisticile arată că mai avem
destul de mult până acolo. Conform site-ului internetworldstats.com, România
este în prezent pe o pantă ascendentă în ceea ce privește numărul persoanelor
ce folosesc internetul. La sfârșitul anului 2017, aproximativ 73,5% din populația
țării utiliza internetul, mult mai puțin însă decât în țări precum Germania, Suedia, Danemarca sau chiar Norvegia care probabil până în prezent au atins cele
100 de procente. Totodată, Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene,
într-un sondaj despre economie digitală și societate, situează România printre
primele state unde oamenii nu au folosit niciodată un calculator. Din păcate,
procentajul ajunge în unele părți ale țării chiar și la 37% și în mod clar lucrurile
trebuie să se schimbe.
Așadar, cu toate că trăim într-o eră digitală, un număr însemnat de oameni,
aproximativ 30 % dintre români, rămân totuși excluși digital. Fie că duc lipsa de
cunoștințe, de abilități, de încredere sau cel mai des de conectivitate, foarte
mulți nu profită de avantajele oferite de lumea digitală.
Această situație este comună în special în rândul vârstnicilor pentru că ei
nu țin pasul cu dezvoltările tehnologice și de aceea programe și activități legate
de alfabetizarea digitală adresate acestui segment de vârstă sunt foarte necesare, cât și foarte căutate. După ce ies la pensie, unii dintre ei realizează că brusc
au prea mult timp liber, se simt singuri și nefolositori și atunci încep să se reorienteze spre activități care să le ofere mici satisfacții sau chiar sentimente de
apartenență. Încep astfel fie să învețe o limbă străină, fie să socializeze pe diverse platforme, să călătorească sau să folosească calculatoare și telefoane inteligente. Mai mult decât atât, ei manifestă un interes ridicat în aceste zone, dar
pentru unele din ele au nevoie de ajutor având în vedere că abilitățile lor digitale sunt minime.
În cazul acesta, bibliotecile publice ar trebui să fie printre primele care să
ofere programe menite să îi ajute pe vârstnici să depășească excluderea digitală,
pentru că bibliotecile sunt într-o continuă dezvoltare și au încetat să fie doar
spații de depozitare pentru cărți. Au devenit spații de lectură destinate comunității, ce pun accentul pe oameni, aducându-i împreună.
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Senior English Class și Bridges between generations – două dintre programele adresate seniorilor la American Corner
Ce urmează este experiența Compartimentului American Corner din cadrul
Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”, în încercarea de a veni în întâmpinarea acestor
nevoi și de a-i ajuta pe seniorii din comunitatea locală să se adapteze la noile cerințe ale societății moderne. Primul pas a fost organizarea unor cursuri de limba
engleză, dat fiind faptul că foarte mulți dintre ei își doresc să călătorească și se
lovesc de o barieră lingvistică sau au copii și chiar nepoți în afara țării, iar pentru a-i putea vizita, au nevoie să dețină cunoștințe măcar minimale de limba engleză. Astfel, în fiecare săptămână, timp de două ore, un profesor voluntar, colaborator al American Corner, a venit la bibliotecă și le-a predat seniorilor noțiuni
simple de vocabular, pronunție sau concepte gramaticale de bază. În momentul
în care unii dintre participanți și-au exprimat regretul că nu știu să folosească și
calculatorul, aceștia au primit propunerea să îmbine cele două activități.
Cum toată lumea a fost de acord, profesorul a introdus treptat exerciții care
necesitau utilizarea calculatorului. La început, erau ezitanți pentru că exista
teama ca nu cumva să facă vreo greșeală, dar încet-încet, ajutându-se între ei și
sprijiniți de profesor, temerile și emoțiile au început să dispară. Au învățat astfel
să deschidă calculatorul, să folosească un browser sau să asculte pronunția unui
cuvânt ori de câte ori era nevoie până o rețineau și multe alte lucruri menite să
le ușureze procesul de învățare a limbii engleze.
Pe măsură ce au devenit familiari cu folosirea calculatorului, am decis să
mai facem un pas și să introducem noi actori în această scenă a studiului și cine
ar fi fost mai potrivit să îi învețe pe seniori lucruri despre calculatoare dacă nu
cei care le folosesc cel mai mult? În cadrul programului intitulat sugestiv Bridges
between generations (Punți între generații), elevi de liceu, însoțiți de profesorul
de limba engleză, s-au alăturat seniorilor în calitate de voluntari, luându-și angajamentul să îi ajute pe aceștia să își atingă scopurile propuse. Atât profesorul, cât
și elevii au avut mereu în vedere că seniorii au un mod mai deosebit de a învăța
și reține lucruri, din cauza vârstei, abilităților cognitive mai scăzute sau problemelor minore de sănătate și că aceștia necesită foarte mult răbdare, atenție și
încurajare.
Seniorii au arătat însă un devotament deosebit procesului de învățare și au
finalizat cu succes toate sarcinile primite pe parcurs. Au învățat cum să trimită și
să răspundă la e-mailuri, să își facă conturi pe site-uri sau platforme de sociali29
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zare sau să își găsească prieteni în lumea virtuală. Având sprijinul tinerilor, seniorii au câștigat încredere în ei și au demontat mitul conform căruia vârstnicii
învață greu lucruri care nu le sunt familiare. Dimpotrivă, aceștia sunt elevi foarte buni dacă sunt motivați suficient și dacă învață cu un scop.
Experiența a fost inedită pentru ambele generații. Seniorii au fost uimiți de
implicarea și modul în care s-au implicat cei ce le puteau fi nepoți, iar elevii au
fost impresionați de perseverența, conștiinciozitatea și efortul depus de cei pe
care îi vedeau drept niște bunici. Și poate pentru prima dată în istoria generațiilor, tinerii contribuie la instruirea bătrânilor. De la o vârstă atât de fragedă influențează deja toate generațiile existente și ce au reușit ei să facă a fost remarcabil. Din elevi au devenit profesori.

În concluzie, nu este greșit să spunem că a nu te adapta într-o lume aflată
într-o continuă schimbare poate fi o abordare riscantă, iar seniorii din comunitatea ieșeană au făcut primul pas din mulți alții ce vor urma în a îmbrățișa tehnologia.
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Mens sana in corpore sano este o expresie latină, de obicei tradusă ca
„o minte sănătoasă într-un corp sănătos”. Fraza este folosită pe scară largă în
contexte sportive și educaționale pentru a exprima teoria conform căreia exercițiul fizic este o parte importantă sau esențială a bunăstării psihice și psihologice.
Totodată, în această ecuație, nu poate lipsi sub nicio formă lectura, care simbolizează cunoașterea și setea de absolut, factorul primordial și calea prin care omul
poate da frâu liber imaginației. De aceea, mens sana in corpore sano trebuie să se
bazeze pe sport și lectură. Oamenii de ştiinţă au aflat că activităţi precum lectura, activităţile sportive şi socializarea contribuie la menţinerea unei minţi puternice la o vârstă înaintată şi pot contribui la reducerea riscului de apariţie a
demenţei. Creierul se micşorează pe măsură ce îmbătrânim, dar unii oameni îşi
pot menţine memoria şi IQ-ul intacte în timp ce îmbătrânesc. Experţii cred că
această rezistenţă, numită „rezervă cognitivă”, este stimulată prin utilizarea creierului cât mai mult posibil în tinereţe. Cercetătorul dr. Dennis Chan, ale cărui
rezultate sunt publicate în revista Neurobiology of Aging, a declarat: „Începem
cu acelaşi hardware – creierul nostru –, dar lucrurile pe care le facem îl pot face
mai rezistent. Acesta este fenomenul numit rezervă cognitivă. Nu există o abordare unică, dar mesajul este că ceea ce faci între 35 şi 65 de ani poate creşte riscul apariţiei demenţei de după 65”. Studiile anterioare au arătat că persoanele
cu un IQ superior, care au investit mai mult timp în educaţia lor sau care au mai
multe ocupaţii provocatoare din punct de vedere intelectual, au un risc mai scăzut să dezvolte demenţă la bătrâneţe datorită acestor factori care contribuie la
rezervele cognitive. Oamenii de ştiinţă au măsurat dimensiunile creierului la
peste 200 de persoane cu vârste cuprinse între 66 şi 88 de ani, folosind scanarea
prin RMN şi au cerut voluntarilor să rezolve teste de inteligenţă şi să completeze
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un chestionar despre hobby-urile lor. Ocupaţiile lor au fost împărţite în activităţi
intelectuale, fizice şi sociale, cum ar fi cititul sau petrecerea timpului cu familia.
Cercetătorii au descoperit că aceste activităţi din timpul vârstei mijlocii au contribuit la IQ-ul de mai târziu, independent de nivelurile de educaţie sau ocupaţie.
„Suntem foarte încântaţi de descoperirile noastre. Toată lumea poate face acest
lucru (să aibă mai multe activităţi) – nu contează ce lucraţi sau unde vă aflaţi”, a
spus dr. Chan.
Studiul de la Universitatea Cambridge are implicaţii uriaşe pentru Serviciul
Naţional de Sănătate al Regatului Unit, care se confruntă cu costuri în creştere
pentru îngrijirea persoanelor cu boli mintale, cum ar fi Alzheimer. „Activităţi
precum chat-ul cu familia sau lectura sunt gratuite, toate acestea sunt bune pentru tine”, a adăugat cercetătorul. În Marea Britanie, există 850.000 de cazuri de
demenţă, iar numărul lor va creşte până la 2 milioane până în 2051, potrivit Alzheimer’s Research UK. Este bine știut faptul că, cititul și sportul stimulează regenerarea neuronilor. Timp de mulți ani, neurogeneza și posibilitatea de a
recupera celulele creierului pierdute au fost considerate concepte imposibile.
Cu toate acestea, acum știm că neuronii pot fi, de fapt, recuperați prin adoptarea
unor obiceiuri sănătoase. Dar înainte de toate, trebuie să aflăm la ce se referă
neurogeneza. Neurogeneza este procesul uimitor prin care creierul nostru este
capabil să creeze noi celule creierului, precum și conexiunile lor. Până de curând, s-a crezut că, pe măsură ce creștem, creierul își pierde celulele nervoase și
este distrus. Acum însă, există dovezi că neuronii se pot regenera. Mai mult, s-a
presupus că suferinţa unui accident traumatic sau consumul excesiv de alcool
au dus la pierderea definitivă a agilităţii şi competenţei creierului, ambele fiind
caracteristice unei persoane sănătoase şi unor obiceiuri sănătoase. În ciuda faptului că creierul nostru se schimbă de-a lungul anilor sau din cauza unor leziuni
sau obiceiuri nocive (alcool, fumat), acest organ are capacitatea de a se regenera, creând noi căi şi ţesuturi neuronale. Cu toate acestea, pentru ca acest proces
să aibă loc, trebuie să adoptăm o abordare proactivă pentru a stimula capacitatea naturală a creierului nostru. Există câţiva paşii pe care îi poţi lua în calcul
pentru a stimula neurogeneza. Creierul uman cântăreşte aproximativ trei kilograme, dar consumă aproape 20% din energia noastră totală. Tot ceea ce facem,
fie că citim, studiem sau vorbim cu cineva, provoacă schimbări incredibile în
structura creierului nostru. De fapt, destul de interesant, tot ceea ce gândim şi
simţim are un efect. De exemplu, dacă viaţa noastră de zi cu zi este construită pe
stres sau suferim de anxietate, regiuni ale creierului sunt adesea afectate.
32

CIPRIAN MIRON

Antrenamentul fizic și neurogeneza sunt foarte strâns legate. De fiecare dată când mergem la o plimbare, înotăm, alergăm în parc sau practicăm exerciții
într-o sală de sport, creierul se oxigenează. Nu numai că stimulăm fluxul sangvin
către creier (sânge mai curat și mai oxigenat), ci stimulăm şi producţia de endorfine. Ele îmbunătăţesc starea noastră de spirit şi ajută la combaterea stresului, consolidând astfel multe structuri neuronale. Orice tip de activitate care reduce nivelul de stres activează neurogeneza. Tot ce trebuie să faci este să îţi dai
seama care este cel mai bun exerciţiu pentru tine (dansul, mersul pe jos, ciclismul etc.). Există multe modalităţi prin care creierul poate fi ţinut activ pentru a
putea procesa toate informaţiile pe care le primeşte. Una dintre aceste metode
este de-a face alte tipuri de exerciţii, unele care implică creierul, şi anume: citind
în fiecare zi, îţi întăreşti interesul şi curiozitatea pentru lucruri noi, învăţarea
unei noi limbi, rezolvarea de puzzle-uri, completarea integramelor dezvoltă o
minte deschisă, receptivă la tot ce este în jur. Socializează, călătoreşte, descoperă lucruri noi şi caută noi hobby-uri. Alimentaţia joacă și ea un rol important în
relația corp-minte-sănătate. Poate nu ştiai, dar grăsimea saturată este duşmanul
creierului sănătos. De asemenea, mâncarea procesată şi cea de tip fast-food încetinesc neurogeneza. De aceea, este important să adopţi o alimentaţie sănătoasă, cu alimente care oferă substanţele nutritive de care organismul are nevoie.
În plus, nu trebuie uitat faptul că acest organ, creierul, are nevoie de energie încă de dimineaţă. De exemplu, un cub de ciocolată neagră, fructe sau o lingură de
miere sunt întotdeauna bune. Iar alimente bogate în Omega-3 sunt, fără îndoială, cele mai bune pentru stimularea neurogenezei.
Nu putem să mergem mai departe fără să vedem atât beneficiile lecturii cât
și cele a sportului. Începem astfel cu cititul, care poate face minuni atât pentru
abilitățile noastre mentale, cât și pentru stările noastre emoționale. Este important să citim în medie 40 de pagini pe zi. Asta ar însemna 280 de pagini pe săptămână, ceea ce nu e mult și nici puțin, însă aceste 40 de pagini citite pe zi pot
aduce în viața noastră schimbările benefice de care avem atâta nevoie. Fie că citim în drum spre muncă, înainte de culcare sau când avem câteva minute libere,
această activitate ne va menține într-un echilibru emoțional benefic.
În primul rând ne eliberează de stress: Cercetătorii de la Universitatea din
Sussex susțin că lectura este cel mai eficient mod de a depăși stresul, avem nevoie de doar șase minute pentru a reduce nivelul de stres cu mai mult de două
treimi, în comparație cu orice activitate de relaxare. Câteva pagini citite chiar și
pe fugă, dintr-o carte care ne face plăcere, pot concura cu alte activități de relaxare cum ar fi ascultatul muzicii sau chiar cu plimbările în aer liber.
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Dezvoltă creativitatea și imaginația. În timp ce citim, ne folosim imaginația
atunci când ne sunt descrise peisaje, interacțiunea dintre personaje și chiar
când vine vorba despre acțiunea în sine. Imaginația, la rândul ei, ne dezvoltă
creativitatea. Lectura unei cărți în copilărie, cum ar fi Micul Prinț, diferă dacă este citită la maturitate, diferența majoră este marcată de imaginația pe care o folosim atunci când citim. După ce profesorii de la Universitatea Obafemi Awolowo au sugerat introducerea benzilor desenate în programa școlară, au observat că imaginile colorate, care au venit însoțite de un text simplu, au afectat în
mod pozitiv abilitățile artistice și creativitatea copiilor. Cărțile afectează cititorii
adulți în același mod.
Îmbunătățește memoria și abilitățile de gândire. De fiecare dată când citim,
de fapt, ne antrenăm creierul. În timp ce citim și întâlnim cuvinte noi sau noi explicații, acestea rămân stocate în memoria de scurtă durată și, ulterior, le vom
folosi. Experimentele dovedesc că cititul încetinește deteriorarea creierului.
Oamenii care își stimulează creierul citind frecvent au șanse mai mari să își păstreze mintea la parametri optimi.
Combate insomnia. Lectura s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente metode de calmare și de relaxare înainte de culcare, devenind un aliat pentru un
somn odihnitor. Flash-urile de lumină care provin din ecranele televizoarelor și
al telefoanelor trimit semnale la creier că este timpul să se trezească, în timp ce
citind cartea preferată sub o lumină slabă obținem efectul opus – creierul își dă
seama că este timpul pentru odihnă.
Lectura îmbogățește vocabularul. Citind, intrăm în contact cu expresii și cuvinte pe care nu le cunoaștem sau pur și simplu nu le folosim în vorbirea de zi
cu zi. Atunci când ne lovim de un cuvânt nou, de cele mai multe ori găsim o explicație din context sau chiar apelăm la explicațiile dintr-un dicționar. Oricare
variantă este la fel de utilă în a dezvolta vocabularul și cunoștințele generale. Nu
doar cuvintele noi sunt importante, ci și contextul în care găsim cuvintele, acestea căpătând noi înțelesuri, oferindu-ne noi perspective.
Te face mai interesant. Este evident că o persoană care poate avea o conversație cu privire la orice subiect se pune inevitabil în valoare, atrăgând atenția și
admirația celor din jur. O persoană inteligentă, bine educată, este mult mai
atractivă pentru alte persoane.
Devenim mai empatici atunci când citim. Atunci când citim o carte, ne simțim transferați în poveste și într-un fel simțim legătura emoțională cu protagoniștii. Experimentele au arătat că oamenii care citesc dezvoltă empatie puternică în viața reală.
34

CIPRIAN MIRON

Poate preveni dezvoltarea timpurie a bolii Alzheimer. Conform cercetărilor
efectuate de Academia Națională de Științe din Argentina, oamenilor cărora le
place să citească sau să facă puzzle-uri sunt mai puțin predispuși să se îmbolnăvească de Alzheimer. Creierul este un organ la fel ca oricare altul din corpul
uman și trebuie să fie stimulat frecvent, astfel încât să rămână în parametri optimi.
Lectura stimulează funcționarea creierului. Studiile realizate la Universitatea Emory dovedesc că devenim mai inteligenți după ce citim o carte. Practic
sunt suficiente câteva zile de la terminarea unei cărți pentru ca în creierul nostru să apară schimbări pozitive măsurabile. Oamenii de știință susțin că impulsul de funcționalitate a creierului este generat de conectivitatea sporită în creier
și schimbările neurologice care persistă într-un mod similar cu memoria muscular.
Cititul ajută la creșterea stimei de sine. Cu cât citim mai mult, cu atât acumulăm mai multe informații. Odată cu informațiile pe care le avem, la nivel inconștient, devenim mai încrezători, iar încrederea consolidează, de fapt, stima de
sine. Dacă ai un bagaj de informații și cunoștințe în diverse domenii, cei din jur
se vor raporta la tine și îți vor căuta prezența, iar sentimentele tale față de propria persoană nu pot fi altfel decât pozitive. În altă ordine de idei, dacă ne dorim
ca micuții noștri să citească, noi trebuie să fim un model pentru ei, așa că este
important să ne vadă preocupați de cărți și să ne vadă citind. Cei mai mulți români consideră cititul factorul principal care poate ține mintea sănătoasă, urmat
de sport și odihnă, arată un studiu. Totuși, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește lectura. Cu o majoritate zdrobitoare de 90%,
românii consideră că sănătatea mentală este la fel de importantă, ca și cea fizică.
Dintre aceștia, 39% consideră cititul cărților principalul mod prin care au grijă
de sănătatea lor psihică, 36% – practicarea sportului și 15 % – odihna prin
somn, arată un studiu realizat MedLife România. Doar 1% dintre respondenți au
spus că vizionarea filmelor și serialelor îi ajută să își îngrijească sănătatea mentală. 61% dintre români încearcă să profite de orice ocazie pentru a se relaxa și
44% caută să evite situațiile stresante.
Pe de altă parte, ponderea celor care se preocupă activ de starea lor de sănătate mentală este ceva mai ridicată: 48% caută un echilibru între viața profesională și cea personală și 43% își rezervă timp pentru cultivarea propriilor pasiuni. Doar 28% încearcă să doarmă mai mult, în timp ce aproape unul din zece
români nu face nimic pentru a-și proteja sănătatea psihică. În altă ordine de idei,
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datele obținute confirmă tiparele deja știute ale consumului de carte din România. Românii citesc moderat. Un român din trei citește cel mult o carte pe lună,
în vreme ce doar 18% citesc mai mult, deși majoritatea consideră că lectura le
dezvoltă memoria și imaginația (65%), îi ajută să-și mențină mintea în formă
(60%), să se relaxeze (68%) sau să evadeze din cotidian (52%). 7 din 10 români
uită de griji când citesc o carte de plăcere, iar 56% dintre respondenți simt că
gândesc mai limpede. Momentele zilei pe care românii le dedică cititului sunt
variate: majoritatea (27%) citesc în weekenduri și 18% seara, în timp ce doar
18% citesc în vacanțe și chiar mai puțini, în jur de 8%, în drum spre birou, conform aceluiași studiu. În plus, românii preferă cărțile tipărite în locul celor electronice, citite pe dispozitive digitale de tip e-reader sau pe telefon (65% vs.
27%). Conform studiilor realizate la nivel european, România se află pe ultimul
loc din UE în ceea ce privește lectura.
În ceea ce privește exercițiile fizice, sportul în general, să vedem câteva beneficii.
Ai o mai bună încredere si respect față de tine. Ieșind să faci mișcare periodic
vei reuși să ai o mai bună rezistență, să faci față la un efort mai mare și să arăți
mai bine. Îți îmbunătățești respectul față de tine și încrederea că poți avea suc-
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ces. Îți crește speranța de viață. Un studiu efectuat de Centrul Medical Erasmus
din Rotterdam pe 4.000 de oameni a arătat că persoanele care practică regulat
activități sportive au o speranță de viață mai ridicată decât sedentarii. Din acest
grup au făcut parte inclusiv oameni care nu făceau mișcare propriu-zisă, ci doar
se plimbau 20-30 de minute zilnic. Ai satisfacția personală că ai grijă de sănătatea ta și te păstrezi în formă optimă. Depășești problemele cu postura și reduci
durerile de spate. Îmbunătățești nivelul de odihnă generală al organismului și ai
parte de un somn ușor. Studiile efectuate au arătat că persoanele care fac mișcare de minim 3-4 ori pe săptămână au parte de un somn mai bun și se odihnesc
mai bine. Este impulsionată funcționarea sistemului imunitar. Îți creează treptat
o atitudine pozitivă asupra vieții. Strâns legat de primul punct, după ce te respecți mai mult, apare tendința de a vedea mai des partea plină a paharului. Îmbunătățește circulația sângelui și oxigenarea sa. Prin exerciții fizice, scade presiunea sângelui și se întărește inima. Ca urmare, va funcționa cu mai puțin efort
și va menține presiunea sângelui la un nivel normal. Ajută la scăderea în greutate și menținerea unei greutăți optime. Eliberează și reduce stresul. Prin mișcare,
scade nivelul de cortizol. Întărește musculatura. Te ajută să dezvolți un sistem
muscular armonios și bine dezvoltat. Îți construiești un corp frumos și îmbunătățești aspectul general. Sportul și mișcarea duc la creșterea nivelului de energie.
Aceasta se va transpune într-o creștere a productivității. Peste 90% din studiile
efectuate au relevat același lucru: persoanele sedentare care au terminat un program de mișcare au spus că starea de oboseală s-a diminuat, comparativ cu grupurile care nu au făcut mișcare, declară profesorul Patrick O’Connor de la University of Georgia. Întărește sistemul osos și reduce riscul osteoporozei. Menține
în formă optimă funcțiile mentale și fizice, lucru necesar mai ales în cea de-a doua parte a vieții, când uzura organismului din prima parte își va spune cuvântul.
Întărește articulațiile de la încheieturi și scade riscul de artrită. Ajută la îmbunătățirea funcțiilor cognitive. Sportul și orice formă de mișcare (preferabil zilnică)
duc la o mai bună funcționare a creierului și funcțiilor cognitive. Îți îmbunătățești cercul social. Prieteniile pe care ți le faci practicând sport sunt create într-o
atmosferă pozitivă și destinsă. Îmbunătățește funcționarea sistemului cardio-vascular. Exercițiile fizice oxigenează creierul. Prin sport, inspiri mai adânc,
crește nivelul de oxigen din sânge și se oxigenează mai bine creierul. Asta te va
ajuta să-ți păstrezi creierul sănătos și la parametri optimi. Te simți bine. Alergi,
înoți, mergi la sală, joci fotbal, faci mișcare, etc. Te distrezi. Te ajută să te concentrezi mai bine. Pare contra-intuitiv, dar sportul în doze moderate are acest efect.
Personal, am observat că după ce alerg devin mai atent și mă concentrez mai bi37
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ne. Ajută la scăderea nivelului de colesterol. Scade riscul de infarct. Conform US
National Institute of Medicine, persoanele care practică o formă de sport sau
mișcare periodică au un risc semnificativ mai mic de infarct în comparație cu cei
care nu o fac. De asemenea ajută la revenirea după un infarct. Îmbunătățește viața sexuală. Te simți mai energizat, îți îmbunătățești aspectul. Destul de evidentă
continuarea. Ai un motiv suplimentar să te trezești devreme. Îmbunătățește pofta de mâncare. Orice formă de mișcare are efecte pozitive asupra poftei de mâncare și a digestiei. Exercițiile sportive reduc depresia și anxietatea. Îmbunătățește
funcționarea sistemului digestiv. Televiziunile promovează formele moderate de
mișcare și sport. Însoțite de o dietă adecvată, acestea ajută la o funcționare armonioasă a întreg sistemului digestiv. Îți crește rezistența fizică a întregului
corp, rezistență pe care o poți transfera ulterior de la un sport la altul. Sau o poți
folosi în excursii sau ieșiri la munte. Este accesibil. Poți merge la sală, stretching,
să înoți, să alergi sau să mergi cu bicicleta. Sigur găsești ceva care să-ți permiți
să-l faci, indiferent de veniturile tale, vârsta ta sau locul în care trăiești. Sportul este pentru toate vârstele. Indiferent că ai 4 sau 94 de ani, tot vei găsi o formă
de mișcare pe care o poți practica. Fauja Singh a terminat maratonul Toronto la
vârsta de 100 de ani. Tu ce vârstă ai?
Există un studiu în care români spun că cititul, sportul și odihna le țin mintea sănătoasă, nu filmele Cei mai mulți români consideră cititul factorul principal care poate ține mintea sănătoasă, urmat de sport și odihnă, arată un studiu,
lansat miercuri. Totuși, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în
ceea ce privește. Cu o majoritate zdrobitoare de 90%, românii consideră că sănătatea mentală este la fel de importantă ca și cea fizică. Dintre aceștia, 39%
consideră cititul cărților principalul mod prin care au grijă de sănătatea lor psihică, 36% practicarea sportului și 15 % odihna prin somn, arată un studiu realizat MedLife România pe platforma online ivox.ro. Surprinzător, doar 1% dintre
respondenți au spus că vizionarea filmelor și serialelor îi ajută să își îngrijească
sănătatea mentală. Cercetarea, inițiată de MedLife pentru a identifica modurile
în care românii se raportează în mod curent la sănătatea lor mentală, confirmă
deja alte studii care atestă că românii nu acordă o atenție specială cultivării stării de sănătate. Aproape jumătate, adică 47,96% susțin că pentru a avea o sănătate bună mănâncă sănătos. Totuși, 43,7% dintre respondenți sunt mai degrabă
atenți să observe semnalele care ar trebui să îi trimită la medic și doar unul din
cinci români ia măsuri preventive pentru a-și menține starea de sănătate, cum
ar fi controale medicale de rutină, analize realizate periodic sau practicarea
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sportului și evitarea stresului În ceea ce privește îngrijirea sănătății mentale,
61% dintre români încearcă să profite de orice ocazie pentru a se relaxa și 44%
caută să evite situațiile stresante. Pe de altă parte, ponderea celor care se preocupă activ de starea lor de sănătate mentală este ceva mai ridicată: 48% caută
un echilibru între viața profesională și cea personală și 43% își rezervă timp
pentru cultivarea propriilor pasiuni. Doar 28% încearcă să doarmă mai mult, în
timp ce aproape unul din zece români nu face nimic pentru a-și proteja sănătatea psihică. În altă ordine de idei, datele obținute confirmă tiparele deja știute
ale consumului de carte din România. Românii citesc moderat. Un român din
trei citește cel mult o carte pe lună, în vreme ce doar 18% citesc mai mult, deși
majoritatea consideră că lectura le dezvoltă memoria și imaginația (65%), îi ajută să-și mențină mintea în formă (60%), să se relaxeze (68%) sau să evadeze din
cotidian (52%). 7 din 10 români uită de griji când citesc o carte de plăcere, iar
56% dintre respondenți simt că gândesc mai limpede. Momentele zilei pe care
românii le dedică cititului sunt variate: majoritatea (27%) citesc în weekenduri
și 18% seara, în timp ce doar 18% citesc în vacanțe și chiar mai puțini, în jur de
8%, pe drum spre birou, conform aceluiași studiu. În plus, românii preferă cărțile tipărite în locul celor electronice, citite pe dispozitive digitale de tip e-reader
sau pe telefon (65% vs. 27%). Deși sunt conștienți de beneficiile cititului și consideră că lectura le menține mintea în formă, 3 din 10 români nu mai știu când
au intrat ultima dată într-o bibliotecă, în timp ce 2 din 10 români au vizitat o bibliotecă acum mai bine de 10 ani. Pornind de la statisticile descurajante referitoare la cât de puțin citesc românii și cât de rar vizitează biblioteci, o clinică medicală din București a amenajat biblioteci la intrarea în cabinetele medicale,
pentru a atrage atenția asupra importanței cititului pentru echilibrul nostru
mental. „Sănătatea fizică și cea psihică sunt un tot unitar și trebuie să funcționeze bine împreună, iar dacă de cea fizică ne ocupam deja, credem că a venit momentul să le spunem pacienților noștri să fie un pic mai atenți și la sănătatea lor
psihică. Și pentru că bibliotecile rămân goale tot mai des, în timp ce clinicile
noastre sunt vizitate frecvent de cei care au grijă de sănătatea lor am decis să
dotăm sălile de intrare în cabinetele medicale cu biblioteci, pentru a le aduce
aminte pacienților noștri cât este de importantă lectura pentru binele lor. Nu
pot să închei acest semimaraton al cuvintelor dacă tot am vorbit nu numai de
lectură, dar si sport fără să reamintesc un citat atât de drag mie, cât și să concluzionez în câteva rânduri. „Căci nu este alta, mai frumoasă și mai de folos în toată
viața omului zăbava, decât cetitul cărților”, spunea cărturarul Miron Costin.
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„Cetitul cărților” pierde teren. Și, din păcate, nu e spre binele nostru. Suntem
suprastimulați de imagini, de sunete, suntem imersați într-o perpetuă experiență multimedia. Dar aceasta nu mai e o „zăbavă” și nu mai e de folos. Desigur, ceva, ceva se va prinde de noi și de mintea copiilor de azi. Dar nu ca atunci când
stai în vacanța de vară în podul șurii bunicilor, într-un miros îmbătător de lucernă cosită, și citești Război și pace până uiți pe ce lume trăiești! Ați ghicit, așa
îmi petreceam eu vacanțele. Eu am fost un „șoarece de bibliotecă” și cred că e
cea mai bună variantă de petrecere a adolescenței, adică a intervalului crucial
când creierul se dezvoltă, începe să gândească abstract și caută să priceapă lumea. Sigur că sunt bune și excursiile, și sportul. Dar cititul nu poate fi înlocuit de
nimic! Și cred că lectura cărților este singura modalitate prin care îți dezvolți
gândirea critică, bogăția perspectivelor în perceperea realității și înțelegerea
contextului. Asistăm la o revoluție tehnologică și intelectuală. Cea tehnologică e
mai vizibilă, cea intelectuală – mai discretă. Mă refer la faptul că oamenii nu mai
citesc. Efectele sunt vizibile: de la sărăcia vocabularului, la opiniile unilaterale,
lipsite de nuanțe, și la vulnerabilitatea la manipulare (pentru ca cineva care nu
citește mare lucru e mai vulnerabil la îndoctrinare). Dar dispare și plăcerea, zăbava plăcută, plăcerea scufundării în lumea secolului al XIX-lea din romanele lui
Tolstoi, de exemplu. Sau Proust… Steven Johnson, un neuroscientist care studiază efectele tehnicii asupra creierului, spunea că lectura de carte substimulează
simțurile. Adică nu îți aleargă globii oculari ca atunci când vezi un film. Dar asta
e bine, domnule Johnson, pentru că tot ce compensăm prin imaginație, în lipsa
stimulării simțurilor, ne ajută să ne construim mintal mai altfel, mai complecși,
mai interesanți, pe scurt, unici! Mintea cititorului de carte experimentat este o
minte calmă, nu una care zbârnâie, spune și Nicholas Carr, în cartea Superficialii.
Cărțile se sedimentează în memorie pe termen lung, care este, de fapt, sediul înțelegerii. Cu alte cuvinte, oamenii care citesc cărți sunt mai înțelepți, mai profunzi,
au mai multe nuanțe în înțelegerea realității. Și cred că aceste calități merită să
fie cultivate și în mintea copiilor noștri.
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Fiecare copil pe care-l instruim
este un OM pe care îl câștigăm.
(Victor Hugo)

Intr-o societate în care normele si valorile morale sunt destul de diversificate, Biblioteca ramane ancorata pe o coordonata constanta, o institutie a cunoasterii, de cultura si care confera tuturor celor din comunitate un sentiment de
apartenenta viabila.
In ultimii ani, Biblioteca a demonstrat acest fapt prin implicare, relationare
pe scena educationala, în care metodele nonformale au fost cele mai reprezentative, constituind o nisa culturala pliata pe nevoile cititorilor.
In general, se stie ca o persoana îsi aminteste 10% din ceea ce citeste si
50% din ceea ce pune în practica.
Astfel, educatia nonformala trebuie înteleasa ca o realitate care trebuie sa
prinda contur în formarea fiecarui cititor.
Educatia nonformala constituie „ansamblul actiunilor pedagogice proiectate si realizate într-un cadru institutionalizat” (S. Cristea, Dicționar de pedagogie,
Editura Litera International, Bucuresti, 2000), perceput „ca o punte între cunostintele asimilate la lectii si informatiile acumulate informal” (G. Vaideanu, Educația la frontiera dintre milenii, Editura Politica, Bucuresti, 1988).
Conceptul de educatie nonformala este asociat conceptului de învatare pe
tot parcursul vietii (lifelong learning) si trebuie înteles, asimilat pe nevoile
emergente ale copiilor încurajati sa se raporteze la ei însisi. Placerea de a cunoaste, de a citi si de a te dezvolta dincolo de zona de confort înseamna mai mult
decat o provocare.
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Tocmai de aceea, relatiile dintre scoli si actorii educationali ofera oportunitati interactive de învatare, exemple de buna practica, metode inovative aplicate
în cadrul proiectelor.
In lucrarea de fata, vom arata aplicabilitatea metodelor nonformale adaptate nevoilor specifice, rezervate unui public tinta interesat.

I. „Atelier de lectura” poate fi definit ca o metodă ce implica actul lecturii,
dialogul, schimbul de informatii, munca în echipa. Astfel, Ora de lectura de tip
formal se transforma în Curs de valori si virtuti prin intermediul cartilor sau povestilor.
Profesorul învatator primar devine participant la Atelier, iar bibliotecarul
preia stafeta.
Se recomanda ca numarul implicat sa fie în jur de 16-18 participanti.
II. Descrierea metodei
– Atelierul se desfasoara la Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi – Biroul
Imprumut pentru Copii.
– Spatiul si timpul – coordonate diferite.
– Bancile sunt înlocuite cu plusuri si pernute; clopotelul nu suna de pauza.
– Atmosfera stimuleaza gandirea creatoare. Tabla este înlocuita de flipchart,
coli de flipchart, markere, post-it-uri.
– Cartile, enciclopediile, dictionarele sunt instrumente de lucru.
– Atelierul se desfasoara în fiecare luna pe perioada anului scolar în curs,
vinerea, între orele 1000-1200.
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– Se alege o poveste. Lectura se face la prima vedere.
– La final, brainstorming-ul reprezinta formularea ideilor la o situatie anuntata, ajungandu-se la mesajul cartii.
III. Obiective:
– Dezvoltarea abilitatilor de comunicare
– Lucrul în echipa devine constructiv
– Empatizare
– Responsabilizare
– Inteligenta emotionala
– Raport calitate-cantitate
Cate si ce carti împrumut pentru acasa?
Cum citesc?
Recomandari de lectura
IV. Feedback-ul
– Este un instrument folosit la un raspuns, la mentinerea echilibrului, reactia pe care a avut-o fiecare copil
– Ce a simtit în interactiunea cu ceilalti si cu povestea.
Atentie la feedback. Intotdeauna trebuie sa fie descriptiv, nu evaluativ!
V. Diseminare si mediatizare
– Diseminarea se face la nivelul Biroului Imprumut pentru Copii
– Actiunile vor fi filmate si fotografiate, postate ulterior pe site-ul Bibliotecii
Judetene „Gh. Asachi” Iasi
– Expozitii realizate de participanti la Biroul Imprumut pentru Copii
– Expozitie de carte în functie de virtutea propusa, de exemplu Sinceritate,
Bunătate, Dreptate
– Realizarea unui jurnal de lectura
Reflectia acestei metode nonformale surprinde placut starile interioare ale
copiilor prin comunicare verbala – cuvinte cu sensuri noi, nonverbale, gesturi,
mimica si prin componente paralingvistice: tonul vocii, rasul.
Toate acestea contribuie la dezvoltarea premiselor pentru o educatie timpurie, care se vor transforma mai tarziu pentru societate în „Bun Public”.
Relatiile dintre actorii educationali si scoala trebuie sa prinda contur în fiecare an printr-o comunicare interculturala generand idei noi si identitati.
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Bibliotecarul este un agent indispensabil în organizarea și difuzarea documentelor de bibliotecă. El este mediatorul, intermediarul între carte și cititor.
Această poziție îi conferă și un rol de pedagog, care însoțește utilizatorul în demersul lui pentru cunoaștere sau, cum spunea J.-J. Rousseau, „în drumul său
spre umanizare”.
Astăzi, biblioteca a devenit o instituție de socializare și integrare umană, iar
bibliotecarul, cel care însoțește procesul de dobândire a cunoașterii, devine un
educator care trebuie să înțeleagă foarte clar că întotdeauna cunoașterea trebuie să se transforme în competență, virtualul, potențialul în realitate; altfel, procesul educațional este ratat. Lectura nu trebuie să te diminueze ca om, ci trebuie
să te ajute să te integrezi mai bine în tine însuți și în societate.
Bibliotecarul trebuie să țină cont de tipologia variată de utilizatori pe care o
deservește, să-i îndrume pe căi diferite către lectură, conferindu-le o anumită
autonomie în procesul de documentare. Este bine ca el să aibă talentul de a vedea dincolo de cuvinte, istorie personală, cultură și apartenență socială.
Fiecare solicitare venind de la cititori este unică și bibliotecarul trebuie să
aibă capacitatea de a se adapta fiecăruia, iar informațiile pe care le transmite să
ducă cu adevărat la o mai bună înțelegere atât a problematicii vizate de utilizator, cât și a modului de funcționare a bibliotecii.
Doar simpla enumerare a funcțiilor de bază ale educației ne relevă faptul că
bibliotecarul este implicat pe deplin în procesul educativ al unei persoane. Funcția antropologică (de umanizare a omului), funcția axiologică (de învățare a valorilor culturii și civilizației umane), funcția de socializare (de adaptare și integrare socială) și instrumentală (de profesionalizare umană), toate acestea sunt
consecințele formării personalității în concordanță cu un ideal educațional.
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Activitățile cu caracter pedagogic ale bibliotecarilor se desfășoară atât la
nivelul utilizatorului, cât și la nivelul cărții, dar, în principal, ele se derulează în
jurul a patru poli: întâmpinarea, orientarea, informarea și animația.
Modul în care este prezentată cartea, dar și maniera în care este pusă în valoare sunt importante. Amenajarea spațiului bibliotecii nu trebuie făcută la întâmplare. Dimensiunea lui funcțională, dar și cea estetică au mare relevanță.
Poate nu este lipsit de importanță să precizăm unele dintre cele mai importante
caracteristici ale unui spațiu de bibliotecă, precizate de IFLA, și anume: funcționalitatea, flexibilitatea, accesibilitatea, să fie inspirante, stimulante, bine securizate etc. Utilizatorul trebuie să se simtă integrat în universul bibliotecii. O atmosferă caldă, stimulativă estetic și intelectual, poate contribui la fidelizarea și
chiar loializarea lui.
Spre deosebire de școală, biblioteca nu este percepută ca un spațiu coercitiv, chiar dacă limitări și rigori există; acesta este un avantaj de imagine care
poate fi folosit.
Cunoașterea categoriilor de utilizatori este un imperativ necesar, pentru
bibliotecarul decis să relaționeze optim cu cititorii.
În funcție de vârstă, avem trei categorii de public: infantil, adult și de vârsta
a treia, fiecare categorie cu dificultățile ei de comunicare.
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Copiii și tinerii pot fi turbulenți, agitați, dar nu trebuie să uităm că ei vor
constitui viitorul public adult și de vârsta a treia; adulții sunt foarte ocupați, deci
tot timpul grăbiți, iar persoanele de vârsta a treia sunt uneori irascibile, au unele
probleme de orientare, sunt nerăbdătoare, aud greu, dar au mare nevoie de comunicare, de socializare. În toate aceste cazuri, bibliotecarul trebuie să acționeze cu tact, răbdare și înțelegere.
În funcție de frecvența cu care citesc, au fost identificate două mari tipuri
de cititori:
a. Cititorul tradițional: pentru el, lectura este o plăcere, o activitate desfășurată cu regularitate; cumpără cărți de la librărie, îndeosebi opere de ficțiune, pe
care le citește în totalitate; licențiat, constituind un segment în creștere în țările
în care se constată o creștere a nivelului de școlarizare; locuiește în mediul urban.
b. Cititorul mediu sau cititorul ocazional: citește câte puțin din toate, cumpărând atât din marile magazine, cât și din librăriile specializate; unii dintre ei
nu se consideră cititori adevărați, pentru că citesc cărți (ghiduri practice, cărți
de benzi desenate etc.) pe care nu le considera „cărți adevărate”; consumă mai
degrabă pentru a găsi o informație; student sau salariat, lectura este pentru el
un instrument de informare și formare.
Comunicarea cu un utilizator nou diferă substanțial de comunicarea cu un
utilizator fidel bibliotecii. În primul caz, acesta trebuie pus în temă cu normele
de comportament într-o bibliotecă, trebuie ajutat să se orienteze spațial în labirintul de secții, trebuie să știe ce modalități are pentru a găsi un titlu sau un autor. În al doilea caz, discuțiile sunt centrate predominant pe tipul de serviciu la
care utilizatorul apelează.
Practica în acest domeniu ne-a demonstrat că există multe tipuri psiho-sociologice de utilizatori; dintre acestea le prezentăm pe cele mai des întâlnite.
 Utilizatorul pragmatic. Știe ce vrea, știe să ceară, știe să fie explicit. Are o
idee clară despre ce are nevoie și se exprimă ferm și concis. Comunică ușor și iubește socializarea.
 Utilizatorul inovativ. Vrea să fie în contact cu noile descoperiri, dar îl preocupă în egală măsură și inovațiile apărute în serviciile furnizate de bibliotecă
sau noile achiziții. Este fascinat de device-uri.
 Utilizatorul emfatic. Așteaptă multă atenție și considerație, tratament
special. Lipsa de respect îl îndepărtează. Lui i se aplică sintagma „clientul nostru,
stăpânul nostru”, satisfacerea şi mulţumirea acestuia fiind scopul suprem.
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 Utilizatorul rapace. Vrea totul și imediat. Îi place schimbarea, are deseori
o atitudine agasantă pentru bibliotecar. Trebuie să știe tot despre subiectul care-l interesează, motiv pentru care solicită multe cărți.
 Utilizatorul conservator. Nu este atras de ceea ce este nou. Pentru a fi la
adăpost de orice fel de pericole, preferă cărările pe care le-a bătătorit. E reținut
și reticent, reflectă mult până să adopte o decizie.
 Utilizatorul sentimental. Este o persoană cu o sensibilitate accentuată,
uneori exagerată, ale cărei acțiuni sunt dominate de sentimente. Emoțiile și temperamentul acestui tip de utilizator trebuie luate în considerație. Bibliotecarul
trebuie să și-l apropie și, mai ales, trebuie să știe să-l asculte. Doar așa îl putem
mulțumi.
 Utilizatorul orgolios. Consideră că are o ascendență specială, că posedă
un intelect foarte ridicat. Are idei preconcepute, este prezumțios și reclamă tratament special. Este mai îndrăzneț decât utilizatorul emfatic.
 Utilizatorul timid. Evită contactul vizual direct, vorbește încet și ezitant,
are o postură retractată; deseori, nu știe clar ce dorește, dar este receptiv la
propunerile bibliotecarului. Are tendința de a se subestima și din acest motiv
trebuie încurajat, chiar prin supraaprecierea calităților lui.
Fiecare categorie de utilizatori trebuie abordată de o manieră diferită, dar
răbdarea, înțelegerea și tactul sunt imperios necesare.
De asemenea, trebuie ținut cont că se constată o schimbare a manierei de a
citi; cartea este consultată în primul rând pentru găsirea unei informații. Acest
tip de lectură nu este considerat de către tineri o „lectură veritabilă”. Femeile citesc mai mult, în special romane, într-o manieră tradițională (cărți de „citit” și
nu „de consultat”, spre deosebire de bărbați), existând un tip de lectură specific
feminin (din plăcere, în detrimentul găsirii unei informații sau mai degrabă cititul cărților, mai puțin presa). Aceste tendințe se regăsesc în toate țările europene; vârsta, sexul, veniturile, gradul de educație, dimensiunea orașului, condiționează atât cantitatea (frecvența), cât și calitatea (genul) lecturii. Indiferent de
țară, se poate afirma:
– cititorii cei mai activi sunt de genul feminin, cu studii superioare și care
trăiesc în mediul urban;
– cititorii „medii” sunt în general tineri și de gen feminin;
– cititorii ocazionali nu au în general studii superioare și se găsesc atât în
mediul rural, cât și în cel urban.
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În Romania, nu există, deocamdată, preocupări pentru studii ample de sociologia lecturii, paradoxal, într-un moment în care se cer lămurite numeroase
aspecte: statutul social al scriitorului, locul și rolul lui în societate; circulația
operei (literare); relația dintre valoare (literară) și succesul la public; audiența;
surprinderea unor tipologii ale lecturii și ale lectorului; rolul, funcțiile și efectele
lecturii la nivel psiho-social.
Toate aceste aspecte se materializează în indicatori care pot măsura starea
culturala a națiunii. Miza este, în ultima instanță, identificarea unui model cultural românesc, conținând, ca paliere, creatorul, opera sa, dar și utilizatorul, precum și racordarea acestui model la valențele unei societăți a cunoașterii.
Punând cititorul din ce în ce mai mult în centrul preocupărilor lui, bibliotecarul se vede nevoit să își asume un rol pedagogic în ceea ce privește mijloacele
și strategiile folosite pentru întâmpinarea, orientarea, îndrumarea și informarea
lui.
Indiferent de categoria de public de care aparține, orice utilizator trebuie
întâmpinat de o manieră vădit primitoare.
Un zâmbet cald, un contactul vizual susținut, o intonație plăcută a vocii,
acest gen de atitudini denotă interes și bucuria de a fi de ajutor, într-un cuvânt,
deschidere reală către ființa care se află în fața ta. Dacă nu simte că este binevenit și dorit, utilizatorul nu se va mai întoarce decât dacă este obligat. Dacă va trăi
o experiență plăcută, utilizatorul va promova imaginea bibliotecii, contribuind
la creșterea numărului cititorilor potențiali.
Este lesne de observat că această meserie reclamă simț pedagogic și chiar
dacă nu putem avea un tip ideal de bibliotecar și nici de cititor, trebuie să ne
străduim să fim cât mai eficienți și mai plăcuți. Dezvoltarea încrederii în cunoaștere, a necesității educației și progresului în viața oamenilor, sunt o tendință a
începutului de mileniu, iar noi, ca bibliotecari, trebuie să ne circumscriem lor și
să le promovăm.
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Miercuri, 26 iunie 2019, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași prin
Filiala „Ion Creangă” a organizat evenimentul cultural-educativ, ocazionat de
împlinirea a 125 de ani de la naștere și 55 de ani de la trecerea în neființă a lui
Păstorel Teodoreanu, pe numele de botez Alexandru Osvald, cunoscut și cu
acronicul Al.O. Teodoreanu, născut în 30 iulie 1894, la Dorohoi, și trecut în eternitate pe 17 martie 1964, la București [https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/
conferinta-pastorel-teodoreanu-2/].
Un numeros public, format din peste 140 de elevi de liceu de la unitățile
școlare, precum Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Liceul Tehnologic de Transporturi și Construcții, Colegiul Tehnic „Mihail
Sturdza” și Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, a avut șansa
unei incursiuni, prin prisma vieții, operei și artei gastronomice ale lui Păstorel
Teodoreanu, presărate cu fragmente epigramistice ingenios prezentate și cu tâlc
ancorate prin expunerea membrilor Asociației Păstorel: în prim-plan s-au aflat
Angela Pistol, Viorica Şerban, Corina Matei-Gherman, Mihai Batog-Bujeniţă, Mihai Caba, Mihai Haivas, Vasile Larco, Gheorghe Bălăceanu, Constantin Mihai,
jurnalistul Dan Teodorescu (membru senior ALPI).
Mihaela Tatiana Ulman, bibliograf la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, membru al Asociației Culturale Euro-Est Alternativ (ACEEA)
și maestru cofetar-patiser de 10 ani, a oferit spre deliciul celor prezenți peste
170 de brioşe cu răvașe (epigrame Teodorene) și o foarte interesantă conferință, al cărei conținut vi-l prezentăm în continuare.
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În cronicile apărute de-a lungul vieţii sale, în publicaţiile epocii, Păstorel
Teodoreanu, primul mare gastronom al românilor, analizează cu umor şi detaşare comportamentele observate în jurul său în nenumăratele ieşiri mondene şi
se foloseşte de experienţa sa pentru a însemna, în carnet sau pe şerveţele de restaurant, sfaturi memorabile despre gastronomie, plăcere şi viaţă. Cele mai multe dintre ele rămân valabile şi astăzi.
Reţetele imortalizate în cărţile sale constituie referinţă şi desfătare pentru
exigenţele oricărui cititor, iar maniera umoristică în care le prezintă dă unicitate
scrierilor sale.
Unul bea că-i băutor,/ Altul bea că-i bestie,/ Numai eu, că am umor,/ Beau
aşa, de chestie. Acesta era Păstorel Teodoreanu, epigramistul, poetul, prozatorul,
cronicarul gastronomic, gurmandul, iubitorul şi degustătorul de vinuri şi coniacuri fine, avocatul, cel mai spumos boem al protipendadei epigramiştilor.
Când vorbește despre mâncare, Păstorel vorbește ca despre o artă. Totul
este într-o armonie perfectă, totul se îmbină și creează un cadru prielnic de desfătare a tuturor simțurilor. Cele cinci simțuri: văzul, mirosul, auzul, pipăitul și
gustul sunt într-o simbioză perfectă. Păstorel spune: „Consumarea bucatelor
alese, în cantități potrivite fiecăruia, în ordinea lor firească și stropite cu vinul
potrivit, trebuie să se petreacă alături de convivi de aceeași mână. Fără spirit
convivial, fără o vorbă de duh, fără taifasul care leagă temeinice prietenii la masă, totul este deșertăciune, micime sufletească și îndestulare animalică.”
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Cartea Gastronomice a lui Al.O. Teodoreanu apare după moartea sa (1973)
și reunește o parte din proza lui, publicată în presă la rubrica Cronica gastronomului, „proză ce poartă amprenta celui ce a scris Hronicul măscăriciului Vălătuc
– umorul suculent, expresivitatea stilistică și plasticitatea cuvântului fiind și aici
cu prisosință prezente”. Textul este reprodus după ultimul manuscris al autorului, pe care Al.O. Teodoreanu l-a pregătit în vederea editării în volum.
În cartea Gastronomice, dincolo de precizia indicațiilor gastrotehnice, de
grija pentru explicațiile date în realizarea preparatelor, se observă o savoare
educată a expresiei și un umor fin care te încântă de la prima lectură. Se observă
în toate un gust al petrecerii rafinate și o curiozitate stârnită nu numai de aplicarea rețetei, ci mai mult o reflecție adâncă în cercetarea realității. Interesul lui
Păstorel pentru arta culinară și deliciile ei s-a făcut din vremuri foarte timpurii,
iar rodul experiențelor sale, ca boem al Iașilor și Bucureștilor, ca degustător neîntrecut de vinuri și epigramist redutabil, spirit fascinant, inventiv l-a făcut să
spună deseori: „În viață am făcut ce-am vrut, în artă ce am putut.”
Păstorel „și-a luat îngăduința de a ne trece cu plăcere prin bucătării, cămări
și piețe, făcând discret cu ochiul în dreapta și-n stânga, povestind slobod tot felul de pățanii ale lui și ale altora, ale feluritelor produse până a ajunge, unele pe
masă, alții în jurul ei. Faima lui de mare cunoscător într-ale mâncării și băuturii,
la care lasă să se creadă că ține mai mult decât la cea de scriitor, este astfel deplin consolidată.” (George Muntean)
Spicuim din Gastronomice:
Despre pârjoala moldovenească scrie: „o pârjoală moldovenească nu trebuie să întreacă în lungime o carte de joc (…), trei degete normale în lățime și să fie
de grosimea unui index de „boxer”, categoria cocoș”.
Pentru prepararea oului spune: „Iei o cârpă jilavă și presari pe ea sare, freci
oul până rămâne alb ca hârtia velină sau, dacă preferi, ca zăpada candidă de pe
muntele Socrate din odaia lui Horațiu și numai atunci îl pui, cum spuneai, în apă
rece. În momentul în care apa dă în clocot, retragi recipientul și mai lași oul în
apă șase minute. Numai în modul acesta obții un ou așa cum doream eu să-l mănânc.”
Pentru „gospodinele cochete sau grăbite, când nu și cochete și grăbite” dă o
rețetă de „Pilaf sub plapumă”, o rețetă scrisă cu umor de calitate în care gătirea
finală se face la propriu, așa cum o descrie Păstorel: „În momentul acesta, luați
cratița, așa cum se găsește, cu capacul pe ea și o acoperiți c-o plapumă sau c-o
pătură groasă, îngrămădind apoi, deasupra, șaluri, perne, pulovere, în fine, tot ce
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poate acoperi bine (și-un covor turcesc sau persan, dacă doriți). Părăsiți orezul
și așteptați pilaful, că se face singur.”
Rețeta de ouă prăjite este una complexă. Se formează o maioneză în care
„adaugi, la două ouă, o jumătate de linguriță de oțet, albuș fiert și pătrunjel verde, tocate foarte fin”. Se fierb ouăle, apoi se dau prin pesmet, ou bătut, pătrunjel
tocat, apoi se prăjesc. Se prăjește și puțin pătrunjel verde în aceeași baie de ulei.
Apoi, se montează farfuria punând peste ouăle prăjite fierbinți, maioneza rece, și
pătrunjelul prăjit, crocant. Tot despre ouă, explică cum să faci din ouă de găină
un ou de mărimea oului de struț pentru a impresiona pe cei care doresc. Folosind ouă de găină și două modele de beșici de porc.
Pentru cartoful prăjit, dă o rețetă, cu explicații amănunțite, cu reușită dacă
se folosesc cartofi de calitate și neapărat prăjiți în seu de vițel.
În periplul său culinar, în rețetele descrise cu migală, aduce completări și
chiar cuvinte critice la adresa lui Brillat-Savarin, celebrul gastronom francez, cel
care a publicat Fiziologia gustului (1825) – carte ce i-a adus și celebritatea. Astfel, Păstorel face referire la friptura de fazan pe care celebrul gastronom francez
o pregătește într-un mod greșit, explicând de ce, precum și modul în care este
corect să o pregătim, despre omleta cu ton, brânza la capac (fondue), despre
cum se pregătesc racii în bere, purcelul de lapte fiert, mielul gătit haiducește,
mistrețul, diferite feluri de pește sau orice mâncare de sezon, completând cu soluții culinare auzite de pe la bunici.
Nu lipsesc însemnări despre vinurile românești, pentru că așa cum spunea: ”Vinurile și mâncărurile sunt sortite să-și sporească reciproc calitățile. Dar
între vinuri și mâncăruri se stabilesc nu numai mutuale și spontane simpatii, ci
și ireconciliabile aversiuni. Și nu e nevoie să fii un mare inițiat în subtilele arcane ale pivniței și bucătăriei, pentru a ști, ca o regulă generală, că în succesiunea
vinurilor la masă să pornești de la sec spre dulce, de la slab la puternic, de la tânăr spre bătrân.”
Într-un articol semnat de marele Păstorel, acesta spunea despre gastronomia românească că „înainte de-a ajunge la rafinamentul bucătăriei actuale, românul cunoștea nu numai grătarul, frigarea și cuptorul, dar și unele sapide (soiuri) și iscusite sosuri, a căror invenție îi aparține. De la munte la Dunăre și mare, țara noastră reprezintă terenul cel mai variat în pitoresc și avuții, printre altele și gastronomice. Vinul nostru a avut și are căutare pe piețele străine, iar
grâul holdelor noastre se bucură de mult de o mare faimă internațională. (…)
Există la poporul român câteva procedee culinare, născocite parcă anume pen52
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tru a uimi și pe cel mai sceptic locuitor al acestei planete, stârnind admirația și
zvastica bucătarilor cu diplomă.”
Prima ediție a cărții De Re Culinaria a lui Al.O. Teodoreanu, apărută (după
moartea lui) în 1977 la București, la Editura Sport-Turism, reunește articolele
publicate de Păstorel în cadrul rubricilor „Cronica gastronomică”, „Gastronomice”, „Din carnetul unui gastronom”, susținute săptămânal de-a lungul anilor în
Adevărul literar și artistic (1933-1934), Glasul patriei (1954-1964) și, sporadic,
în Bilete de papagal (1928), Lumea (1930), Magazinul (1934), Almanahul Timpul (1943), ca și cele apărute în Tribuna (1957, 1972). Materialul a fost ordonat
în trei secțiuni: „Cronica gastronomică”, Gastronomice”, „Din carnetul unui gastronom”.
Păstorel explică ce anume dorește în aceste rubrici gastronomice: „Nu rețete de mâncare va găsi cititorul în această rubrică. Pe acestea le poate căuta în
tratate speciale…, nu mi-am luat decât sarcina unei intermitente rubrici critice.
Și dacă, în mod incidental, voi fi silit să vorbesc despre mâncări naționale sau
străine, o voi face numai pentru a comunica o rețetă pierdută sau a corecta una
eronată. … Urmărind sticla cu vin și tava cu mâncare, voi intra după ele în sufragerie și în restaurantul românesc. Aceasta îmi va da prilejul să iau contact cu
stăpânul și invitați, cu patroni, maître d'hôtel, chelneri, picoli și clienți.”
Tot Păstorel spune: „Bucătăria noastră, practicată îndelungată vreme de
robii țigani, care s-au dovedit tot atât de meșteri la frigare și la grătar, cât și la
diblă, și perfecționată de o binevenită influență franceză, care a armonizat și
contrapunctat influențele rusești și grecești, adaptate de talentul bucătarilor la
gustul național, ea trebuie cercetată cu atențiune și bine îndrumată, mai ales
acum, când începe să moțăie pe lauri imaginari…. Bucătăria, ca și istoria, ține de
știință și de artă. E de amândouă câte puțin și nici una chiar de tot. Progresele ei
pot indica gradul de civilizație al unui popor, da nu sunt în funcție de el, exclusiv.”
Probabil, una dintre cele mai cunoscute rețete a lui Păstorel, rămase și păstrate sub numele său, este celebra rețetă de cozonac. Nu doar tehnica de obținere a cozonacului te face să memorezi rețeta, ci numărul ouălor folosite pentru
obținerea lui.
[150 ouă; 3-4 (maximum) kg făină extra; 1 pahar mare (de apă) cu rom alb;
1 baton vanilie; 1 litru de lapte; Jumătate de pachet de drojdie; 3-4 lingurițe rase
de sare; 3-4 păhăruțe de vin cu unt topit și cald; 1 păhăruț untdelemn fin; zahăr
tos circa 1,200 kg]
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Explicația se referă la: „când aplici această rețetă, nu poți spune: am să fac
trei sau cinci kilograme de cozonaci, ci am să întrebuințez atâtea ouă….”
Observația sa se referă la timpul de preparare a cozonacilor de douăsprezece ore. De aceea, „e bine să fie pregătite toate de cu seară și să te apuci de treabă cu noaptea în cap”.
Păstorel spune că „rețeta de mai sus n-am luat-o nici din cărți, nici n-am inventat-o. O transmit întocmai cum mi-a fost comunicată din casa părintească,
unde e aplicată de când țin minte.”
Despre sarmale, are explicații amănunțite și pleacă de la ideea „măcar că
turcul a inventat sarmaua, dar, într-un tratat de gastronomie comparată, sarmaua turcească nu și-ar afla loc decât ca o variantă grosolană a unei mâncări care, trecută prin bucătăria moldovenească și cea rusească, a devenit excelentă.
Fiecare popor și-a manifestat și cu acest prilej preferințele.”
Sarmalele se fac în foi de varză acră, dar cele făcute în varză dulce „nu numai că au un gust mai fin, dar fac reverență oricărui vin de clasă mare”. Sarmalele se fac din carne de bou de la coadă și din carne de porc grasă, trecută de două
ori prin mașina de carne. Se face compoziția și se umplu sarmalele, care trebuie
să fie de dimensiunea unei nuci mijlocii. Sarmalele se fierb în zeamă de carne,
până ce scade lichidul la jumate, apoi se lasă într-o pivniță răcoroasă până a doua zi, când se pun iar la foc în cuptor, după ce s-a turnat o sticlă de Cotnar vechi
în care „s-a diluat o bună cantitate de bulion”. Înainte de servire, cu zece minute,
se adaugă „două linguri de unt proaspăt”.
În bilanțul făcut de Păstorel la terminarea unui an de când semna rubrica
Cronica gastronomică, se referă la numărul de scrisori primite, care le categorisește în ironice, pedante și agresive și încearcă să răspundă la câteva întrebări
care sunt puse în mod frecvent:
1. „De unde până unde te pricepi dumneata la bucătărie?
Și răspunde prompt: „Cunoștințele practice le-am adunat prin observație,
pe cele teoretice prin lectură, punct.”
2. Ce, ești bucătar ca să înveți pe alții ce și cum să mănânce?
Și răspunde: „Nu e nevoie să fii bucătar ca să înveți pe alții (mai ales) cum
să mănânce (ar fi chiar regretabil să mănânci ca un bucătar și să gătești ca un
cugetător).”
În 1936, face prefață la volumul Carte de bucate de Sanda Marin (numele
adevărat fiind Cecilia Maria Zapan, născută Simionescu, 1900-1961), și la edițiile
a 6-a din 1941, a 8-a din 1943 și a 9-a din 1943.
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Cât despre Plăcinta și biletele ei, Păstorel are un articol publicat în Glasul
patriei din 1964, în care spune despre acest mod de a pune răvașe în plăcintă, în
încheierea articolului. „Așadar, nici plăcintari în literatură, nici poeți în plăcintărie. Deci hotărăște-te, poete,/ Și la ce-ți spun, tu ia aminte:/ Să nu pui zahăru-n
bilete,/ Nici toată sarea în plăcinte.”
Din Însemnări din carnetul unui gastronom, am spicuit:
„O rețetă de mâncare e ca și o partitură: trebuie interpretată. Menuetul lui
Beethoven e același pentru toate privirile. Dar una e pe vioara maestrului George Enescu și alta pe dibla lăutarului de la Moara Văduvă.
Unii oameni își închipuie că pentru a mânca bine e suficient să ai stomac și
bani. Se înșală, trebuie să ai și cap.
Mi s-a întâmplat des să explic în două cuvinte o rețetă de mâncare unui bucătar bun și el s-o execute la perfecție, chiar dacă aș fi omis ceva. Aceeași rețetă,
amănunțit lămurită până la centimetru și miligram, am publicat-o în ziar. Gospodinele mi s-au plâns, în număr impresionant, că rețeta nu le-a reușit. Ce pot să
fac?
Gastronomia nu e lăcomie și animalitate, ci numai un prilej de punere în valoare a spiritualității. Dacă nu e asta, nu mai e nimic.
După ce ai mâncat salată, fie cu oțet, fie cu lămâie, bea puțină apă, ronțăie
puțină coajă de pâine și apoi treci la vin.
Nu e datoria clientului să memoreze ce-a mâncat, ci a chelnerului să ştie
ce-a servit.”
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Petersburg este unul dintre romanele aflate la
graniţa dintre alb şi roşu, care nu putea fi ignorat
nici chiar din timpul vieţii autorului, Andrei Belîi.
Un roman contestat în anumite proporţii, a reuşit
să-şi eclipseze aceşti contemporani contestatari
prin numărul elogiatorilor fără rezerve şi, mai ales,
prin intensitatea discursului construit pe fascinaţie,
mirare şi poate chiar frică.
Literatura rusă nu a ratat, mai mult, s-a construit pe simboluri specifice spaţiului slav, unul dintre acestea, şi încă de o intensitate ce-i conferă caracter de mit şi legendă, este acest oraş, răsărit din
mlaştină, din nebunie şi vizionarism. Un oraş în care
rătăcirile, pierzania, demenţa personajelor se întrece în intensitate cu nebunia şi demenţa lucidă a oraşului.
Cu fiecare piatră întru zidirea acestei „Cetăţi Eterne”, Petersburgul intră în
literatură... Sumarokov şi Derjavin proslăvesc această minune a secolului al
XVIII-lea. Urmează „fenomenul” Puşkin, care cizelează acest oraş legendar, arătând „silueta fantomei” Petersburg dintr-un unghi din care percepem o conştiinţă proprie a oraşului. Petersburgul devine oraş conştient de propria măreţie şi
damnare. E momentul în care Petersburgul capătă o luciditate care avea să lipsească lui Akaki Akakievici (Mantaua), Piskariov (Nevski Prospekt), Marmeladov
(Crimă şi pedeapsă). Aşadar, Petersburgul devine un oraş lucid, conştient de forţa nopţilor albe, iar iraţionalitatea la care sunt supuși marii rătăcitori este compensată de logica interioară a oraşului. Prin lipsa „vieţii vii”, Petersburgul aduce
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„abstractul viu”, iar în prezenţa acestei „vieţi vii”, acelaşi oraş găseşte contrapunctul printr-o geometrie proprie.
Imaginarul petersburghez a coborât în literatură, dând naştere unui spaţiu
populat de spirite şi „zei”, spirite ciudate, ambiţioase, resemnate, confuze sau
dominante, de la spiritul lui Akaki Akakievici, Kovaliov sau Piskariov, până la cele de factura zeilor kirillovieni, a spiritelor damnate svidrigalioviene sau, de ce
nu, spiritul genialei ratări marmeladoviene. Dar Panteonul acestor minunate
spirite e prea încărcat şi nu este cazul să îl transformăm în statistică.
Petersburg, Sankt-Petersburg sau Piter
Nu este exclus ca în mlaştina peste care Petru I a poruncit să se ridice un
oraş, un oraş de proporţii europene, să fi sălăşluit multe dintre spiritele care au
stat la baza unor credinţe şi superstiţii. Învăluite în ceaţă, protejate de privirile
indiscrete şi minţile iscoditoare, posibil ca începutul de secol XVIII să le fi tulburat existenţa.
O viziune lirică a simbolistului Andrei Belîi ne pune pe gânduri. E posibil,
spune simbolistul nostru, dacă într-o zi ceaţa ce domneşte peste Petersburg s-ar
ridica, să avem surpriza ca în locul acestui oraş să nu rămână decât mlaştina pe
care acesta a fost ridicat. Motiv pentru a vedea în romanul lui Belîi, Petersburg,
una dintre cărţile esenţiale ale începutului de secol XX. Citind şi recitind romanul, ajungi să dai crezare autorului şi să vezi acest oraş cât o literatură, ca fiind
locul „dincolo de care nu mai este nimic” (A. Belîi).
În mitologia clasică, Pământul avea un sfârşit, geografic vorbind, exista un
punct după care nu mai era nimic, după apa cea mare, după ocean. Petersburgul
literaturii secolului al XIX-lea, prin toate obsesiile, crimele şi sinuciderile pe care
le-a deconspirat, a reuşit să facă din acest oraş punctul ultim al lumii, locul în care totul se termină, şi chiar dacă pleci în America, de fapt, tot acolo rămâi (cazul
Svidrigailov). Dar în egală măsură, el poate fi văzut și ca centru al lumii. Pentru
că are magia centrului şi a periferiei.
Tot de la A. Belîi aflăm că nu există niciun alt oraş atât de linear, încadrat
într-o geometrie simplă, uşor de urmărit. Dacă lucrurile stau aşa, atunci fantasticul e de două ori mai mare. Oare nu în Petersburg s-au dezvoltat marile rătăciri ale omului, nu acolo confuzia era criteriul ierarhic al slujbaşilor indiferent de
rang? Ca justificare la cele spuse, avem câteva dintre nuvelele lui Gogol şi romanele lui Dostoievski. Mai concret, justificarea ne-o dau personajele (spiritele)
acestor scrieri.
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A existat un moment în istoria Petersburgului, în care cineva dezbrăca lumea de mantale. Pe lângă podul Kolinkin îşi făcea apariţia un mort în chip de
funcţionar. Acel cineva fusese om, funcţionar, şi nu unul dintre cei răi, care
dintr-odată a devenit un Akaki Akakievici agăţat între cer şi pământ, „nici tu om,
nici tu muscă”. Şi de sub mantaua lui a ieşit la iveală o întreagă literatură.
Nevski Prospekt – o axiologie literară
„Nimic nu-i mai frumos, cel puţin la Petersburg, decât Nevski Prospekt,
pentru capitală, el înseamnă totul.” (Gogol – Nevski Prospekt)
În această mitologie, consemnată şi de literatura secolului al XIX-lea şi al
XX-lea, un loc aparte îl are Nevski Prospekt-ul. „Atotputernicul Nevski Prospekt!”
Începutul, ca şi amurgul oricărei existenţe, trebuia să se consume pe această ciudată arteră.
Dacă în a pătrunde puţin în tainele Petersburgului am apelat la ajutorul lui
Belîi, în cazul acestui mit petersburghez nimeni nu ne poate călăuzi mai bine decât Gogol, specialistul problemelor morbide, chiar dacă pleacă din comic, în accepţiunea lui V.G. Belinski, nu se numeşte altceva decât viaţă.
Pe acest Nevski Prospekt „totul îşi revarsă vigoarea forţei şi vigoarea slăbiciunii”. În fond, care e diferenţa între forţă şi vigoare? Pentru Gogol, niciuna.
Ne putem plimba „liniştiţi” în acest univers de înşelăciune, nu putem fi sur-
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prinşi dacă maiorul Kovaliov îşi caută o parte a corpului fără de care nu e decent
să apari în faţa doamnelor, sau dacă un individ sfios, chiar timid, ca pictorul
Piskariov, pe aceeaşi arteră, găseşte condiţia prielnică de a face dintr-o mică
scânteie o adevărată flacără, greu de stăpânit, care în cele din urmă nu îl poate
duce decât la sinucidere. E drept, nu direct la sinucidere, a mai avut răgazul unei
scurte nebunii (!).
Acolo, pe Nevski Prospekt, se pare că toate obsesiile prind contur, se materializează, ideile iau înfăţişare umană şi se pot plimba la braţ chiar şi cu un funcţionar mărunt, pentru ca, în cele din urmă, să dispară, lăsând acelaşi funcţionar
să fie regele Spaniei, declarat într-o zi de 43 aprilie 2000. Sau despre o zi care nu
a avut dată aflăm: „M-am plimbat incognito pe Nevski Prospekt.” De ce Nevski
Prospekt? Poate pentru că acolo totul e înşelăciune. Şi poate pentru că nimeni nu
te ia în seamă, pentru că acolo, la marginea decăderii sau a nebuniei, în pragul
sinuciderii, poţi trăi o viaţă minunată. Chiar dacă ea durează doar două minute.
Din câte am văzut, înşelăciunea se pare a fi o notă a acestui Nevski Prospekt. Să-l lăsăm pe Gogol: „Dar şi fără felinar, totul miroase a înşelăciune. Tot
timpul Nevski Prospekt minte, dar mai cu seamă atunci când noaptea, ca o unsoare groasă, se prelinge peste el şi lasă la vedere numai zidurile albe şi galbene
ale clădirilor, când întreg oraşul se preface în vuiet şi strălucire, când nesfârşite
şiruri de carete coboară de pe poduri, când vizitii strigă şi saltă în şa şi când însuşi demonul aprinde lămpile, pentru ca totul să arate altfel decât este.” (N.V.
Gogol, Nevski Prospekt).
Din nou despre roman
Romanul lui A. Belîi „debutează” brusc, încă din prolog. Prologul în Cer
goetheean coboară pe pământ rusesc: „Privind sorb îngerii putere,/ Dar
nu-ndrăznesc a iscodi,/ Şi toate-naltele mistere/ Au gloria din prima zi.” (Faust –
Prolog în cer, Goethe) Prolog în „mlaştina-cetate”: „Excelenţe, Înălţimile Voastre,
domnilor cetăţeni!... Ce înţelegem prin al nostru Imperiu Rus?”
Muzica internă, ritmul acestui roman sunt direcţionate încă din primele cuvinte ale lui Belîi.
Întrebarea lui Belîi e urmată de o definiţie grefată cardinal în economia textului şi a muzicalităţii acesteia: N-V-E-S. Rusia Mare, Rusia Mică, Rusia Albă, Rusia Roşie. Apoi: ţara Gruziei, a Poloniei, a Kazanului şi Astrahanului.
Un articol din 1840 semnat de un Zevaka prezintă Petersburgul ca fiind:
„Liniar, cu străzi în linie dreaptă, cu pieţe geometrice, cu case modeste, aşezate,
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serioase, nu aruncate care încotro... cum le trece prin cap, ci toate... sub supravegherea statului.”
Aleksandr Blok citind aceste însemnări din prima jumătate a secolului al
XIX-lea spunea: „Cine a scris aceste rânduri? Ai zice că le-a scris Andrei Belîi, autorul romanului Petersburg... Se vede că Petersburgul descris în Călăreţul de
aramă, în Dama de pică, Mantaua şi Nasul, în Dublul şi Crimă şi pedeapsă este
acelaşi cu cel ce i-a inspirat unui „gură-cască” însemnările de mai sus. Nu e oare
ciudat că în acelaşi fel au văzut şi au înţeles ruşii oraşul pe la 1820-1830, pe la
1840 şi în primul deceniu al veacului nostru? (A. Blok, Sobranie socienii, Moscova, 1966, vol. XI, pp. 222-223).
Din textele mai înainte amintite deducem, printr-un raţionament simplu, că
ruşii au văzut şi au înţeles la fel oraşul pe această axă de peste un secol, numai
datorită magiei constante a acestui oraş, oraş care se pare că şi-a dozat cu o raţiune fantastică doza de mister, dozele de anxietăţi mai mult sau mai puţin pentru „oamenii de rând”. Iar „buna supraveghere a statului” a fost o caracteristică a
acestui oraş. Din păcate, pentru aceiaşi ruşi, în egală măsură „văzători” de Petersburg, buna supraveghere a statului i-a împins spre o geometrie şi o linearitate a lagărelor şi a domiciliilor forţate.
„Lecţiile lui Gogol” stau la baza romanului. Sindromul Petersburg croit se
pare pe axa Nevski Prospekt sunt lecţii luate de la specialistul acestei boli. „Maladia mortală” sau „boala de moarte”, disperarea, anxietatea kirkegaardiană s-ar
putea traduce prin „boala de Petersburg” sau „maladia Nevski Prospekt”.
Lectura romanului explică această dominantă Gogol, dar să-l lăsăm pe Belîi
să (se) explice: „... în Petersburg, influenţa lui Gogol se suprapune peste cea a lui
Dostoievski, prezent în mai mică măsură, şi peste ecourile din Călăreţul de aramă... La temelia romanului, se află un motiv din Mantaua, imaginea solemnă a
lumii funcţionăreşti, cu influenţe din nuvela Nasul, îmbibat de fantoşe ca cele din
Însemnările unui nebun, cu starea de groază şi panică din Portret; decorurile
sunt în spiritul celor din Nevski Prospekt. (Să nu daţi crezare lui Nevski Prospekt.)” (Masterstvo Gogolia, 1934, p. 302)
Un motiv muzical recurent la Belîi este fuga. O combinaţie armonioasă între
fugile literare şi fugile muzicale. Dar ce rămâne ca o esenţă în fuga lui Aleksandr
Ivanovici este fuga de o stare. Încercarea disperată a întemniţatului de a evada,
de a dispărea într-o formă sau alta din lumea care i s-a oferit ca singură şi ultimă
opţiune: propriul eu, cu propriile trăiri, propria Nevă cu propria boltă a Kanavkăi. „Adeseori, Fuga urmăreşte eliberarea, dar sfârşeşte într-o celulă somptuoa63
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să, pe zidurile căreia stă gravată osânda severă şi desuetă a unor nume.” (I.P. Culianu, Arta fugii, Polirom 2002, p. 59)
Imboldul fugii lui Aleksandr Ivanovici e sensul invers. Tirania trăirilor în
sens invers, trăirile lui dublate de trăirile zilei aceleia. „Trăirile îl urmăreau – invizibilă trenă; Aleksandr Ivanovici îşi retrăia trăirile-n sens invers, gonind pe
după propriul său spate; părea că spatele i se despică în două; de acolo, ca
dintr-o poartă deschisă, părea că-şi ia vânt să năvălească asupră-i, aidoma unui
trup de gigant, trăirile zilei aceleia.”
Două motive puternice care mai apar la Belîi ar fi cel al dominoului roşu şi
al măştii. Arta balului mascat este scheletizată pe o singură nuanţă, aceea de roşu, o luptă sinistră între alb şi roşu. Literatura rusă a secolului al XX-lea a avut un
exces de roşu. De la Râsul roşu, al lui Leonid Andreev, până la simbolul Edificiului Roşu din Oraşul damnat, al fraţilor Strugaţki.
La fel stau lucrurile şi în ce priveşte masca, un simbol parcă inventat de Andreev în ciudata piesă a dramaturgiei începutului de secol, Măştile negre.
E un simbol sub care stă tenebrosul, ascunsul, teluricul, aducătorul de
moarte şi, poate ce-i mai înspăimântător, neinvitatul.
Dar până la urmă, nici A. Belîi nu a fost invitat în marea literatură, la fel cum
nimeni nu este invitat pe Nevski Prospekt, pentru a se ciocni de „omul muscă”,
sau la periferia Petersburgului, pentru a fi deposedat de proprietăţi vestimentare. Punctul care uneşte toate acestea este tentaţia, care, în raport cu libertatea,
face ca totul să fie posibil. De aceea, nimic nu miră când, vrei sau nu, absurdul
devine o constantă. Poate singura constantă.
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COSTACHE OLĂREANU

Adrian BĂDĂRĂU
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„Gh. Asachi” Iaşi

I. Introducere, istorie literară, context
Costache Olăreanu face parte din aşa-numita
Şcoală de la Târgovişte, alături de Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Tudor Ţopa, Alexandru George,
Petru Creţia. Ceea ce este specific acestor autori este
faptul că ei nu au debutat în volum decât foarte târziu,
mai precis atunci când condiţiile politice le-au permis.
Cam toţi aceşti prozatori s-au născut în jurul anului
1928, astfel că, atunci când aveau 20 de ani, în 1948,
comunismul tocmai se instala decisiv la cârma ţării, iar
literatura română intra în aşa-zisa etapă a realismului-socialist. Prin urmare, ca un pact semnat între ei, fiind şi buni prieteni de altfel, au decis să nu publice nimic până la vârsta de 40 de ani. În schimb, au decis ca
fiecare dintre ei să ţină câte un jurnal ca un fel de exerciţiu de literatură, iar ceea
ce scriau să rămână nepublicat. Şi, întâmplător sau nu, cam toţi aceşti scriitori au
debutat într-adevăr în jurul anului 1970, atunci când cenzura comunistă era mai
relaxată, iar în literatura noastră îşi făcuse deja debutul aşa-zisa generaţie şaizecistă. Ulterior, aceşti autori au constituit o adevărată revelaţie pentru generaţia
optzecistă de prozatori, printre cei mai reprezentativi fiind Mircea Nedelciu şi
Gheorghe Crăciun. Astfel că scriitorii Şcolii de la Târgovişte au fost consideraţi
adevăraţii continuatori ai generaţiei interbelice de prozatori, şi în special ai celor
„necanonici”, „underground”, precum Max Blecher, Fântâneru, Urmuz, Mateiu
Caragiale, Sadoveanu (cu opera Creanga de aur), Tudor Arghezi (în privinţa prozei, mai puţin cunoscută în epocă, şi nu numai). De asemenea, prozatorii de la
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Târgovişte au fost consideraţi cei care în mod real s-au sincronizat cu literatura
occidentală, cei care au descoperit postmodernismul occidental fără a folosi acest
concept în legătură cu scriitura lor. Cei care vor fi consideraţi cu adevărat postmoderni în literatura noastră şi care vor utiliza acest concept cu bună ştiinţă sunt
prozatorii generaţiei optzeciste îndrumaţi de criticul Ovid. S. Crohmălniceanu.
Scriitorii Şcolii de la Târgovişte au avut, încă din perioada prieteniei din liceu, intuiţia faptului că literatura este şi o ştiinţă, nu numai o artă. De asemenea,
au înţeles, mai înainte de generaţia şaizecistă, că în literatura contemporană contează mai mult cum scrii, decât ceea ce scrii. Aceşti scriitori au pus, prin urmare,
accentul foarte mult pe stilul de a scrie, pe parodierea şi ironizarea înţelegătoare
a tehnicilor literare anterioare, trăsături specifice postmodernismului. Ei nu au
ezitat ca în scrierile lor să insereze elemente biografice, care pot fi verificate destul de uşor, ca o dovadă a îndepărtării evidente de dictonul modernist al lui Rimbaud: „Je suis un autre” şi de diferenţierea făcută de M. Proust între eul biografic
şi cel creator.
Un alt aspect specific al scriitorilor Şcolii de la Târgovişte este şi acela că în
operele lor nu transpare realitatea anilor comunişti, nu au fost autori realişti în
sensul romanelor „obsedantului deceniu”, iar operele lor au putut fi publicate
odată cu perioada de dezgheţ cultural de la sfârşitul anilor ’60.
Prozatorii Şcolii de la Târgovişte sunt primii autori români postmoderni. Ei
reprezintă adevăraţii înnoitori şi continuatori ai prozei literare interbelice de la
noi, şi mai puţin cei ai „obsedantului deceniu”, cum ar fi Marin Preda, Augustin
Buzura, Constantin Ţoiu etc. Scriitorii târgovişteni sunt contemporanii lui Borges, Nabokov, Italo Calvino etc., autorii postmoderni ai lumii.
Şcoala de la Târgovişte a fost deschizătoare de drumuri pentru cei care vor
scrie în anii ’80 ai perioadei comuniste, mai precis, pentru cei care vor forma
aşa-zisa generaţie optzecistă. Tineri autori precum Mircea Nedelciu, Gheorghe
Crăciun, Ioan Groşan, Gheorghe Iova etc. s-au inspirat din operele unui Mircea
Horia Simionescu, Radu Petrescu, Costache Olăreanu etc., eliminând anumite influenţe, mai ales cea a livrescului scrierilor.
Dacă prozatorii Şcolii de la Târgovişte reprezintă nişte precursori ai postmodernismului, optzeciştii sunt nişte scriitori total conştienţi de arta lor şi de
tehnica lor narativă. Renunţând la nobleţea livrescului, au realizat concretizarea
limbajului, introducerea elementelor vieţii cotidiene în opera lor, a autenticului
şi a jocului de-a autenticul, au desolemnizat limbajul poetic, coborând cultura
„înaltă”, abstractă de pe soclul ei, în categoria vulgului, a culturii de masă, o atitudine profund postmodernă.
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II. Trăsături ale postmodernismului, definirea conceptului de
autenticitate
Matei Călinescu face o exegeză extrem de complexă a fenomenului cultural
al modernismului. Acesta include postmodernismul în aria culturală a modernismului, un fel de prelungire a acestuia, „o faţă a modernităţii”. Nu avem multe
referinţe literare, ci mai degrabă o sinteză a ideilor filosofice despre modernitate.
În literatură, Matei Călinescu distinge câţiva scriitori ai lumii care scriu deja
altceva. Este vorba de scriitori europeni, precum Umberto Eco, Italo Calvino,
John Fowles, Samuel Beckett, Milan Kundera etc, dar, mai ales, de scriitori nordamericani şi sud-americani, precum Vladimir Nabokov, John Barth, Thomas
Pynchon, Kurt Vonnegut, Borges etc. Aceşti scriitori produc un alt tip de literatură: o literatură al cărei limbaj cucereşte cotidianul şi utilizează toate registrele
limbii în exerciţii stilistice variate, o literatură conştientă de ea însăşi, de tehnicile
şi resursele literare de care dispune, o literatură care cultivă ironia şi mai ales auto-ironia, o literatură care se pretează la mai multe interpretări şi care nu exclude cititorii în masă, o literatură care nu neagă istoria, tradiţia, ci le valorifică la un
nivel superior artistic.
Filosofia postmodernă se revoltă faţă de iluziile modernităţii şi-i are ca vehemenţi predecesori pe Friedrich Nietzsche şi Martin Heidegger. Postmodernii
demitizează pretenţiile ideologiilor moderniste de cunoaştere absolută prin ştiinţele exacte ca depozitare ale unor adevăruri absolute şi imuabile, demolează
iluzia moderniştilor a unui sfârşit fericit sau apocaliptic al Istoriei, resping vocaţia metafizică a artei etc. Principalii filosofi şi teoreticieni ai postmodernismului
sunt François Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Ihab
Hassan etc.
Linda Hutcheon consideră că „nu există o dialectică în postmodernitate: auto-reflexivitatea rămâne distinctă în raport cu contrariul ei în mod tradiţional acceptat – contextul istorico-politic în care este încadrată. Rezultatul acestui refuz
deliberat de a soluţiona contradicţiile este o contestare a ceea ce Lyotard numeşte naraţiunile dominante, totalizatoare, ale culturii noastre, acele sisteme prin
care de obicei unificăm şi ordonăm (şi netezim) orice contradicţii pentru a le încadra. Această provocare aduce în prim-plan procesul de elaborare a sensului în
producerea şi receptarea artei, dar şi în cadre discursive mai ample: evidenţiază,
de exemplu, modul în care confecţionăm „fapte” istorice din „evenimentele” brute ale trecutului sau, şi mai general, cum diferitele noastre sisteme de semne
acordă semnificaţii experienţelor noastre.” (Linda Hutcheon, Poetica postmodernismului, Editura Univers, Bucureşti, 2002, p. 9)
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Postmodernismul este mai mult decât un curent literar, este un fenomen
cultural care se regăseşte în viaţa noastră de zi cu zi şi care nu mai aparţine numai elitelor, ci este împărtăşit de public în masă: „Postmodernismul îşi arogă
dreptul de a arunca în aer elitismul artei şi de a coborî în cotidian, în experienţa
umană ordinară, oferind lumii de azi o maximă estetizare, impusă cu agresivitate
de cele mai multe ori (pentru optimizarea impactului) prin multimedia: spectacolul, videoclipului de reclamă, estetica industriei ambalajului, urbanistica, ornamentul vitrinal. Toate acestea, modificând percepţia, au devenit atribute ale
lumii postmoderne.” (Daniel Corbu, Postmodernism şi postmodernitate în România de azi, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2007, p. 8)
Carmen Muşat distinge două tipologii de literatură postmodernă, care diferă
atât prin modul de organizare a materialului epic, cât şi prin viziune: „Putem
vorbi astfel de un postmodernism preponderent ludic, auto-ironic şi parodic, caracterizat prin discontinuitate epică, expunere ostentativă a strategiilor şi procedeelor narative şi încălcare sistematică a regulilor constitutive ale operei, parodiere a convenţiilor literare şi provocare directă a cititorului. John Barth, Italo
Calvino, Thomas Pynchon, Kurt Vonnegut jr., Donald Barthelme, Mircea Horia
Simionescu, Costache Olăreanu, Mircea Nedelciu, George Cuşnarencu, Bedros
Horasangian ş. a. sunt autori reprezentativi pentru ceea ce voi numi postmodernismul metaficţional. Există apoi un registru grav, orientat către om, într-o încercare de recuperare a imaginaţiei simbolice şi a viziunilor, un postmodernism
imaginal sau antropocentric, ai cărei reprezentanţi sunt John Fowles, Iris Murdoch, William Styron, Milan Kundera, Mario Vargas Llosa, Michel Tournier, Radu
Petrescu, Gheorghe Crăciun, Mircea Cărtărescu, Ştefan Agopian, Jorge Luis Borges, Simona Popescu ş. a. Esenţial pentru aceşti autori pare să fie raportul senzorial pe care îl stabilesc cu realitatea înconjurătoare şi rolul pregnant care revine
imaginii în constituirea universului fictiv.” (Carmen Muşat, Perspective asupra
romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998, p. 26)
În aceeași lucrare, criticul literar Carmen Mușat descoperă mai multe procedee specifice postmodernismului: „Astfel, utilizarea perspectivismului narativ
într-un mod nou, ontologic, diferit de cel psihologic al modernismului, duplicarea
şi multiplicarea începuturilor, sfârşiturilor şi acţiunilor narate, tematizarea parodică a autorului, care manipulează personajele, cititorii, dar şi pe sine însuşi,
într-o manieră auto-ironică, ca şi tematizarea – la fel de parodică – a „cititorului
implicit”, punerea pe picior de egalitate a realităţii mitului, a adevărului şi min68
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ciunii, originalului şi copiei, dramatizarea inevitabilei circularităţi a literaturii,
prin autoreferenţialitate şi metaficţiune, ca şi inserarea în text a unor versiuni extreme ale „naratorului necredibil” sunt tot atâtea semnale ale unei relaţii dialogice cu textele anterioare şi cu lumea, reflectând o nouă mentalitate şi un nou mod
de a concepe şi de a recepta realitatea ca univers discontinuu, în care nu există
legături cauzale, nu există progres, ci doar adiţiune şi latenţă. Brian McHale este
încă şi mai categoric în afirmarea diferenţei specifice dintre modernism şi postmodernism, vorbind despre o evidentă schimbare de paradigmă: se trece de la
problematica cunoaşterii la cea a fiinţării, altfel spus, de la o dominantă epistemologică la una ontologică.” (Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc
postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998, p. 29)
Prozatorii Şcolii de la Târgovişte vor urma, în linii generale, în mod inconştient, fără teoretizări ostentative, aceste trăsături ale postmodernismului. Costache Olăreanu face parte deci din categoria metaficţională a acestui curent, exersând ironic, parodic, dar şi melancolic, tehnici literare „clasice”.
III. Elemente ale autenticităţii în proza lui Costache Olăreanu
şi a altor scriitori ai Şcolii de la Târgovişte
Costache Olăreanu este poate scriitorul care a folosit cel mai mult elemente
biografice în opera sa. De altfel, prima sa carte, Vedere din balcon, conţine mai
multe schiţe care fac referire la copilăria scriitorului. Costache Olăreanu debutează cu acest volum în anul 1971. Colegii săi de generaţie publicaseră deja. Astfel, Mircea Horia Simionescu tipărește, în 1969, Dicţionar onomastic, prima sa
carte, iar Radu Petrescu publică romanul de debut, Matei Iliescu. Vedere din balcon nu a fost foarte apreciat de critică. Totuşi, în acest volum, vom găsi rădăcinile
operelor ce vor avea o dezvoltare ulterioară.
Ucenic la clasici este publicată în 1979 şi primeşte în anul următor premiul
Uniunii Scriitorilor. Cartea conţine un jurnal ţinut de autor între anii 1949 și 1953
şi o colecţie de portrete literare, pe alocuri ale unor personalităţi culturale. Încă
de la început, putem să constatăm principalele trăsături ale acestei cărţi: ea nu
reproduce anii şi nu recreează atmosfera „obsedantului deceniu”, ci descrie perioada prieteniilor literare cu viitorii mari scriitori ai Şcolii de la Târgovişte.
Cartea este scrisă, în general, într-un stil concis, telegrafic, în care amestecul
de prozaic se îmbină sublim cu referinţe livreşti nenumărate şi cu aprecieri critice inedite asupra lecturilor din clasicii literaturii române şi universale.
Ucenic la clasici imită mai degrabă specia literară a jurnalului şi mimează autenticitatea faptelor, a întâmplărilor care sunt folosite drept pretext pentru lite69
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ratură, ca dovadă că jurnalul a fost destinat publicării în timpul vieţii autorului ca
operă literară în sine, şi nu ca document de viaţă. Totodată, Costache Olăreanu
vrea să demaşte concepţia învechită despre acest gen literar, cum că el ar reprezenta cu certitudine o mostră de „realitate”, „de verosimil”, „de autenticitate pură”. Postmodernii demolează mai vechile concepţii moderniste ale literaturii, şi
vor să ofere o „lecţie de anatomie” literară, să scoată în evidenţă tertipurile acestei arte, trucurile literaturii. Totul este o convenţie până la urmă, iar personajul
din jurnal care foloseşte pronumele personal „eu” poate fi considerat un personaj
fictiv, literar, ca oricare altul. Literatura nu mai are o funcţie mistică, metafizică
de cunoaştere, ci este mai degrabă o convenţie şi, de ce nu, un joc, ceva mai serios, mai grav, însă nu mai puţin trucat, ficţional.
Radu Petrescu, întrebat fiind într-un interviu ce reprezintă lectura pentru el,
răspunde că este esenţială, iar alter-egoul din Ocheanul întors este calificat drept
„personajul de acolo”. Acest scriitor pare că respectă convenţiile jurnalului, însă
pentru el datele biografice nu contează deloc: „Primul volum al jurnalului lui
Radu Petrescu respectă multe din convenţiile genului: relatarea fragmentară şi la
persoana I, paginile prin amănunte cotidiene, note diverse; dar, printr-un proces
lent, discret, jurnalul se metamorfozează într-o operă epică singulară, având în
centrul ei de intense fervori intelectuale un singur personaj: scriitura.” (Mircea
Iorgulescu, Firescul ca excepţie, Editura Cartea Românească, 1978, p. 201) Existenţa este literaturizată, totul este trecut prin filtrul estetic al artei, nimic nu este
lăsat la voia întâmplării.
În Postmodernismul românesc, Mircea Cărtărescu afirmă despre scriitorii
târgovişteni că: „nicăieri poate, autoreferenţialitatea literaturii nu este mai limpede decât în scrierile târgoviştenilor, care par a ignora cu desăvârşire lumea reală, semnificativă pentru ei cel mult ca epifenomen cultural” (Mircea Cărtărescu,
Postmodernismul românesc, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 342) iar despre apetenţa acestor scriitori pentru jurnal: „un jurnal perpetuu, înşelător în însăşi denumirea sa (căci jurnalul modern trimite mai ales la ideea de autenticitate,
de trăire „adevărată”, anticalofilă, pe când jurnalele publicate de toţi târgoviştenii
sunt, dimpotrivă, aproape în întregime ultracalofile, artificioase, orientate irezistibil către o culturosferă din care ies rareori), desfoliază uneori pagini ficţionale,
bruioane şi concepte textuale”. (Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 342).
Scriitorii târgovişteni revitalizează un gen literar care până la ei avea un statut oarecum secundar. Doar generaţia trăiristă a lui Eliade, de tip gidean, urmă70
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rea utilizarea paginilor de jurnal ca parte integrantă de literatură, pe când Camil
Petrescu propovăduia stilul anticalofil în opera Patul lui Procust, ca o condiţie
esenţială a salvării literaturii de falsitate prin „realul” cel mai pur. Costache Olăreanu reia tehnica jurnalului, dar la el cantitatea documentară este înlocuită de
calitatea artistică a notaţiei: „Cantitatea documentară e sacrificată pentru calitatea artistică a notației, suveranitatea confesiunii e uzurpată de preocuparea pentru scriitură. Amănunte, scene, idei, descrieri converg spre a impune o stare de
fapt: viaţa din aceste jurnale este literatură. Paginile reţin cu precădere lecturi,
proiecte scriitoriceşti, fiinţe şi lucruri înzestrate cu o certă vocaţie artistică. Lumea care se îndreaptă spre aceste jurnale e înzestrată cu formă estetică, este
scriptibilă.” (Mihai Dragolea, În exerciţiul ficţiunii, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 45)
Costache Olăreanu este scriitorul care se apropie cel mai mult de definiţia
de jurnal. Volumul de proză Ucenic la clasici n-a fost o surpriză pentru critică, ci o
confirmare. Cartea cuprinde anii 1949-1953 din perioada agitatului deceniu comunist. Totuşi, nicio idee despre perioada grea, nicio informaţie despre socialism, despre colectivizare etc. „Separarea de optica în cauză e operată de la bun
început: Un jurnal se face prin mulţimea zilelor descrise. De ce n-ar fi posibil un fel
de calendar pe marginea căruia să trecem însemnările noastre? Cer senin.” (p. 27)
Pe aceeaşi pagină, în subsol, o notă completează cele afirmate mai sus:
„Eroare! Ce ocazie formidabilă a avut autorul acestor însemnări de a ne da o imagine uluitoare a acelei epoci, pe cât de contradictorie, pe atât de vie şi interesantă!
Imaginaţi-vă un ochi proaspăt care să fi putut absorbi cantitatea imensă de fapte,
de mici şi mari evenimente, de situaţii, unele aproape incredibile pentru a ni le restitui în lumina lor reală, nuanţată. Să fi fost mai atent la fizionomiile din jur, la
mişcările sufleteşti, numeroase şi imprevizibile, la acele alternări de umbră şi soare, atât de specifice perioadei, şi am fi avut astăzi o fidelă oglindă retrovizoare.”
(p. 27)
Jurnalul există, e „făcut”, dar nu ca simplu document al deceniului, nu ca
oglindă fidelă a evenimentelor şi situaţiilor specifice vremii. Regretul autorului e
o simplă cochetărie, să nu ne lăsăm înşelaţi, dar una cu tâlc. Căci „ocazia formidabilă” ratată într-un loc e câştigată cu profit într-altul: dacă nu a înregistrat „alternările de umbră şi soare” de multe ori incredibile, violente, „ochiul proaspăt” a
făcut să se întrevadă indubitabil alte mici şi mari evenimente – în perimetrul
oglinzii e convocată persoana scriitorului în formare, lumea lui de ezitări şi entuziasme, de încercări şi dezamăgiri. Jurnalul e al unei „ucenicii”, chiar titlul aduce
această precizare. Ceva din palpitul epocii se simte în cartea lui Costache Olăreanu (parcă notate în treacăt, într-o doară, apar detalii convingătoare despre viaţa
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universitară bucureşteană sau despre dificultăţile de tot felul din acei ani), dar
acesta nu e nici de departe scopul volumului. Mai puţin document de epocă, Ucenic la clasici e oglinda formării scriitorului; jurnalul, ca şi catalogul, este o „ucenicie”, calificarea scriitorului ca scriitor.” (Mihai Dragolea, În exerciţiul ficţiunii, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 60-61)
Ucenic la clasici nu are nimic din stângăcia debutului unui tânăr scriitor. Cartea este scrisă cu „inteligenţă epică remarcabilă şi într-un stil de vizibil rafinament”. Aceasta cuprinde câteva portrete de scriitori extraordinare (de exemplu
cele ale lui Al. Rosetti, G. Călinescu, Tudor Vianu etc.), care sunt nişte bijuterii literare. Stilul de jurnal folosit de Costache Olăreanu este stilul scriitorului francez
foarte apreciat de târgovişteni, şi anume Jules Renard. Căutarea lui Costache Olăreanu este căutarea scriiturii, definirea stilului celui mai adecvat.
Ucenic la clasici devine la un moment dat „oglinda unui mod de a trăi împărtăşit de o întreagă generaţie”. Prieteniile acestuia sunt artistice, literare. Îşi citesc
unul altuia bucăţi de proză, împărtăşesc aceeaşi viaţă studenţească de privaţiuni
şi de mari ambiţii literare. Ucenic la clasici conţine: „Metafore inspirate, definiţii
lapidare şi consistente, ca nişte poeme într-un vers, blitz-ul unei propoziţii edificatoare cât o scriere de o pagină; studentul în umanioare e mulţumit mai ales
când reuşeşte să scrie concentrat, precis economic, exact, nu-i plac frazele despletite, desfăşurările de lungă durată. Când totuşi se încumetă la enunţuri ample,
înlocuieşte hotărât descrierea cu enumerarea (e vorba de o anume ştiinţă a enumerărilor, cu înţeles adânc – lumea modernă pune înaintea calităţii cantitatea,
acumularea; enumerarea, aici, nu e un simplu procedeu, ci o manieră de a defini
un proces şi o lume).” (Mihai Dragolea, În exerciţiul ficţiunii, Editura Dacia, Cluj,
1992, p. 63)
Din carte răzbate o plăcere foarte mare pentru lectură, iar lectura e o formă
superioară de existenţă (Una din zilele cele mai pline. Am citit Craii de Curtea Veche!). Cartea este presărată de detalii care „străfulgerează”, însă aceasta nu este
nicidecum consemnare a cotidianului, ci poartă pecetea scriiturii. C. Olăreanu
afirmă: „Îmi pare că nu există un jurnal al zilei, ci al timpului necesar scrierii lui.”
Jurnalul pentru târgovişteni este scriere, nu consemnare. „Între opera „obiectivă”
şi jurnal nu sunt graniţe; Şcoala de la Târgovişte vrea să insinueze, prin formarea
unui jurnal ca operă, că opera, în fond, este un jurnal, unul mai bine disimulat”
(Mihai Dragolea, În exerciţiul ficţiunii, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 64).
În opera lui Costache Olăreanu se fac multe trimiteri la elemente ale biograficului: „Datele comune se distribuie pe diverse paliere ale ficţiunii prozei, însă
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esenţial e să observăm că provin toate dintr-un strat bazal format din paginile –
autentice, verificabile documentar – ale jurnalelor risipite în Vedere..., în Ucenic...
şi în Cvintetul... Cu alte cuvinte, Costache Olăreanu nu face decât să-şi rescrie continuu biografia, travestind-o ici (dar transparent!), şi deformând-o colo în oglinzile jocurilor mereu la adevărul ei, dintr-o nevoie de confesiune tot atât de puternică pe cât de discret disimulată (auto)ironic. Între târgovişteni – putem spune acum – el este cel mai autobiografic (jurnalele colegilor săi jucând alte roluri
în cadrul altor proiecte creatoare) sau, mai exact, este cel care a făcut din autobiografism sensul ultim şi amplu al operei sale. Mesajul cel coerent acesta este:
cele nouă cărţi compun laolaltă un autoportret şi lasă să se străvadă dincolo de
suprafaţa paginii un temperament şi o existenţă, cu sensibilitatea, delicateţea,
profunzimea, obsesiile şi angoasele care îl şi definesc, o fiinţă năstruşnică, pe de o
parte, cu belşug de simţ al umorului, dar şi, pe de alta, melancolică (Cvintetul melancoliei...), gravă, tensionată. Nu scriu jurnal decât timizii. Vanitoşii scriu ori memorii, ori telegrame, spune o însemnare amuzantă din Ucenic... (p. 63), din care
merită să decupăm prima propoziţie şi să o luăm în serios. Cu ea şi cu alte chei de
lectură, care lăsate la vedere, care ascunse de autor cu grijă, se cuvine să ne reîntoarcem asupra celor nouă cărţi şi să cercetăm cu atenţie cât e în ele umor sau
eleganţă stilistică şi cât mărturisirea dramatică a ceea ce se numeşte – cu expresie, vai!, cam uzată – adevăr de viaţă.” (Ion Bogdan Lefter, Primii postmoderni:
Şcoala de la Târgovişte, Editura Paralela 45, 2003, p. 174)
Jurnalul devine pentru cei care trăiau zilele obsedantului deceniu o formă de
rezistenţă la cenzura şi imperativele literaturii realist-socialiste. Este specia cea
mai apropiată scriitorului şi cea mai puternic autenticistă: „Specia jurnalului intim se dovedeşte a fi fost rezistentă la toate asalturile «prozei de ficţiune» pentru
că, aşa cum s-a spus nu o dată în secolul XX, acest tip de text constituie nu numai
o obligaţie profesională a scriitorului, ci, mai mult, un spaţiu, poate singurul posibil, unde se poate trăi scriind şi se poate scrie trăind: «vivre c’est ecrire le
journal», declară «ucenicul la clasici», preluând o formulă care traduce identificarea lui a scrie cu a trăi (a scrie pentru a trăi) – «legea» mereu respectată a autorului de jurnal intim.” (Ioan Holban, Literatura subiectivă, Editura Minerva, Bucureşti, 1989, p. 170).
Dorinţa de a ţine un jurnal este dictată şi de prietenii Dinu, Anton şi Liviu,
care ţin şi ei jurnale intime. Pentru aceştia, nu contează „indicii” literaturii personale (sinceritate, adevăr), ci „performanţa scriitoricească”. În această perspectivă, naratorul-personaj din Ucenic la clasici este un ucenic al cărui obiect de lucru,
de exerciţiu este jurnalul. „Jurnalul «se exercită» atâta timp cât durează ucenicia,
73

CONCEPTUL DE AUTENTICITATE ÎN OPERA LUI COSTACHE OLĂREANU

iar «dădăceala maeştrilor» e necesară: jurnalul e un text de orientare şi, în aceeaşi
măsură, un text de pornire pentru un scriitor a cărui ţintă, literatura cu «evenimente, ciocniri, caractere»: în această opţiune se poate recunoaşte specificul
prozei lui Costache Olăreanu, precum şi distanţele pe care aceasta le stabileşte
încă din 1950 faţă de scrisul colegilor de generaţie.” (Ioan Holban, Literatura subiectivă, Editura Minerva, Bucureşti, 1989, p. 171)
Același critic literar mai susține că: „Instrument de orientare şi cale de acces
spre sine şi spre lume, jurnalul este textul de pornire spre lumea ficţiunii; fiecare
notaţie a jurnalului «trădează» romancierul şi fiecare fapt trăit este asumat în orizontul fictivizării sale: oglinda jurnalului de-formează realitatea pentru a constitui o alta, privirea personajului din Ucenic la clasici educând vederea romancierului: «Reiau jurnalul după o lungă întrerupere. În cele câteva luni de nejurnal, ceva
nu a mers, parcă aş fi fost părăsit de toţi, n-am mai ştiut ce şi cum să văd. Când
scriu câteva rânduri în caiet, am falsa senzaţie că reuşesc să cunosc mai bine nişte lucruri. Un fapt mărunt e pus la microscop ca un purice şi atunci am în faţă un
animal ciudat»: jurnalul selectează şi, totodată, deformează elementele realului:
de la «faptul mărunt» la «animalul ciudat» se scrie, în fond, istoria unei literaturi
care începe prin des-compunerea cotidianului pentru a sfârşi în construirea lumilor imaginare.” (Ioan Holban, Literatura subiectivă, Editura Minerva, Bucureşti,
1989, pp. 171-172)
În Scriitori români de azi, Eugen Simion, remarcă definiţia dată de Costache
Olăreanu jurnalului: „... Dintre definiţiile jurnalului reţin următoarea: jurnalul este o listă a zilelor inutile. Ea merge în sensul opiniilor lui G. Călinescu şi Camil Petrescu. S-ar putea replica faptul că, făcând cronica zilelor inutile, jurnalul le salvează de la uitare şi le dă o utilitate într-o ficţiune care imită spontaneitatea. E
ceea ce se întâmplă, în fond, cu aceste însemnări intime care sugerează bine stilul
dezordonat şi haotic al existenţei comune.” (Eugen Simion, Scriitori români de
azi, vol. IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989, pp. 332-333)
În Literatura română postbelică, Nicolae Manolescu recunoaşte maturitatea
stilistică a jurnalelor scriitorilor târgovişteni şi remarcă diferenţa abordării originale a jurnalului. Pentru scriitorii interbelici, gen Camil Petrescu, Mihail Sebastian, conta aspectul autenticităţii, pe când „pentru Costache Olăreanu (din care
am extras deviza, dar la care şi alte forme de jurnal sunt luate teoretic în considerare: Ce formidabil ar putea deveni acest jurnal! Dar cu o condiţie: să ajung celebru. Sau: Un jurnal se face prin mulţimea zilelor descrise. De ce n-ar fi posibil un fel
de calendar pe marginea căruia să trecem însemnările noastre?), viaţa cotidiană
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furnizează în fond pretextul pentru mici şi rotunde naraţiuni, al căror rost constă
în perfecţiunea lor de poem sau de sonată. Evenimente mărunte sunt prinse în
vârful peniţei, ca nişte scame lejere, şi puse cu grijă în pagină. E o artă de bijutier.
Nicio dezvoltare epică: instantanee şi fulguraţii. Jurnalul lui reprezintă un triumf
al fragmentului. Modelul nu e Gide, ca la Eliade, ci Jules Renard, citit şi citat de la
început. Ceea ce face farmecul Ucenicului la clasici nu e deci nici tenacitatea maioresciană, care înregistrează totul, zi de zi, nici sinceritatea lui Octav Şuluţiu, ci
capacitatea de a formula artistic impresia.” (Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică. Proza. Teatrul, Editura Aula, 2000, p. 140)
Costache Olăreanu face din jurnalul său o listă a zilelor inutile, asta înseamnă
că scriitorul nu acordă importanţă consemnării reale a timpului trăit, cât mai ales
artei scrisului care devine singura raţiune de a exista a acestuia. Postura tânărului scriitor este cea a ucenicului care seamănă cu acei „pictori în formare care copiază tablouri celebre în speranţa că vor prinde într-o bună zi nişte mecanisme”.
Mihai Dinu Gheorghiu, în Reflexe condiţionate spune: „Scriitorul adevărat este cel
care descoperă viaţa la acest nivel, pentru unii şters, inodor (deşi exală atâtea
mirosuri!), al cuvintelor, iar nu acel ce se mulţumeşte cu consemnarea de evenimente al căror martor «fidel» se vrea. Înţelegem astfel cum această ucenicie la
clasici are şi un rost parabolic: scriitorul este recunoscut după autenticitatea lecturii sale.” (Mihai Dinu Gheorghiu, Reflexe condiţionate, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983, p. 21)
Ion Buzera vorbeşte în Şcoala de proză de la Târgovişte de o neputinţă de invenţie epică la Olăreanu, care se transpune în opera sa prin concizia jurnalelor
sale. Jurnalul va fi integrat în proiectele sale narative ulterioare, lucru realizat în
Cvintetul melancoliei: „Nemulţumirea în faţa propriului jurnal s-a metamorfozat
într-o contestare a principiului genetic al acestui tip de discurs.” (Ion Buzera,
Şcoala de proză de la Târgovişte, Editura Universităţii din Craiova, 1994, pp. 7-8)
Marin Mincu, în aceeaşi direcţie ca şi Ion Buzera, este încântat ca lector de
frământările scriitorului Costache Olăreanu legate de greutatea de a scrie un roman, deoarece acestea sunt generatoare ele însele de literatură de cea mai bună
calitate. Tema încercărilor nenumărate de scriere a romanului este foarte importantă pentru critic, mai puţin poate decât textul literar în sine, de care „mai degrabă, mă pot îndoi în ordinea autenticităţii”. (Marin Mincu, Textualism şi Autenticitate, Editura Pontica, Constanţa, 1993, p. 159)
Gheorghe Crăciun remarcă şi el prezenţa aproape obsesivă a jurnalelor în
operele de creaţie ale scriitorilor târgovişteni: „Toţi târgoviştenii scriu jurnale
sau adoptă formula jurnalului ca structură a scrierilor lor de ficţiune. Pentru ei,
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viaţa e un jurnal (şi nu un roman, cum sunt înclinaţi să facă prozatorii de factură
balzaciană), iar jurnalul nu e un text non-literar, ci celălalt nume al operei.” (Gheorghe Crăciun, În căutarea referinţei, Editura Paralela 45, 1998, p. 180)
Şi Ioana Pârvulescu observă lipsa aproape totală a descrierilor de epocă din
anii ’50 cuprinşi în jurnalul lui Costache Olăreanu: „În aceste pagini tăcerea şi nu
notaţia e dovada cea mai bună a autenticităţii şi sincerităţii jurnalului şi e un document mult mai tulburător pentru mine decât toate adevărurile cosmetizate din
romanele politice.” (Ioana Pârvulescu, România literară, nr. 4/1996) Studentul
Olăreanu ca şi ceilalţi prieteni dragi, viitori mari scriitori ai Şcolii de la Târgovişte,
sunt nişte modele în care se poate regăsi oricare student împătimit al cărţilor.
În Cvintetul melancoliei, Costache Olăreanu foloseşte mai multe trucuri specifice romanelor de tip postmodern şi scriitorilor postmoderni. Inserează mai
multe voci narative, inclusiv un fel de jurnal ce însoţeşte opera de ficţiune propriu-zisă. Sunt cinci voci narative ale romanului lui Costache Olăreanu (Leontin,
fetiţa cu câinele, domnul adus de spate, tânăra întâlnită la etajul 5 şi autorul), care se pot rezuma la trei: autorul, Leontin care devine şi el autor şi autorul care
apare ca personaj, şi anume personajul autorului care scrie un roman (Cvintetul
melancoliei) şi ţine în acest timp un jurnal inclus în interiorul textului. Ceea ce
uneşte aceste voci este vocea autorului care se chinuie de cinci ani să scrie un
roman, care nu este decât cel care se scrie în faţa ochilor cititorilor, creând iluzia
autenticităţii, specifice postmodernilor: „Romanul despre care este vorba nu-i altul decât acela ce se constituie, acum, sub ochii noştri. Un artificiu care dă iluzia
autenticităţii în planul tipologiei şi al scriiturii. Costache Olăreanu foloseşte des
asemenea abilităţi şi, trebuie să spun, prin ele îşi construieşte personajul cel mai
interesant al cărţii: autorul care are viaţă dublă (funcţionar la un institut de ştiinţe umanistice şi, în orele liber, autor de romane) şi scrie acum cu dificultate o carte. Dificultăţile sunt notate, separat, într-un jurnal, iar jurnalul intră în substanţa
cărţii[...].” (Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989, p. 342)
Una dintre cărţile lui Costache Olăreanu cu cele mai multe referinţe biografice este Poezie şi autobiografie apărută în 1994. Încă de la prima pagină, autorul
ne avertizează că această carte este o şansă pentru el de a mai exista ca scriitor,
spunându-ne că avem de-a face cu o autobiografie şi un jurnal. De asemenea,
persoanele reale care apar în jurnalul său sunt nişte plăsmuiri ale minţii sale, nu
ceea ce sunt ele în realitate. Autobiografia sa se întinde până la vârsta de 20 de
ani, pentru că autorul nu s-a mai încumetat să continue.
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Poezie şi autobiografie este alcătuită din 3 părţi, căci în afară de jurnal şi autobiografie, autorul mai publică şi câteva poezii din tinereţea sa. Autobiografia
poate fi considerată o mistificare a perioadei când cei trei mari prieteni, Costache
Olăreanu, Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, se jucau de-a literatura. Aceştia scoteau fiecare câte o revistă confecţionată manual, în care îşi publicau operele lor şi ale prietenilor literari. Este o rememorare a perioadei de început literar,
de „ucenicie la clasici”, lucruri pe care le-a reluat pe alocuri din cartea din 1979.
Jurnalul conţinut în această carte cuprinde perioada 20 februarie 1991-13
martie 1992. Este pentru prima oară când un scriitor târgoviştean descrie în jurnalul său perioada de după Revoluţia din 1989, anii postcomuniști. În acest jurnal, se fac mai multe referiri la întâmplări cotidiene, la fapte istorice şi la personalităţi ale acelor tumultuoşi ani din istoria României. În acest jurnal, spre deosebire de cel din Ucenic la clasici, apar numele întregi, necriptate ale unor personalităţi, precum Mircea Nedelciu, Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Alexa Visarion, Andrei Pleşu, Ion Caramitru etc. Se remarcă totuşi acelaşi amestec de livresc,
de referinţe culturale diverse, de aprecieri estetice din partea autorului. Se simte,
pe de altă parte, o atmosferă apăsătoare a acelor ani corupţi, se fac referiri directe la oameni care au slujit comunismul şi acum vor să parvină.
Costache Olăreanu explică de ce vrea să scrie din nou jurnal: „Reiau jurnalul
după aproape 40 de ani. Mai degrabă o încercare de a nu uita literatura, de a continua să scriu, indiferent ce, dar pe o cale mai uşoară, mai la îndemână. Şi ce poate fi mai uşor de scris decât un jurnal?!” (Costache Olăreanu, Poezie şi autobiografie, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1994, p. 125)
Poezie şi autobiografie este deja cartea unui autor consacrat, căci se fac multe referiri la prieteniile literare cu mai vechii „colegi” ai Şcolii de la Târgovişte,
precum Radu Petrescu, M.H. Simionescu, Tudor Ţopa, Petru Creţia, dar şi cu scriitori mai tineri, precum Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Gheorghe Iova etc., în
general, optzeciştii perioadei respective. Costache Olăreanu este angajat de Andrei Pleşu, pe atunci ministru al Culturii, şi este numit consilier-şef la Inspectoratul pentru cultură al municipiului Bucureşti. Apoi, este numit de Ministrul Culturii din 1991, Ludovic Spiess, director general.
Stilul cărţii îl reia, în linii mari, pe cel din Ucenic la clasici. Acelaşi amestec
concis pe alocuri, inedit între livresc şi banalul cotidian ridicat la rang de artă
prin scris: „Terminat pe Belu Zilber. Recunoaşte că a fost spion sovietic. Picături
în nas şi soluţie contra tusei.” (Costache Olăreanu, Poezie şi autobiografie, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1994, p. 149)
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Proza Şcolii de la Târgovişte face trecerea la proza optzecistă a unor scriitori,
precum Ioan Groşan, Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun etc. Aceştia din urmă
şi-au propus în mod programatic să urmeze mai multe postulate, şi anume postulatul meta-romanului, al conştiinţei de sine a prozei, şi postulatul autenticităţii:
„Cea de-a doua trăsătură fundamentală a paradigmei «optzeciste» priveşte un
postulat al autenticităţii(...) În sfera discursului epic, termenul cel mai frecvent pe
care îl folosesc «optzeciștii» este acela de «autenticitate».” (Liviu Petrescu, Poetică şi teorie literară, Editura Paralela 45, 2003, p. 145) Acelaşi autor menţionează
în continuare că această temă este abordată şi de Ion Bogdan Lefter în Introducere în noua poetică a prozei, şi anume: „Voinţa autenticistă (care, pe alt inel al spiralei istoriei literare, reia voga «trăiristă» interbelică, axată pe principiul unei
proze «trăite») a făcut ca temele predilecte să devină viaţa de zi cu zi, banalul urban, studenţia, căminele, naveta, vacanţele la munte şi la mare, lecturile, filmele,
deriva cotidiană şi – mai general vorbind – raporturile individului cu sistemele în
care se integrează.” (Liviu Petrescu, Poetică şi teorie literară, Editura Paralela 45,
2003, p. 145)
În aceeaşi direcţie, Mihaela Ursa defineşte poetica optzeciştilor în strânsă
legătură cu conceptul de autenticitate. În viziunea ei, principala diferenţiere a
acestor scriitori faţă de cei din Şcoala de la Târgovişte, şi nu numai, este diferenţierea prin autenticitate, mult mai pregnantă decât la alţi prozatori: „În coordonatele acestei definiri a antropocentrismului apare o diferenţiere deloc neglijabilă a optzecismului faţă de predecesorii lui literari, aflată în strânsă legătură cu un
alt termen fundamental al manifestărilor optzeciste, şi anume cu conceptul de
autenticitate care deschide, pentru scriitorii generaţiei, un tip de contract special
între autor şi cititor, dar şi între autor şi text.” (Mihaela Ursa, Optzecismul şi promisiunile postmodernismului, Editura Paralela 45, 1999, p. 36)
Carmen Muşat remarcă o constantă a operei lui Mircea Horia Simionescu, şi
anume biograficul ca operă. „Ce este un autor şi în ce raport se află el cu opera
sa? Aceasta pare să fie întrebarea care revine constant în toate volumele publicate până acum de Mircea Horia Simionescu.” (Carmen Muşat, Perspective asupra
romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998, p. 122) Autorul pare să experimenteze la nesfârşit mai multe feluri de
a fi în text ale acestuia, care este un personaj omniprezent. Criticul conchide că
mai toate volumele lui Mircea Horia Simionescu sunt nişte monologuri ale eului
în care artele se întrepătrund. S-ar părea că autorul pare a fi „un nou acelaşi
într-un nou altul”.
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Scriitorii Şcolii de la Târgovişte au inserat deseori elemente biografice reale
ale existenţei lor, folosindu-le ca pretext literar. Întocmai ca la marii autori postmoderni ai lumii, realitatea se îmbină în mod evident cu ficţiunea, biograficul fuzionează cu ficţionalul. Cel mai „autobiografist” prozator târgoviştean este Costache Olăreanu care mărturiseşte el însuşi, de-a lungul existenţei sale, că a fost nevoit să-şi scrie şi să-şi rescrie mereu biografia. Romanul Confesiuni paralele, de
exemplu, se structurează pe acest joc al scrierii unei biografii despre care putem
să ne îndoim foarte mult sub aspectul autenticităţii. În mod real, autorul a fost
obligat să mintă în faţa autorităţilor comuniste ale vremii, care urmăreau şi excludeau din viaţa socială pe cei care nu aveau origini „bune”. Autorul a fost, de
exemplu, exmatriculat în anul IV de la Facultatea de Pedagogie-Psihologie, din
cauza originilor politice „nesănătoase” ale tatălui său, care a fost unul dintre fruntaşii ţărănişti ai judeţului din care provenea.
Aceste aspecte ale vieţii sale reale se pot regăsi şi în scrierile de mai târziu.
În acest fel, prin opera lui Costache Olăreanu, se demonstrează concepţiile postmoderniste despre Istorie, prezente şi mai pregnant la alţi autori postmoderni
universali, cum ar fi Italo Calvino, cu romanul Cavalerul Inexistent, de exemplu,
care afirmă că nu putem diferenţia cu precizie discursul ficţional de cel istoric.
Astfel că, de exemplu, Napoleon din Război şi pace de Tolstoi este la fel de real ca
cel din oricare dintre monografiile istoriei franceze despre epoca aceea.
IV. Încheiere, concluzii
Autenticitatea este un concept literar strâns legat de literatură. Este înrudit
cu verosimilul, cu faptul că literatura îşi extrage seva din pulsul vieţii. Oamenii au
nevoia unei certitudini, să ştie că întâmplările literare sunt inspirate din fapte reale. Autenticitatea şi verosimilul ţin de un tip de literatură pe care Manolescu îl
numeşte ionic. Este de factură balzaciană, în care literatura dă iluzia realului,
surprinde aspecte semnificative din realitate. De aici, bogăţia poate excesivă a
detaliilor descrierii romanelor lui Balzac, crearea impresiei de autentic, de verosimil. Faptele s-au petrecut aidoma realităţii. Această concepţie a lumii moderne,
a burgheziei societăţii capitaliste, deterministe, carteziene poate fi o replică la
miturile antice despre care Mircea Eliade afirmă că reprezintă nişte adevăruri
trăite de om cu toată fiinţa. Unui astfel de tip de literatură, a realismului, romanticii şi simboliştii îi opun o literatură a eului hiperbolizat, ceea ce Manolescu ar
asocia cu literatura doricului. Naratorii vorbesc la persoana I pentru a crea şi mai
bine iluzia realităţii, impresia autenticităţii, că întâmplările povestite sunt întâm79

CONCEPTUL DE AUTENTICITATE ÎN OPERA LUI COSTACHE OLĂREANU

plările trăite, adevărate. Această revoluţie romantică a fost pornită de J.-J. Rousseau care, în Confesiunile sale, a încercat să povestească cu maximă fidelitate şi
autenticitate întâmplările vieţii sale fără nicio idealizare, fără nicio omitere voită
şi din perspectiva eului său. Ego-ul este singura posibilitate de a descrie realitatea în mod obiectiv. A fi subiectiv înseamnă a fi obiectiv în cel mai înalt grad. De
multe ori, autorii-naratori romantici, de genul abatele Prevost, Sterne etc. susţin
că întâmplările povestite sunt de fapt nişte manuscrise pe care le-ar fi găsit, un
tertip prin care aceştia încercau să se sustragă cenzurii vremii, însă o metodă, de
altfel, prin care se încerca să se creeze iluzia autenticităţii, a vieţii trăite şi confesate. Nu este de mirare că romanticii au fost promotorii înverşunaţi ai jurnalelor.
Cel mai celebru jurnal al secolului al XIX-lea (vorbim despre o celebritate postumă) este cel al scriitorului francez Jules Renard, care şi-a dorit glorie literară prin
operele sale antume, însă a fost revalorificat după sfârşitul vieţii. Alţi mari scriitori au ţinut jurnale: fraţii Goncourt, A. Gide, Tolstoi, F. Kafka, C. Pavese etc.
Scriitorii postmoderni tratează însă cu ironie acest tip de convenţie literară,
chiar şi pe cea a jurnalului. La noi, Şcoala de la Târgovişte, care reprezintă prima
şcoală de scriitori postmoderni avant la lettre celor din generaţia ’80, a cultivat
jurnalul ca specie literară având ca model jurnalul lui Jules Renard. Laconicitatea
acestuia, stilul apoftegmatic, descrierea plastico-poetică a peisajelor etc. reprezintă trăsături la fel de importante pentru scriitori ca Radu Petrescu, Costache
Olăreanu.
Autenticului, din specia jurnalului ca o condiţie sine qua non a acestuia, i se
opune esteticul în jurnalele (şi scrierile în care sunt inserate jurnale) lui Costache
Olăreanu. Aceste aspect a fost remarcat de toţi criticii literari care au analizat
opera acestuia. Vocaţia de scriitor a lui Olăreanu este certă, iar jurnalele despre
romane sau meta-romanele acestuia sunt dovezi ale frământărilor interioare cu
privire la destinul operei sale.
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Fără a reface istoria ideii de decadență, fără a limpezi nuanţele conceptului
de decadentism, ne rezumăm la a sublinia relaţia lui des Esseintes, decadentul,
cu critica timpului, viaţa ca artă şi receptorii săi.
Dandysm şi decadentism – cu siguranţă sunt două concepte corelative cu
ajutorul cărora, dacă am survola toate personajele din literatura de specialitate,
aproape toate trăsăturile eterne: estetizare excesivă, efeminare, ostentaţie, cult
pentru sine etc. Toate acestea apar predilect în epoci de decadenţă, la finele
unor cicluri istorice, când valorile puternice se relaxează, pierzându-şi din forţă.
Efectele pe care această criză axiologică generală le produce au un spectru
enorm: dispariţia încrederii în virtuţile raţiunii şi ale ştiinţei, filosofiile „neliniştii”, explozia aventurii, a disperării sau a izolării, amoralismul, ruperea esenţei
de existentă, exaltarea individualismului, dispariţia entuziasmului moral, cultivarea apatiei, a epuizării nervoase, fascinaţia pentru stările morbide, pentru toate
formele agonicului.1 Personajele2 care populează această lume sunt de-a dreptul
1

Adrian Marino, Dicţionar de idei literare, I, Bucureşti, Editura Eminescu, 1973, pp. 508-509.

Cel care începe să îi atragă ca un magnet pe tinerii decadenți, „rege al simboliştilor” şi întrupare a noului duh elitar, e Stéphane Mallarmé. Marelui poet i se datorează, în fapt, naşterea lui des Esseintes, deoarece el mediază întâlnirea lui Montesquieu cu Huysmans, determinându-l pe acesta din urmă să îşi
compună celebrul personaj, în a cărui piele se străduiau să intre toţi decadenţii. La ora când îl cunoaşte,
în casa lui Mallarmé, pe contele de Fezensac, parizianul de adopţie, Huysmans e deja un scriitor consacrat, acceptat de mediile literare. Întâlnirea cu Montesquieu îl tulbură pe modestul funcţionar din Ministerul de Interne, slujitor zelos al administraţiei franceze. În faţa sa, se află un om din altă lume. Zi
după zi, imaginea viitorului personaj des Esseintes se limpezeşte, iar romanul À rebours stă să se nască.
Va fi curios, cred, cu atât mai mult cu cât în el se află rafinamentul epuizat al tuturor lucrurilor, al literaturii, al artei, al florii, al parfumurilor, al mobilelor, al pietrelor etc. Sunt gândurile lui Huysmans dintr-o
2
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fascinate de viziunea apusului culturii, de spectacolul tuturor prăbuşirilor, cu afinităţi și predilecţii, uneori stranii, pentru stările de extenuare, degenerare şi agonie. Voluptatea lor supremă este să se simtă și să se proclame storşi, depăşiţi de istorie, consumaţi în întreaga lor fiinţă. Conştiinţa paralizantă a stărilor anormale
îi domină: sleirea vitalităţii îi aruncă în artificial, senzualism şi hedonism; individualismul exacerbat îi transformă în cerebrali diletanţi, anarhici, distructivi și cinici.3 Fişa clinică a acestui fenomen, realizată de Adrian Marino dintr-o perspectivă psihologizant-moralizatoare, mi se pare întru totul elocventă.
Joris-Karl Huysmans ar fi fost astăzi un scriitor neglijabil, ale cărui merite,
dispărute treptat în groapa comună a unei tradiţii literare, n-ar mai putea suscita mare interes, dacă în cele optsprezece volume câte însumează ediţia de opere
complete4 nu şi-ar afla locul romanele À rebours, Là-bas şi La Cathédrale.
Sumbra strălucire a acestor cărţi curioase, ce au stârnit mari emoţii la apariţie5, continuă să fascineze şi să ofere un farmec veninos, în timp ce tot ceea ce a
scris după6 aceea s-a estompat într-o negură impenetrabilă. Acestea trei s-au
salvat ca printr-un miracol, continuând să plutească victorios pe apele timpului,
însă nu à rebours, ci în sensul curentului.
Ceea ce autorul a conceput de-a curmezişul sau de-a-ndăratelea în raport
cu timpul în care a trăit s-a orientat aproape de la sine în sensul progresului. Fără să vrem, noi citim astăzi de-a-ndoaselea romanul luând naştere o mişcare de
reintegrare a dramei lui des Esseintes, personaj principal şi unic. Limpezit de
apele timpului, impasul intelectual al eroului lui Huysmans, care, în viziunea autorului, este impasul unei societăţi şi, în ultimă instanţă, impasul insondabil al
omului în general, nu ne antrenează neapărat în direcţia idealului istoric regresiv al scriitorului, ci ne ataşează mai degrabă progresivei mişcări de demistificare şi de regenerare a spiritului uman.7 O asemenea reechilibrare se produce inescrisoare adresată prietenului său Descaves. Tot ceea ce melancolicul funcţionar, chinuit de ficat, fiere,
stomac, de o viaţă precară şi ştearsă nu poate trăi se transferă eroului său. Impactul romanului după
apariţie e inimaginabil. Aproape că nu există tânăr la Paris care să nu se închipuie un Jean Floressas des
Esseintes, aristocratul introvertit, trăind în splendoarea artificiului.
3

Adrian Marino, Ibidem, p. 509.

4

Îngrijită de Lucien Descaves – discipol al fraților Goncourt.

5

À rebours, Paris, 1884, Ed. Stock; Là-bas, Paris, 1891, Ed. Stock; La Cathédrale, Paris, 1898, Ed. Stock.

În anul 1903, apare romanul L’Oblat, iar în 1905, cu doi ani înainte de a muri, îşi publică volumul Trois
Primitifs.
6

Joris-Karl Huysmans, În răspăr, Ed. Minerva, Bucureşti, 1974, traducere de Raul Joil, prefață de G. Horodincă, p. 6.
7
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vitabil în posteritatea unei opere care structurează estetic un fenomen viu al
contemporaneităţii sale, ca în cazul lui Huysmans. Sentimentul istoric cu care citim azi cartea În răspăr ni-l situează pe des Esseintes în perspectiva unui efort
permanent al omenirii de re-creere şi de remodelare a tipului uman. Experienţa
singulară a acestui duce, ultim supraviețuitor al familiei Floressas, deşi vine să
ilustreze pesimismul desăvârşit al autorului, îşi ia totuşi locul, prin forţa ideală a
artei, într-o ordine progresivă, adică în aspiraţia de evoluţie a omenirii, mereu
nemulţumită de propria ei creaţie. Mişcarea autocritică a istoriei ruinează mitul
unei trecute vârste de aur a omenirii, deşi, în acelaşi timp, propria ei nemulţumire în faţa prezentului îl alimentează necontenit; astfel Jean des Esseintes se izolează în interiorul casei sale, protejându-se de realitate prin intermediul unei
acumulări de artefacte artistice şi trăind călătorii în imaginație. Îşi aminteşte despre ființe şi lucruri pe care nu le-a cunoscut personal şi vine un moment când evadează nestăpânit din închisoarea veacului său şi rătăceşte, în deplină libertate,
printr-o epocă fața de care se simte, cu o ultimă iluzie, mai apropiat.8
Sentimentul istoric cu care întreprindem astăzi lectura romanului À rebours trezeşte totodată valenţele lui estetice actuale, active în orice caz atâta
timp cât va rămâne activă şi năzuinţa omului de a se inventa şi de a se realiza pe
sine însuşi în spiritul necesităţilor speciei, în spiritul cerinţelor umanităţii. Des
Esseintes crede că descifrează exact această năzuinţă, căutând să se realizeze,
departe de secolul lui burghez, ca homo aestheticus. El se înşeală, desigur, dar nu
în întregime. Eşecul său nu poate fi interpretat ca o dovadă determinantă a incorectitudinii integrale a premiselor alese. Rafinamentul estetic din care des
Esseintes vrea să facă un mod de existenţă se înscrie într-adevăr într-o tendinţă
generală, caracteristică neliniştii spiritului uman – mai cu seamă sfârşitului de
secol XIX.9 Nereuşita lui este nereuşita omenirii în ceasul istoric respectiv, în
8

Ibidem, p. 128.

Ştim faptul că scriitorii din jurul revistei La Décadence, apărută în 1886, şi-i revendică drept înaintaşi
pe Baudelaire şi Gautier. Astfel, Huysmans, prin fascinantele pagini decadente, va marca noua etapă estetică în turmentata istorie a sfârşitului de secol francez. Anatema pe care aceştia toți o ridică împotriva
clasicismului, a realismului sau naturalismului nu stârneşte acelaşi ecou în paginile tuturor. De pildă, o
umbră neoclasică adie prin opera multora. Teoreticienii decadentismului, în cazul de faţă Joris-Karl
Huysmans, se întâlnesc de aceeaşi parte a baricadei în clipa în care facem bilanţul cuvintelor-cheie din
arsenalurile acestora: hiper-estetism, cultul formei, individualism, narcisism, spirit anti-burghez, negativitate extinsă, gust novator cu forţă de şoc, dar şi blazare, stilizare a trăitului, predilecţie pentru artificial, efeminare, devitalizare, fascinaţie a morbidului, suflu agonic. În Franţa, euforia decadenţilor nu ţine mai mult de un deceniu. Poate nici atât. La finele anilor 1880, majoritatea autorilor din jurul lui Le
Décadent părăsesc revista lui Anatole Baju şi, în frunte cu Paul Verlaine, trec în echipa „simboliştilor”.
9
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măsura în care orice realitate estetică este, în acelaşi timp, o imagine databilă.
Totuşi, această nereuşită, definitivă şi inevitabilă, pentru des Esseintes nu este
istoric definitivă, deoarece drama acestuia rămâne mereu posibilă, sub altă formă, în alte condiţii, dar mereu posibilă: o cursă a destinului, mereu întinsă spiritului omenesc aflat în căutarea acestui adevărat Proteu, greu de recunoscut sub
capricioasele-i metamorfoze, care este frumosul.
Înfrângerea lamentabilă pe care o suferă des Esseintes ne-o putem astăzi
explica prin unilateralitatea efortului său: impunătoarea asceză, care excludea
orice alte coordonate, etice, morale, sociale şi chiar naturale ale fiinţei umane, în
folosul hipertrofiei simţului estetic. Îl numim astfel pe des Esseintes „homo
aestheticus-religiosus”. Această unică facultate creşte în chip monstruos şi în
dauna tuturor celorlalte, astfel încât, în loc să acţioneze ca un factor de armonie,
devine un gigantic parazit care sufocă trunchiul din ce în ce mai anemiat din
punct de vedere fizic şi moral. Aşa se face că în loc să realizeze un model de
umanitate salvată din trivialitatea unui mediu social detestabil, eroul lui Huysmans cade în speţa unui caz clinic, ilustrând un tip de maladie pe care în secolul
al XIX-lea au resimţit-o, au descris-o sau au cântat-o atât naturaliştii, cât şi decadenții simbolişti, ca pe o adevărată boală a veacului: nevroza și degenerarea.10
Experienţa căreia i se supune în mod voluntar des Esseintes, retrăgându-se în
afara societăţii în primul turn de fildeş11 realizat la propriu, nu numai la figurat,
pentru a se dedica exclusiv cultivării emoţiilor estetice, rezumă într-o formă
pregnantă un proces care se petrece în acelaşi timp pe scara socială.12 Apogeul
acestor experienţe desessentiene îl constituie, incontestabil, incredibila broască
ţestoasă pe care şi-o cumpără şi căreia, dintr-un capriciu, îi aureşte carapacea şi
pune să i se imprime un desen japonez sofisticat din variate pietre prețioase.
Impulsul spre o astfel de activitate costisitoare şi, oricum, nefirească este rezultatul unei fantezii care-i venise lui des Esseintes câtva timp înainte de plecarea sa
din Paris. Uitându-se într-o zi la un covor oriental […] își spuse: ar fi bine să se pună pe covor ceva care să se miște și al cărei ton închis să dea mai multă strălucire
nuanțelor sale.13 Plimbările lui des Esseintes pe străzile Parisului cu o broască
țestoasă în lesă au rămas memorabile.
10

Max Nordau, Dégéneration, Lausanne, 2010, Editura: Age d'Homme, p. 17 (t.n.).

Visa deja la o Tebaidă rafinată, la un deşert primitor, la o arcă neclintită şi călduța în care să se refugieze, departe de nesfârşitul potop al prostiei umane. Joris-Karl Huysmans, op. cit, p. 9.
11

12

Adriana Babeți, Dandysmul. O istorie, Ed. Polirom, Iaşi, p. 305.

13

Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit. p. 33.

85

ÎNTRE ESTETIZARE ȘI OSTENTAȚIE SAU JORIS-KARL HUYSMANS ŞI NOUA RELIGIE

Cauzele vagi, impalpabile, neidentificabile în nicio dramă personală, ale nevrozei sale acuză de altminteri şi ele, destul de clar, origini difuze, de natură socială, comunicabile unei întregi categorii. Dacă cercetăm mai de aproape, observăm că nevroza lui des Esseintes este nevroza lui Maurice Rollinat, a lui Flaubert, nevroza poeţilor blestemaţi, dar şi a personajelor lui Ēmile Zola. Este, într-adevăr, o boală a secolului şi, în special, o formă a solitudinii scriitorului, indiferent că se reclamă din filonul realist, ca romancierii naturalişti, şi urmează calea artei larg accesibile, sau din specia ermeticului Mallarmé, care practică pentru un cerc foarte restrâns o artă dificilă. Toţi au sentimentul că fac artă pentru
artă, şi nu artă pentru public. Fisura propagată în conştiinţa scriitorului constrâns la o dureroasă despărţire de viaţa societăţii, fisură constatabilă încă de la
Rousseau, n-a făcut decât să se accentueze în tot cursul secolului al XIX-lea.
Consolidându-se, modul de viaţă burghez impusese artei să urmeze legea unei
valori de schimb, adică să devină o marfă sau să piardă orice valoare socială.
Această dezonoare, care pe mulţi îi face să regrete vremurile când arta gravita în
zona sacră a religiei, nu putea primi ca ripostă decât o negare exasperată a mercantilismului: proclamarea artei drept un act gratuit, ceea ce afirma implicit voinţa artiştilor de a merge à rebours.
Marele răsunet în epocă al romanului14 lui Huysmans se explică prin legăturile organice dintre drama lui des Esseintes şi scena vieţii contemporane pe
care slujitorii frumosului apăreau, desigur, în dubla lor postură de inadaptabili
neintegraţi vieţii sociale şi de asceţi ai artei.15 Dar, prin aderenţa deplină la contradicţiile sale, des Esseintes nu făcea totuşi decât să dea culoare istorică spiritului faustic, creator: des Esseintes ilustrează acest spirit mai ales în direcţia disocierii valorilor estetice de cele morale: o lume a artei. Dacă ne gândim numai
la Thomas Mann, avem, desigur, perspectiva ulterioară a unei structuri literare
În iunie 1884, anul apariției romanului À rebours, se publică în Le Chat Noir articolul lui Léon Bloy
Les represailles du Sfinx (Represaliile Sfinxului) închinat romanului À rebours şi care marchează începutul prieteniei lui Huysmans cu violentul pamfletar catolic. Bloy observă că Huysmans s-a despărțit dezgustat de trivialitatea vieții contemporane, eroul său se află în căutarea unei soluții pe care i-ar putea-o
oferi, la un moment dat, credința în Dumnezeu. În aceeaşi lună, apare articolul lui Guy de Maupassant
intitulat Par-delà (Dincolo) dedicat de asemenea romanului À rebours, unde face elogiul lui des
Esseintes ca personaj a cărui nevroză oglindeşte plictiseala şi dezgustul față de lipsa de noutate şi de
interes a vieții. Maupassant afirma: Dar de ce acest nevrozat, dacă ar exista mi-ar apărea drept singurul
om inteligent, înțelept, ingenios, cu adevărat idealist şi poet al universului?
14

Mişcarea i se părea de altfel inutilă şi imaginația părea să poată înlocui cu succes realitatea vulgară a
faptelor. Joris-Karl Huysmans, op. cit. p. 19.
15
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ce comunică în acelaşi timp prin, filiere nevăzute, cu Goethe, cu E.T.A. Hoffmann
şi cu Edgar Poe, toţi trei traduşi în cursul secolului al XIX-lea în Franţa şi intraţi
în fiorul satanic al lui Baudelaire, fior prezent şi în firava făptură a lui des
Esseintes. Încercând să realizeze omul în răspăr, eroul lui Huysmans îşi afirmă
umanitatea prin dezumanizare, voinţa de armonie prin dezechilibru, dorinţa de
estetizare prin dizgraţios. Nu era greu ca scriitorul să-şi închipuie, după aceea,
că rezultatul obţinut se situa la antipozii intenţiilor sale, deoarece el însuşi năzuise, asemeni îngerului căzut, să ia locul creatorului divin, construind o altă lume.
Râvnind să ajungă Dumnezeu, căzuse în cursa diavolului, Gille de Rais, personajul din Là-bas, nu e decât un simbol pentru Evul Mediu al lui des Esseintes. La
des Esseintes, realitatea e o simplă curiozitate. La Gille de Rais, e o pasiune, iar
des Esseintes nu e capabil să-şi satisfacă dorinţele: călătoria lui la Londra se
opreşte la cafenea. Gille de Rais vrea să-şi refacă averea: crede în alchimie, şi dacă n-ar fi existat, ar fi inventat-o. Des Esseintes poate demoraliza pe alţii, aşa
cum Gille de Rais se demoralizează pe sine. Des Esseintes nu crede în nimic, însă
Gille crede în demoni. După ce îşi denumeşte cu precizie mânia lui de a căuta o
anume realitate: naturalismul mistic, Huysmans simte că formula aceasta trebuie legitimată cu existenţa unei realităţi. El o găseşte în Carhaix, clopotarul bisericii Saint-Sulpice. Carhaix e ultimul clopotar catolic. Dezgustul lui de veac îl urcă
în turle, îl pune să dezmierde pielea clopotelor, să le ştie, să le sune ori să le cultive bucuria şi doliul. Carhaix, natural şi mistic, trăieşte lângă clopotele lui, ca
într-o gospodărie restrânsă, printre găinile din curte.16
Viaţa lui Carhaix reprezintă o ispită simplă pentru Huysmans față de cea a
lui Gille de Rais, care e prea complexă. Între acestea două, Huysmans a imaginat
un satanism contemporan. Neputând să descopere o satisfacţie în naturalism,
Huysmans a făcut din naturalism un scop. De acum înainte va scrie En route, La
Cathédrale şi L’oblat.
Evoluţia ulterioară a lui Huysmans, devenit scriitor catolic de-a dreptul tezist, nu e desigur fără legătură cu această încercare a lui des Esseintes. În măsura în care este o transpunere literară a situaţiei autorului însuşi, eşecul lui des
Esseintes reprezintă şi pentru Huysmans un impas. Refuzând cu energie lumea
în care trăia şi nereuşind să se menţină în patria emoţiilor pur estetice, lui des
Esseintes nu-i rămânea nicio speranţă, iar autorului, de asemenea. Critici catolici ca Barbey d’Aurevilly şi Léon Bloy, semnalând impasul unei atitudini şi al
unui gen care se epuiza prin acest roman unic, i-au prorocit lui Huysmans că, tot
16

B. Fundoianu, Imagini şi cărți din Franța, Ed. Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2006, p. 17.
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căutând o altă lume, va ajunge în mod inevitabil să descopere tocmai lumea de
dincolo, singura lume desăvârşită.17 Profeţia lor s-a împlinit. După ce, atras de liturghiile negre şi de practicile oculte, s-a văzut cu groază prins în mrejele satanismului sordid pe care-l descrie în romanul Là-bas, Huysmans s-a decis să nu
mai viseze la invenţii imposibile şi s-a mulţumit cu iluzia lumii viitoare de dincolo de mormânt. Tentaţia unei refaceri a lumii reale îi va fi părut atunci ca o ispită
a diavolului, căreia se cuvenea să-i reziste.
Nemulţumit de lumea pământeană, Huysmans a început să creadă cu putere în desăvârşirea celei de dincolo de mormânt, şi cu cât credea mai mult în fericirea viitoare, cu atât îl scârbea mai mult ceea ce vedea pe pământ. Rar s-au văzut o ură şi un dezgust mai depline faţă de viaţă, de procreaţie, de lumina soarelui care stimulează fecunditatea, ca la Huysmans.
Eroina cărții lui Huysmans La Cathédrale este, după cum o indică şi titlul, o
catedrală, şi anume cea din Chartres. Personajul principal, reprezentându-l pe
autor, pleacă din Paris pentru a-şi găsi liniştea şi reculegerea lângă biserica de
pe câmpia întinsă a Beauce-ului. Eliberat din matca prea strâmtă a naturalismului zollist, era normal ca Huysmans să se apropie de această minune arhitecturală, cu intenții şi cu aprecieri de estet, nu rar deschizând sertarele cu tomuri ale
istoricului de artă. Astfel, catedrala din Chartres, închinată preacuratei Fecioare
Maria, este nu numai eroina, dar şi iubirea cea mare a lui.
Goticul ar fi esența pură a catolicismului, cu toată venerația şi extazul religiei mistice. Dacă romanicul ar corespunde Vechiului Testament, goticul s-ar
răsfrânge în oglinda lui Noul Testament. Ambele stiluri, de multe ori amestecate,
sunt fețe ale aceleiaşi Biblii.
Revenind mereu în reveriile sale la catedrala din Chartres, prozatorul o va
descrie cu toată pasiunea arheologului, istoricului şi arhitectului, nelăsând neamintit niciun colț, nicio piatră din ea; se vede că este încă tributar metodei analitice naturaliste, chiar dacă o transpune pe cu totul alte planuri de observație.
Capodoperele arhitecturii şi ale sculpturii mistice se găsesc la Chartres, susține
Huysmans. Nu se mulțumeşte cu descrierea amănunțită şi plină de extaz, scopul
lui fiind cel de a arata că, de fapt, o catedrală este un alt mod de a scrie, pe table
În iulie 1884, se publică în Le Constitutionnel articolul lui Barbey d’Aurevilly închinat romanului
À rebours, unde criticul acerb al romanului naturalist, remarcând dezabuzarea lui Huysmans, care nu
mai găseşte niciun punct de sprijin în jurul lui, încheie astfel: După „Florile răului” – i-am spus lui Baudelaire –, logic, nu vă mai rămâne decât țeava unui pistol sau picioarele crucii. Baudelaire a ales picioarele
crucii. Dar autorul romanului À rebours le va alege oare? Joris-Karl Huysmans, op. cit. p. 19.
17
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de piatră şi marmură, mesajul hristic. El va căuta simbolurile în acest ocean arhitectural, fiindcă, după părerea lui, simbolurile provin dintr-o sursă divină.
Huysmans ajunge să explice ordinea arhitecturală, dar se descoperă, în același timp, amator de magie neagră, spiritism şi practici ezoterice. Turnurile catedralei ar fi rugăciunile credincioşilor ridicate la cer, vitraliile, sufletul omului
pătruns de învățătura lui Hristos, pe când domul întreg ar reprezenta trupul răstignit a lui Isus. Ne va ilustra o adevărată hermeneutică a pietrelor prețioase, a
florilor, a animalelor, ornitologie a religiilor şi chiar a miresmelor, însoțită de legenda lor simbolică, umană şi biblică.
În analiza Încoronării Mariei, tablou de Fra Angelico aflat la Louvre, el descrie personajele şi culorile acestei mărețe realizări, ajungând la concluzia că jocul şi raportul dintre diferitele tonuri de alb, roşu, alb şi roz, pe lângă perfecțiunea lor estetică, fiecare închide în el un mesaj sacru.
Durtal este personajul prin care Huysmans caută simboluri şi frumuseți artistice. Scopul metafizic e cel de a găsi substratul mistic al vieții şi drumul care
duce la Dumnezeu. Aşa i se arată Fra Angelico, nu ca oricare artist, ci, în primul
rând, ca un monah. Dacă pe van Dick şi Rubens îi respinge, îl atrage însă protestantul Rembrandt cu Pelerinii din Emaus, iar dintre cei ai veacului său nu-l uită
pe Gustave Moreau, despre care Joyce susține că a pictat ideea însăşi. Pentru el,
nu este o simplă metaforă faptul că Fra Angelico ar fi pictat paradisul însuşi sau
Roger van der Weiden, file noi de Biblie.
Chartres, catedrala divină, îl învață pe autor să prețuiască arta Evului Mediu, pe care o considera o expresie unică şi înălțătoare a credinței în Dumnezeu.
Huysmans are aici erudiția unui istoric de artă, ceea ce explică de ce cartea
lui este însoțită la sfârşit de un lexicon conținând termeni de specialitate.
Viaţa sfintei Lydwina, povestită de el, reprezintă un şir de orori descrise cu
plăcerea de a scormoni alcătuirea dezgustătoare care poate deveni trupul omenesc ulcerat de cele mai incredibile boli. Sfânta însăşi, ca de altfel majoritatea
sfinţilor şi monahilor înfăţişaţi de Huysmans, nu face altceva decât să-şi martirizeze, cu o plăcere morbidă, trupul, şi aşa destul de chinuit, pentru a exalta şi mai
mult dispreţul faţă de viaţa reală şi credinţa în fericirea care o aşteaptă, după ce
se va elibera de existenţa organică. Huysmans, în noua lui ipostază, duce credinţa, nu rareori, până la credulitate, astfel că în cărţile sale găsim reproduse cu
toată seriozitatea cele mai extravagante relatări: Sfânta Francisca ar fi fost însoţită, în afara îngerului ei păzitor, de un spirit care aparţinea ierarhiei superioare
a arhanghelilor şi care avea obiceiul de a o pălmui în public pentru cea mai mică
greşeală; sfânta Lydwina vedea în mod curent paradisul de unde aducea plante
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inexistente pe pământ şi divin parfumate; carmelitele n-au putut scăpa de purici
până ce sfânta Tereza n-a solicitat, prin rugăciunile ei, intervenţia divină. Minunile de la Lourdes, pe care Zola le explică prin fenomene de isterie, sunt pentru
Huysmans monedă forte. Şi cu toate acestea, în noua sa postură, scriitorul a avut
destul de suferit chiar de pe urma partizanilor catolicismului. Nu ne gândim
numai la unul dintre iniţiatorii săi în catolicism, pamfletarul Léon Bloy care, după ruperea prieteniei cu Huysmans, l-a atacat în modul cel mai violent. Fie că
suspectează zelul lui neofit18, fie că ridiculizează credulitatea lui excesivă, care
devenea jenantă, fie că veștejesc violenţele lui de amant dificil al Bisericii sau extazul său prea estetic pentru a părea deplin ortodox, episcopi, stareţi şi simpli
călugări îl hărţuiesc mereu pe bietul Huysmans cu ocazia fiecărei cărţi pe care o
scrie. Însă nimic nu l-a mai putut abate din drumul lui spre fericirea veşnică.
Scriitorul a murit convins că Dumnezeu i-a oferit lui însuşi o minune, dăruindu-i,
într-o zi de Paşte, după ce câtva timp fusese atins de orbire, lumina ochilor.19
Baudelaire, revoltatul de la 1848, sfârşise, cel puţin, ca bun catolic, Verlaine
spera că mizericordia divină va fi mai mare decât păcatele lui, Bloy s-a convertit
sub influenţa lui Barbey d’Aurevilly care i-a sfătuit să-l citească pe Joseph de
Maistre, sora lui Rimbaud afirmă că poetul Iluminaţiilor a murit în religia părinţilor săi, Coppée s-a convertit şi el pe urmele lui Huysmans. Autorul romanului
À rebours se află deci într-o ilustră companie când se converteşte la catolicism,
deşi în multe dintre aceste cazuri creştinismul e numai o transcendenţă goală20,
cum bine o numeşte Hugo Friedrich.
În secolul pozitivist şi scientist care este secolul al XIX-lea, o luptă înverşunată s-a dat între partizanii catolicismului şi, totodată ai vechiului regim (căci un
bun catolic era de obicei şi un monarhist înflăcărat, iar adepţii materialismului,
atei neînduplecaţi, ca Zola), şi liber-cugetătorii, partizanii evoluţionismului în
ştiinţele naturii şi ai republicii în viaţa politică. Această opoziţie care de atâtea
În anul 1901, „Societatea pentru difuzarea cărților” (Société Gilles Corozet) publică Sainte Lydwine de
Schiedam, însă înainte de apariția cărții are loc ceremonia prin care Huysmans este primit oblat în ordinul benedictinilor, adică om al bisericii, dar fără a îmbrăca haina monahală.
18

La 13 mai 1907, Paul Valéry notează: Huysmans a murit ieri. Nu l-am mai văzut din decembrie sau ianuarie; şi când l-am văzut, în ziua aceea – era totuşi ianuarie, Descaves şi Coppée erau de față – am fost
îngrozit, zdruncinat. Îmi părea un martirizat, cu dinții pe jumătate lipsă, cu vocea devenită îngrozitoare,
cu capul căzut, ca pe jumătate retezat, cu gâtul strâns în bandaje. Trăia şi era mort. Mai rău decât mort.
Joris-Karl Huysmans, op. cit., p. 66.
19

Hugo Friedrich, Structura liricii moderne: de la mijlocul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului
al XX-lea, Colecţia Studii, Ed. Univers, Bucureşti, 1998, p. 17.
20
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ori a izbucnit violent, iar alteori s-a transformat într-o complicitate ascunsă sau
făţişă, recunoscută sau ignorată, a constituit totuşi axa principală în jurul căreia
s-a organizat viaţa intelectuală a secolului al XIX-lea în Franţa. Huysmans este
unul dintre scriitorii care prin destinul lor literar ilustrează această complicată
dialectică. Trecerea lui spectaculoasă de la naturalism la tezismul catolic ar fi
putut fi, în acelaşi timp, o răsunătoare renegare literară. Dar, oricât s-ar părea de
curios, această renegare nu s-a petrecut aşa cum reclamau radicalii ambelor
partide. Contemporanii lui Huysmans nu au încetat niciodată să se mire că scriitorul catolic nu şi-a abjurat opera naturalistă şi clericii care mânuiau în acelaşi
timp şi pana, nu au încetat să-i sugereze necesitatea unei pocăiri literare. Pentru
catolicul Huysmans însă, romanele sale naturaliste reprezentau o etapă a cărei
urmă nu trebuia să dispară. Cu alte cuvinte, el a asimilat, scrierile sale naturaliste unei perioade de rătăcire prin beznă în căutarea unei lumini salvatoare. Naturalismul, care este negarea oricărei transcendenţe şi uneori a oricărei depăşiri a
organicului, are într-adevăr o pronunţată tendinţă pesimistă.21 Nu întâmplător,
Huysmans însuşi a fost, în faza naturalistă, puternic influenţat de Schopenhauer,
deşi îl cunoştea numai fragmentar, din traducerea întitulată Pensées et fragments făcută de J. Bourdeau22; fără îndoială că mizantropia şi misoginismul său
temperamental au găsit în doctrinarul pesimismului un fundament filosofic.
Deci, Huysmans avea dreptate: naturalismul e, într-un sens, o rătăcire prin beznă.23 Dacă lumina salvatoare nu este neapărat aceea care pentru Huysmans s-a
numit lumina credinţei, naturalismul purist are totuşi nevoie de o lumină, iar
naturalismul lui Huysmans mai mult decât acela al lui Zola. Deşi se zbat în beznă, eroii din prima etapă a vieții a lui Huysmans au totuşi multă autenticitate şi,
în orice caz, incomparabil mai multă vigoare omenească decât iluminatul Durtal
de mai târziu, mereu cufundat în rugăciuni sau în speculaţii rafinate cu privire la
„viziunile” unei bucătărese. Fondul scrierilor lui Huysmans din prima fază se alcătuieşte dintr-un imanentism fiziologic programatic, atât de reproşat de adverÎn introducere la Joris-Karl Huysmans, În răspăr, Ed. Minerva, Bucureşti, 1974, traducere de Raul Joil,
prefață de G. Horodincă, p. 12.
21

Arthur, Schopenhauer, Pensées, maximes et fragments, trad. J. Bourdeau, Ed. Germer-Baillière et Cie,
Paris, 1880.
22

Iar în conversația purtată cu Durtal, des Hermies afirma: […] naturalismul nu-i doar stângaci şi mărginit, ci şi corupt: a elogiat americanismul moravurilor, a cântat osanale forței brutale şi casei de bani. S-a
inclinat până la pământ în fața stilului grețos al gloatei şi astfel a repudiat stilul. A respins orice gândire
înaltă, orice elan spre supranatural şi transcendent. J.-K. Huysmans, Liturghia neagră, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1994, trad. Emanoil Marcu, p. 6.
23
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sarii săi, din detalii crude, neînfrumuseţate, ale vieţii cotidiene, apăsătoare prin
cadenţa ei uniformă şi prin spectacolul fad pe care-l oferă.24 Personajele lui sunt,
în consecinţă, eroi ai banalităţii şi ai mediocrităţii triviale, problemele pe care le
au de rezolvat sunt, în cea mai mare parte, probleme ale vieţii fiziologice sau
materiale: dragostea fizică, dificultăţile şi dezamăgirile realizării ei, consecinţele
împovărătoare ale procreaţiei, greutatea procurării unui prânz, imposibilitatea
înjghebării unei locuinţe comode, asigurarea curăţeniei menajere etc. Recenzând romanul A vau-l’eau25, Guy de Maupassant îl rezumă în cuvintele: Este povestea unui Folantin, celibatar tomnatic şi modest funcţionar de birou; se află
într-o permanentă şi înfrigurată căutare a unei soluţii de viaţă care, departe de a
implica pretenţii exorbitante, nu formulează decât elementare exigenţe materiale.
Şi totul fără succes. Avatarurile culinare groteşti şi fără sfârşit – căci toate încercările de a afla un prânz care să fie, şi pe gustul şi pe măsura pungii lui eşuează –
amorurile venale, duminicile interminabile, spectacolele teatrale care prezintă o
viaţă neadevărată, plină de strălucire şi de evenimente excepţionale fac din existenţa domnului Folantin un interminabil şir de mizerii banale, ducându-l la concluzia că oamenii fără parale nu trebuie să se aştepte niciodată la nimic bun, căci,
pentru ei, „seul, le pire arrive”.26 Nu li se întâmplă, adică, decât ceea ce-i mai rău.
Dificultăţile sugerează, desigur, acestor neconsolaţi demnitari ai mizeriei ascunse, ideea înjghebării unui cămin: Fripturile înşelătoare şi iluzoriile pulpe de berbec înăbuşite în cuptoarele restaurantelor dezvoltă germenii concubinajului în sufletul rănit al flăcăilor tomnatici.27 Dar concubinajul, ca şi căsătoria, de altfel, se
dovedesc a fi o soluţie dezastruoasă. Romanele Les soeurs Vatard28, En menagé29,
Îşi procură astfel, fără să se mişte din loc, senzațiile rapide, aproape instantanee, ale unei călătorii de
cursă lungă; şi acea plăcere a deplasării care nu există, de fapt, decât în amintire şi aproape niciodată în
prezent în momentul în care se efectuează el o gustă din plin, în cabina aceasta a cărei dezordine studiată,
ținută tranzitorie în instalare temporară, corespundeau destul de bine cu călătoriile lui efemere, cu timpul
limitat al meselor, şi contrasta în mod absolute cu cabinetul de lucru, o cameră definitivă, aranjată, ordonată, utilată pentru menținerea fermă a unei existențe sedentare. Joris-Karl Huysmans, În răspar, ed. cit.
op. cit. p. 19.
24

J.-K. Huysmans, À vau-léau (În derivă), Ed. Rémy de Gourmont, Colecția Édition du Bibliophile, Paris,
1882.
25

26

Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit. p. 12.

27

Idem.

28

Tradus în română – Surorile Vatard, 1879.

Despre romanul En ménage, 1881, tradus în română „Căsătorit”, în luna aprilie acelaşi an, Ē. Zola publică un articol în Le Figaro: Nu e decât o filă de viață, cea mai banală şi sfâşietoare. Întorcându-se acasă
într-o noapte, un soț îşi surprinde soția în flagrant delict de adulter. Nu ucide nici pe domn, nici pe doamnă,
29
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En radé30 nu fac decât să analizeze eşecul vieţii în doi, uscăciunea intimităţii conjugale, trivialitatea soţiilor transformate în bucătărese, iminenţa adulterului, fatalitatea favorizării economice a unui soţ în dauna celuilalt etc. Această imagine
nemiloasă a vieţii materiale şi fiziologice are însă la Huysmans un implicit sens
critic, structura organizării sociale intrând aici clar în incompatibilitate cu cele
mai elementare exigenţe naturale ale păturilor nevoiaşe. În spiritul acestui naturalism care, pe urmele lui Flaubert31, a adus în prim-plan eroii burleşti ai banalităţii, trebuie desigur descifrată pre-istoria întreprinderilor de mai târziu ale lui
Joyce, înălţând arhitectura unei epopei din substanţa fadă a mediocrităţii zilnice
şi sanctificând în persoana lui Leopold Bloom pe eroul derizoriu al mitologiei
moderne.
Ne apare azi premonitorie o frază folosită de Guy de Maupassant la apariţia
romanului À vau-l’eau de Huysmans: Acest Ulise al restaurantelor murdare, a cărui odisee se mărgineşte la călătorii între mâncărurile în care sfârâie uleiurile râncede în jurul bucăţilor de carne necomestibilă, este sfâşietor, ucigător, deznădăjduitor, pentru că ne apare de o îngrozitoare autenticitate.32
Inspirat de propria lui condiţie socială, Huysmans a ştiut să găsească pe
eroul timpurilor moderne în slujbaşul oprimat, în micul funcţionar a cărui mare
tragedie este alcătuită nu ca în Sofocle, de măreţe încleştări cu un destin neînduplecat, ci din necazuri mărunte şi din mizerii banale, tot atât de implacabile
însă pe cât era pentru antici temutul fatum. Desigur, în literatura rusă, analiza
acestui ambiguu personaj, în acelaşi timp victimă şi acolit al despotismului, făcuse mai de mult obiectul unor cunoscute capodopere. În Apus însă, drumul
spre Kafka, Italo Svevo, Joyce, rapsozi ai tragicului burlesc, al modernităţii cu
noul ei Odiseu, Leopold Bloom, trece prin acest naturalismul de două ori precursor: o dată, prin monumentul ridicat mediocrităţii şi insipidului, a doua oară,
prin sensul ironic acordat eroului şi eroismului epocii contemporane.
În Huysmans din perioada lui naturalistă, mai mult decât în Zola, care are
forţa de a aduce în scenă masele şi de a anima vaste panorame sociale până la
incandescenţa unor simboluri premonitorii, putem de asemeni recunoaşte un
pleacă, îşi reia existența de burlac, îşi reia vechile amante. Apoi, într-o seară, o femeie se înfățişează la el
pentru a-i vorbi de probleme de interes comun, amândoi sunt sugrumați de emoție şi se împacă. Eterna suferință şi eterna prostie a vieții încep iar de la început. Nu cunosc subiect mai profund uman în simplitatea
lui. Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit., p. 38.
30

En rade („La adăpost”), Ed. Stock, Paris, 1887.

31

Amintim romanele Bouvard şi Pécuchet şi Educație sentimentală.

32

Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit. p. 14.
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precursor pe nedrept ignorat al literaturii existenţialiste. Roquentin din Greața
lui Sartre şi Meursault din Străinul lui Camus au în celibatarul des Esseintes un
demn înaintaş. Dezamăgirea reiterată a existenţei fiziologice, sexualitatea ca
eşec, plictiseala, greaţa în faţa nevoilor corporale şi lipsa de sens a existenţei coborâtă la nivelul imanenţei trupeşti, individualismul maniac – toate aceste obsesii ale existenţialismului îşi au originea în naturalism.
Caracterul naturalismului său aplicat analizei individualismului acerb explică de ce Huysmans s-a îndreptat până la urmă spre o soluţie religioasă şi solitară. Este foarte clar: iubirea faţă de Dumnezeu nu devine la Huysmans şi iubire
faţă de semeni. Dumnezeu reprezintă pentru Huysmans, spre sfârşitul vieții, un
alt episod al estetismului. În timp ce Zola a evoluat spre un evanghelism laic, de
vizionar social şi chiar socializant, existenţa mediocră şi lipsită de orizont a personajelor lui Huysmans a devenit, fără prea mare greutate, simbolul tristei existenţe a omului. Metoda naturalistă, departe de a intra într-o contradicţie ireductibilă cu noua orientare a lui Huysmans, oferea, dimpotrivă, catolicului militant
posibilitatea de a înălţa şi mai mult meritele împărăţiei lui Dumnezeu, prezentată într-un contrast izbitor cu mizeria existenţei omeneşti. Scriitorul, care îşi făcea o datorie să descrie în tonurile cele mai sumbre viaţa infestată de păcatul
originar a omului pe pământ, găsea astfel minuţioaselor descrieri naturaliste nu
numai un loc potrivit în scrierile sale de după conversiune, ci chiar o justificare.
Şi într-adevăr, romanele scrise de Huysmans după convertire conţin episoade
de un naturalism atât de crud, încât nu e de mirare că ele nu plăceau nici catolicilor. Barbey d’Aurevilly, în general favorabil secretelor pe care le descifrase în
romanul À rebours, a fost neplăcut impresionat de sila lui des Esseintes faţă de
întreaga societate contemporană; Barbey detesta şi el în cel mai înalt grad formele burgheze ale vieţii sociale, plângea după ierarhia feudală şi după onoarea
cavalerească a vechiului regim, dar, la des Esseintes, i se părea că desluşeşte nu
numai dispreţ faţă de burghez, ci şi faţă de om, în general. Nu putem dispreţui
nepedepsiţi opera divină; de aceea, în articolul închinat romanului33 À rebours,
Barbey obiectează împotriva mizantropiei lui Huysmans. Cu atât mai mult, după
convertirea scriitorului la catolicism, asemenea păcate nu puteau să placă spiritelor conformiste. Păstrând procedeele naturalismului, Huysmans nu gonise integral – aşa cum afirma într-o scrisoare – nici spiritul naturalismului.
Romanele catolice ale lui Huysmans prezintă nu doar un interes documentar în destinul unui scriitor plin de contradicţii, dar şi de reconcilieri aparent
33

Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit., p. 17.
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paradoxale. Nimic nu indispune mai mult în privinţa naturii şi a ceea ce este mai
bine să numim naturalia, decât cruzimea naturalismului. Era normal ca în opoziţie, dar şi în oarecare complicitate cu estetica urâtului, să se dezvolte la Huysmans gustul pentru mister, pentru ceea ce este straniu, anti-natural şi în cele din
urmă chiar supranatural, pentru ceea ce nu este deplin traductibil într-o reacţie
organică.34 La Baudelaire, alături de cruzimea naturii, întâlnim paradisele artificiale35, dorinţa de evadare din spleen-ul cotidian, chemarea şi deziluzia călătoriilor, voinţa de a fugi any where out of the world36, undeva în afara lumii. Florile lui
maladive emană în afara efluviilor pestilenţiale ale hoitului, conştiinţa şi savoarea păcatului, sacrilegiul moral şi religios, deci un naturalism filtrat şi negat de
corespondenţe, bântuit de fantome creştine. Putem spune că Huysmans avea la
îndemână un tipar ilustru, gata pregătit pentru a da naturalismului său altă întorsătură. Citindu-l pe Baudelaire, ceea ce s-a petrecut relativ târziu, după ce
împlinise treizeci de ani şi publicase vreo două romane, Huysmans a avut,
într-adevăr, o revelaţie.
În 1879, scriind prefaţa la volumul Les rimes de joie37 al prietenului său
T. Hannon, făcea elogiul lui Baudelaire în termeni care ne vestesc deja, în poetul
Florilor răului, pe părintele literar al lui des Esseintes. Ceea ce, câţiva ani mai
târziu, va deveni un fapt împlinit. Căci, în afara admiraţiei declarate şi pe larg expuse de către eroul romanului À rebours, pentru Baudelaire, gusturile sale ne
vorbesc cu prisosinţă despre subtilele infiltraţii baudelairiene: des Esseintes iubeşte luxul, parfumurile, pietrele preţioase, tot ceea ce este artă, are oroare de
tot ceea ce este natural, caută, într-un cuvânt, să-şi organizeze existenţa ca şi
cum ar traduce în practică Florile răului. Sub impulsul lecturii lui Baudelaire,
Huysmans a dezvoltat termenii unei opoziţii faţă de naturalism, al cărui imanentism fiziologic nu-l mai mulţumea. À rebours este nu numai punctul culminant al
operei lui Huysmans, ci şi un moment estetic semnificativ, care atinge unul dintre resorturile cele mai intime ale secolului. Rememorându-şi anii tinereţii
într-o conferinţă din 1927, Paul Valéry sintetizează cel mai bine fenomenul. Căci
despre un adevărat fenomen poate fi vorba, dacă e să ne gândim la ecoul cărţii
nu doar în anii imediat următori, ci până foarte târziu, în secolul al XX-lea:
À rebours a fost o revelaţie pentru tinerii din vremea mea. Cunoaşteţi bizara ei
34

Ibidem.
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Des Esseintes afirmă acelaşi lucru: […] artificiul este marca distinctivă a geniului omenesc.
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După poemul în proză a lui Baudelaire N'importe où hors du monde (t.n).
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M. Théodore Hannon, Les rimes de joie, Bruxelles, Ed. Gay et Doucé, 1881.
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idee: ultimul vlăstar al unei vechi familii se închide într-o casă pe care şi-a construit-o în împrejurimile Parisului şi aici se dedică cultivării extreme a senzaţiilor
sale. Se îmbată de parfumuri pe care le-a ales în mod bizar şi le-a clasat; îşi compune simfonii de lichioruri. Sau adună obiecte curioase, flori rarisime, de care se
entuziasmează și se plictiseşte. Dar, prin această carte, Huysmans a făcut cunoscuţi unui mare număr de tineri de acum patruzeci de ani scriitorii încă secreţi, pictorii ignoraţi, artiştii cel mai puţin cunoscuţi de public. Din această carte am aflat
numele lui Verlaine, al lui Mallarmé, al lui Odilon Redon și al altor câţiva, atunci
aproape necunoscuţi.”38 Dorind să înlăture formele materiale şi triviale ale vieţii
care făceau obiectul transpunerilor realiste şi naturaliste, des Esseintes urmărea
un ideal estetic vecin cu neantul. Un ideal estetic pe care l-a realizat în forma cea
mai desăvârşită poetul contemporan cu des Esseintes, Stéphane Mallarmé.
Eroul lui Huysmans, retras într-o reşedinţă solitară în care totul fusese organizat cu cea mai mare grijă în aşa fel încât să închipuie o adevărată patrie estetică, excluzând orice infiltraţie a lumii reale, încearcă să transpună în viaţă ceea
ce poezia încă de la Baudelaire sugera ca o soluţie pentru un prince des nueés39:
retragerea într-o lume proprie, într-un turn de fildeş, într-o patrie a poeziei pure.
Încercarea lui des Esseintes, nu putea rămâne fără ecou. Însuşi Mallarmé a
răspuns imediat (adică în mai puţin de un an, ceea ce pentru stilul său de muncă
lent şi intensiv până la sterilitate, reprezintă un record) printr-una dintre cele
mai celebre poezii ale sale, Prose pour des Esseintes (1885). Artă poetică pe care
Thibaudet o considera drept culme a neinteligibilităţii, Prose pour des Esseintes
este, în acelaşi timp, un elogiu (cuvântul proză este folosit aici în înţelesul bisericesc, de imn) şi o reluare în termeni proprii a idealului urmărit de eroul lui
Huysmans. Jocul alternativ al imaginaţiei care înălţându-se se îndepărtează de
realitate, şi totuşi se întoarce, pentru a se materializa într-o carte, îi sugerează
poetului ideea că patria frumuseţii n-are loc pe hartă, ci se află sub cerul eternităţii. Prose pour des Esseintes este consolarea în plan ideal pentru eşecul pe care
în ordine terestră îl suferise rafinatul erou huysmansian.40 Şi este, desigur, arta
38

Prefaţă la Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit., p. 43.

Din versul poemului Albatrosul, de Ch. Baudelaire, Le Poète est semblable au prince des nuées / Poetul
e asemeni cu prinţul vastei zări în volumul Florile răului, trad. de Al. Cerna-Rădulescu, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1991, p. 14.
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Experiența lui, se ştie, s-a soldat cu un eşec: despărţirea de lume slăbeşte în des Esseintes atât capacitatea de a regăsi emoţia estetică, simţurile sale blazându-se mult mai rapid decât în condiţii normale de
viaţă, cât şi în propriul său trup care ameninţă să treacă în nefiinţă.
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poetică a frumuseţii celei mai dificile, prin subţierea materialității obiectului, ca
şi subiectului poeziei până la limita extremă, prin pulverizarea totală a ideii de
public.41 Este, poate, în acelaşi timp, un răspuns încifrat, dar polemic dat lui des
Esseintes însuşi, care totuşi încercase să materializeze prea mult frumuseţea,
utilizând ceea ce trebuia să rămână perpetuu doar o creaţie şi o nostalgie a spiritului.42 Oricum ar fi, des Esseintes, era personajul literar în care trăia o întreagă mitologie estetizantă a epocii. În contrast cu ideea de progres pe care o scotea în evidenţă dezvoltarea ştiinţelor, a tehnicii, a metodei istorice de cercetare,
dar de care viaţa politică profita pentru a o transforma într-un adevărat mit de
glorificare a dominaţiei burgheze, poeţii nu încetează să se desolidarizeze în
toate chipurile de optimismul acestei burghezii satisfăcute de ea însăşi.
Una dintre cele mai răspândite convingeri în lumea artistică şi literară de la
sfârşitul secolului al XIX-lea susţine, în opoziţie cu mitul burghez al progresului,
ideea că societatea trăieşte o epocă de decadenţă, că arta nu poate fi decât o artă
a declinului, a destrămării, a rafinamentului morbid, a devitalizării, a plictisului
infinit. Estetizarea, cu alte cuvinte denaturalizarea vieţii, anti-rousseau-ismul furibund sau, altfel spus, transformarea artei într-un scop al vieţii, ceea ce, până la
urmă înseamnă un scop în sine, era semnul caracteristic al acestei tendinţe pe
care des Esseintes o ilustrează din plin. Activităţile fiziologice pe care naturalismul le despuia de orice aură nobilă şi le despărţea de orice reflex spiritual reclamă sofisticatului des Esseintes o întreagă religie pentru a se realiza. Sufrageria trebuie să-i sugereze o călătorie pe mare, băuturile trebuie să-i ofere o senzaţie muzicală, un dineu trebuie să aibă caracterul unei ceremonii funerare ca să
stimuleze, prin maximă distanţare, apetitul. Simţurile adormite de spleen au nevoie de înscenări complicate, în care o femeie ventriloc recită pasaje din Flaubert sau o atletă de circ îi procură senzaţia perversă a propriei sale efeminări
etc. Vestimentaţia, ca şi locuinţa lui des Esseintes, este aceea a unui dandy. A
unui dandy cum fusese Baudelaire, cum erau atât Barbey d’Aurevilly, cât şi Mallarmé, deşi poetul Irodiadei s-a văzut negat cu violenţă de autorul cărţii „Despre
dandysm şi despre Georges Brummell”43. Deşi des Esseintes realiza pentru cărPoeziile lui Mallarmé apărute, precum se ştie, prima oară într-o ediţie de mare rafinament grafic,
aveau un tiraj de 47 de exemplare.
41

42

În prefaţa la Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit., p. 19.

Cartea va semnala apariția unui rafinament al artificiului, al estetizării existenței, cu repercusiuni în
stilul de viață, în maniere. Mulți scriitori din secolul al XIX-lea, dintre care amintim Ch. Baudelaire,
Barbey d’Aurevilly, O. Wilde, sunt tipuri de dandy.
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ţile lui preferate ediţii într-un unic, dar somptuos exemplar, întocmai ca Mallarmé, care visa pentru operele lui irealizabile condiţii grafice, eroul lui Huysmans inventa cu tot atâta frenezie legături fabuloase din piele sau mătase pentru cărţile din biblioteca sa. Biblioteca lui des Esseintes, sever selecţionată, începe cu Apuleius şi Petronius, prozatori rafinaţi ai decadenţei Imperiului Roman.
Autorii şi operele care se bucurau de atenţia acestui original bibliofil trebuiau să
poarte însemnele voinţei de evaziune dintr-o lume vulgară şi prost întocmită
într-o patrie a spiritului, a senzaţiilor rare, a gusturilor cât mai puţin comune.
Scriitorii şi poeţii contemporani, ignoraţi sau dispreţuiţi de marele public, găsesc în des Esseintes un admirator rafinat şi, graţie succesului obţinut de romanul lui Huysmans, un prim contact cu cititorii. Tânărul provincial Paul Valéry face cunoştinţă cu Mallarmé (care până atunci risipise prin reviste de provincie
sau vărsase în patrimoniul parnasian puţinele versuri şi poeme în proză publicate) prin intermediul citatelor din À rebours; Huysmans a ştiut – folosindu-se
de biblioteca lui des Esseintes – să arunce o privire, poate unilaterală, dar judicioasă, asupra literaturii timpului său şi, în orice caz, mult mai puţin nedreaptă
decât o făceau critici cu renume. Căci nu putem citi astăzi fără regret ceea ce
scriau Brunetière, Barbey d’Aurevilly sau Bloy despre Flaubert şi Zola, SainteBeuve despre Baudelaire şi Balzac, Lemaître despre Verlaine şi Mallarmé. Este
drept că des Esseintes caută să scoată în evidenţă chiar la cititorii care pentru
Huysmans alcătuiseră modelele primei sale tinereţi, ca Flaubert, Goncourt, Zola,
acele opere cu care scriitorul identifică sau crede că identifică acum ceea ce el
numeşte nostalgia altor lumi.44 Din admirator al Educaţiei sentimentale, el devine admiratorul Ispitirii Sfântului Anton şi entuziastul care elogiase la apariţie romanul l’Assommoir (Crâşma), preferă acum Greşeala abatelui Mouret, adică acele
opere ale lui Flaubert şi Zola în care insatisfacţia în faţa lumii oferă sugestia de a
ieşi din cercul prea strâmt al vieţii cotidiene. Dar Huysmans nu cade în greşeala
de a nesocoti pe aceşti mari contemporani ai săi, de care drumul său se îndepărtează. Asupra lui Barbey d’Aurevilly, Verlaine, Villiers de l’Isle-Adam, Mallarmé,
Tristan Corbiere, el atrage atenţia concurând într-o măsură acţiunea aproape
simultană a lui Verlaine de a închina o carte „poeţilor blestemaţi”. Pe Balzac îl
nedreptăţeşte nu printr-o judecată estetică defavorabilă, ci prin abandonarea
lecturii lui, deoarece des Esseintes preferă, din motive lesne de înţeles, romanele care dau imaginea unei vieţi cât mai depărtate de odiosul prezent.
44

În prefaţă la Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit., p. 21.
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Des Esseintes nu este însă numai lectorul care ştie să discearnă în literatura
contemporană valorile reale, să urmărească filonul ei subversiv, diabolic, care ruinează, mergând à rebours mitul optimismului şi al puritanismului burghez. Eroul lui Huysmans are totodată viziunea concretă a genului literar care convine cel
mai bine acelei tendinţe de esenţializare până la ermetism a artei întruchipată în
chipul cel mai desăvârşit de Mallarmé. Rafinamentul mallarméean reprezintă şi
totodată se confundă în ochii lui des Esseintes cu efortul estetic suprem al unei
epoci de decadenţă şi de somptuoasă agonie: Într-adevăr, decadenţa unei literaturi, atinsă în mod iremediabil în fiinţa sa, slăbită din pricina ideilor învechite, epuizată de excesele sintaxei, sensibilă numai la ciudăţeniile care-i pasionează pe bolnavi şi totuşi grăbită să exprime totul când se apropie de sfârşit, înverşunată în dorinţa ei de a recupera bucuriile pe lângă care a trecut nepăsătoare, de a transmite
urmaşilor, pe patul morţii, cele mai subtile amintiri ale suferinţelor, toate acestea
se încărnaseră, în modul cel mai desăvârşit şi mai rafinat, în opera lui Mallarmé.45
Pe vremea când Le spleen de Paris a lui Baudelaire nu apăruse încă în volum, iar Mallarmé publicase prin „reviste moarte” numai câteva dintre poemele
sale în proză, des Esseintes alcătuise pentru uz propriu o antologie de asemenea
poeme. Antologia începea cu o selecţie din Gaspard de la Nuit de Aloysius Bertrand pe care Baudelaire îl pomeneşte în dedicaţia către Arsène Houssaye a poemelor sale în proză şi pe care Mallarmé, redescoperindu-l, îl citea cu nesaţ;
45

Barbey d’Aurevilly, Dandysmul, Iași, Editura Polirom, 1995, p. 202.
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continua cu poeme de Mallarmé recuperate din reviste dispărute şi cu mici povestiri din Villiers. Alcătuind pentru uzul său această antologie, des Esseintes îşi
manifesta atât preferinţa personală pentru asemenea poeme, cât şi intenţia de a
ilustra el însuşi un gen care i se părea a fi l’huile essentielle de l’art, uleiul esențial
al artei. Celebrul capitol al paisprezecelea, care se încheie cu apoteoza lui Mallarmé, expune teoria acestui gen ciudat în care toate elementele atât de populare ale romanului urmau să fie reprezentate cu parcimonie, atât doar cât e absolut necesar sugestiei.
Mergând pe firul unei tradiţii pe care el însuşi căuta să o derive de la Aloysius Bertrand,46 Huysmans adâncea urmele ei şi, sprijinindu-se pe exemplul lui
Mallarmé, făcea din această tradiţie nu numai preferinţa literară a lui des
Esseintes, ci însăşi expresia supremă a artei. În mod normal, trăgea concluzia că
arta se va baza în viitor pe un număr infim de aleşi. El însuşi simţea că […] opera
de artă, care nu rămâne indiferentă falşilor artişti, care nu-i contestată de proşti,
care nu se mulţumeşte să suscite entuziasmul numai al câtorva, devine şi ea, chiar
prin aceasta, în ochii celor iniţiaţi, o artă banală, aproape respingătoare47.
Pentru a discerne toate implicaţiile unei rupturi atât de grave între artă şi
public, ruptură asumată cu un orgoliu aristocratic şi agresiv, trebuie fireşte să
avem în vedere situaţia socială a individului specializat în funcţia de creare a
frumosului. Indiferenţa sau dispreţul cu care este întâmpinată munca literară,
procesele de imoralitate care acoperă de ruşine pe un Flaubert sau pe un Baudelaire, acuzaţia mereu subînţeleasă că artistul este un element antisocial nu puteau decât să stârnească o reacţie tot atât de nedreaptă şi tot atât de extremistă.
În orgoliul rănit al acestor „poeţi blestemaţi” şi în dorinţa lor de a-şi esenţializa
până la ermetism arta, acţiona, desigur, revanșa. Dorinţa lor de a fi înţeleşi de puţini, dar de a fi într-adevăr înţeleşi, nu e decât o dureroasă şi mereu contrariată
nevoie de comunicare. Des Esseintes însuşi, estetul mizantrop, alege drumul à
rebours, falimentar, numai după ce încercase să meargă pe drumul drept, adică
să se integreze societăţii. Ar fi de citat în acest sens îndelunga expunere asupra
diverselor medii sociale pe care le-a frecventat şi cu care n-a putut stabili, în ciuda dorinţei sale arzătoare, niciun contact intelectual. Experienţa lui plină de înţelesuri şi limitată de un deznodământ care vădeşte nu doar un eşec propriu, ci şi
impasul unei tendinţe mult mai generale nu ne apare astăzi dreaptă.
Devenit mai târziu, datorită suprarealiştilor, obiectul unui adevărat „engouement” – dragoste nebună. (n.t)
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În prefaţă la Joris-Karl Huysmans, În răspăr, ed. cit., p.24.

100

MĂŞTILE AUTORULUI ÎN OPERA LUI ION CREANGĂ

Daniela ȚIFUI
profesor, Școala Gimnazială
„Alecu Russo” Iaşi

Scrisul este un mod de a interpreta roluri, de a încerca măşti, de a asuma roluri nu pentru a te distra ci, dintr-o nevoie disperată, nu pentru propăşirea eului, ci
pentru propăşirea scrisului.
Farmecul creaţiei nu este dat aşa cum s-ar putea crede doar de suportul
evenimenţial al copilăriei, ci şi de realităţile prin care autorul se manifestă în
text, de permanenta relaţie aparent insignifiantă şi ignorabilă dintre lumea care
povesteşte şi lumea care este povestită, dintre timpul istorisirii şi timpul evenimenţial. Din această realitate a operei, care se realizează prin fuziunea dintre
trecutul reamintit şi prezentul rememorării, se poate trage concluzia că evenimentul fundamental al operei este faptul de a povesti.
Natura lirică a „Amintirilor” este determinată de identitatea naratorului care lunecă uşor de la o ipostază sigură pe sine la una în care el se pierde în evenimentele de altădată. Rareori, naratorul, după primele pagini ale fiecărui capitol mai lasă impresia că este conştient de identitatea sa reală, care se situează în
prezentul povestirii; de cele mai multe ori, el este copleşit de spaţiul reimaginat
al copilăriei care se transformă în vis şi de dorinţa puternică de a refuza prezentul în favoarea trecutului, fapt care are drept consecinţă înţelegerea trecutului
ca timp utopic, paradisiac.
În „Amintiri”, există un imbold imaginativ evident care se alătură celui recreativ şi imaginaţia dă naştere unor veritabile metafore narative. Mai exact, autorul nu posedă nişte evenimente, ci le creează printr-un act de metamorfozare
a sinelui. Datorită acestor metamorfoze, trecutul capătă vigoarea prezentului şi
se substituie lui, iar naratorul îşi pierde caracterul de narator devenind un martor fascinat, orbit şi în acelaşi timp un actor (participant) al evenimentelor. Când
naratorul se rupe de sub amprenta autorului pentru a şi-o asuma pe aceea a
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personajului, nu mai avem de-a face cu o amintire, ci cu o retrăire. Atunci, timpul povestirii se identifică cu timpul evenimentului şi ceea ce părea la început el
– personajul Nică – devine treptat eu – personajul.
În funcţie de identitatea autorului, de instanţa în jurul căreia se constituie
evenimentele, se poate vorbi despre un timp al scriiturii reprezentat de scriitor,
unul al amintirii reprezentat de narator, unul al evenimentelor reprezentat de
personaj şi unul, fireşte, al lecturii reprezentat de cititor; toate acestea fiind sugerate de operă.
Caracterul dramatic al textului se manifestă nu numai prin abundenţa scenelor reprezentate parcă cinematografic, ci şi în continua relaţie cu un ascultător, un cititor căruia naratorul i se adresează.
Situaţia e determinată nu atât de prezenţa reală a unui ascultător-cititor,
nici de imaginarea lui, ci de o sciziune a naratorului care se manifestă nu numai
ca povestitor, ca actor sau personaj, ci şi ca ascultător.
Autorul implicat este distinct de „omul real”, el îşi creează o versiune superioară a sinelui său, un alter ego, la fel cum îşi creează opera.
Creangă îşi urmăreşte sinele său tânăr: Nică, cum, se desprinde şi se depărtează de cititor şi apoi cum se apropie din nou, impunându-şi în acelaşi timp
structurile sale argumentative, lumea sa plăsmuită, modul în care reuşeşte să
asigure până la capăt adeziunea cititorului la atitudinile şi valorile ce se conturează în sânul lumii create. Astfel rezultă o străbatere a operei sub supravegherea expresă ori tacită a creatorului. Dobândirea semnificaţiei prin decodarea
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sensurilor se realizează progresiv, elucidarea şi clasificarea desfăşurându-se în
temeiul unei dezambiguizări ce tinde spre universalitate şi certitudine, spre angajare morală în sensul însuşirii unei atitudini tranşante. Accesibilitatea este
percepută ca participare emotivă, ca o implicare în substanţa conflictuală a operei şi o aderare la sistemul ei de valori. Numai în baza acestei convieţuiri se poate trăi alături de narator şi erou şi emite judecăţi axiologice.
Asemenea unei partituri muzicale ce se cere executată şi interpretată spre
a dobândi o existenţă reală, textul operei literare reclamă o participare trează şi
vie a cititorului care nu este eficientă dacă el nu reuşeşte de la început să se insereze semnificativ în lanţul aşteptărilor şi frustrărilor determinate de genul căruia i s-a atribuit iniţial opera.
Identitatea autorului se recompune de fiecare dată din confruntarea cu datele reale ale compoziţiei sale. Este vorba de acea tonalitate spirituală care ne
apare a fi totodată aptă să învăluie în aceeaşi tentă atmosferică situaţiile conflictuale, firul progresiv al naraţiunii, aptă pentru a ne face să devenim conştienţi
de asumarea treptată a controlului asupra desfăşurării şi evoluţiei evenimentelor de către sinele difuz al autorului. Prin intermediul său, ne parvine accesul la
acea perspectivă centrală asupra realităţii înfăţişate fără de care nu putem asigura o evaluare concretă a faptelor şi întâmplărilor. Numai implicându-se, numai asumând o ipostază particulară, devenind astfel o stare alotropică a sinelui
său central, conştiinţa diriguitoare a creatorului reuşeşte să vegheze asupra destinului operei, operând acea stârnire şi distilare treptată a emoţiilor noastre în
vederea finalizării şi împlinirii intenţionalităţii primare şi a virtualităţilor sau a
disponibilităţilor dezvăluite pe parcursul explorării şi tratării materialismului.
Antrenarea şi concentrarea lecturii în direcţia decelării şi estimării acestei prezenţe echivalează cu captarea inteligenţei celei mai avizate, mai cuprinzătoare şi
mai competente ce se exercită în lumea creată.
Găsirea aceleiaşi lungimi de undă se realizează prin elaborarea treptată a
unei identităţi a cititorului, capabile să-şi însuşească regulile jocului şi să se integreze lucid în textura naraţiunii. Citind suntem „citiţi” de autor.
Deşi nu ne lasă nicio clipă să-i uităm prezenţa, nu se poate spune totuşi că
aceasta ar diminua în vreun fel valoarea povestirilor sale. Atunci când ne invită
ironic să completăm spaţiile libere: „Ş-apoi socotiţi că se mântuia numai cu atâta? Ţi-ai găsit! A doua zi des-dimineaţă le începeam din capăt; şi iar lua mama
nănaşa, din coardă, şi iar ne jnăpăia, dar noi parcă bindiseam de asta...?”1 sau
1

Ion Creangă, Povești. Amintiri. Povestiri, Editura Eminescu, București, 1987, p. 161.
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„Şi iaca aşa cu cireşele; s-a împlinit vorba mamei, sărmana, iute şi degrabă: Că
Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtişag. Însă ce ţi-i bună pocăinţa după
moarte? D-apoi ruşinea mea, unde o pui?”2 Creangă oferă cititorului ocazia de
a-și exersa darul perspicacităţii pe care îl are, completând golurile din interiorul
timpului scriiturii cu propriile sale presupuneri.
Claude Brémond în Logica povestirii spunea că „diegeza se instituie ca o
evenimenţialitate halucinoidă (asemănătoare cu visul) prin inhibarea anumitor
activităţi critice ale cititorului. Funcţia monitorie se realizează cel mai uşor prin
amorsarea unui transfer efectuat de receptor care face o fixaţie afectivă fie pentru un personaj, fie pentru naratorul însuşi. Se eliberează astfel uriaşe energii
psihice, care se revarsă în cadrele mentale ale textului şi curg pe văile trasate de
creatorul lumii diegetice. Transferul se poate rezolva într-o învăţare strategică,
contribuind la îmbogăţirea repertoriului de reacţie al receptorului şi poate rămâne pur şi simplu la stadiul de afectivitate lentă.”
Ritmul narativ care pulsează în paginile lui Creangă şi-i organizează mecanismul intern al imaginaţiei e în mare măsură încredinţat raportului dintre timp
şi memorie; iar succesiunea care constituie povestirea e reală doar prin intervenţia şi mijlocirea memoriei; Creangă n-a făcut decât să-i exploateze datele
cognitive. Fundalul existenţei capătă o nouă adâncime: nu numai că ideea de trecut şi viitor e răsturnată, dar e tulburată radical conştiinţa prezentului. Citindu-l
pe Creangă, experienţa dobândeşte o noţiune neobişnuită: se proiectează ca realitate externă. Accepţiunile ce se dau de obicei unor termeni ca „prezent” şi „trecut” încetează de a mai fi plauzibile, iar graniţa lor nu mai există realmente. Ne
aflăm pe un plan în care una dintre reflecţiile Sfântului Augustin pare să se
unească cu intenţiile diaconului Creangă „Dacă viitorul şi trecutul există, aş vrea
să ştiu unde sunt ele. Deşi eu nu sunt încă în măsură să ştiu, e sigur totuşi că, indiferent unde se află, ele nu există ca viitor şi, respectiv ca trecut, ci ca timp prezent. Căci dacă viitorul există ca viitor, e limpede că el nu există încă şi dacă trecutul există ca trecut, e limpede că el a încetat să mai existe. De aceea, indiferent
unde şi cum există, ele nu există decât prin faptul că sunt prezente. Atunci când
noi povestim ceva real din trecut, ceea ce ajunge la memoria noastră nu sunt de
fapt faptele înseşi care au încetat de a mai exista, ci cuvintele concepute după
imaginile lor, care, trecând prin simţurile noastre, ne-au lăsat în spirit urmele.”3

2

Ibidem, p. 166.

3

Fericitul Augustin, Confesiuni, Editura Humanitas, București, Cartea a IX-a, Capitolul XIV, p. 77.
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Aşadar, viaţa se exprimă în artă. Arta nu numai că e revelaţia vieţii, dar constituie şi soluţia ei. Adică fără intervenţia fanteziei, atât viaţa, cât şi experienţa ar
fi incomplete, vane, lipsite de formă. Aceasta explică de ce în imaginaţia şi în tehnica lui Creangă, prevalează identificarea personajului cu actorul, a omului cu
eroul interpret şi chiar a regizorului (autorul) cu actorul sau cu spectatorul căci
adevăratele personaje sunt actorii, iar adevăratele întâmplări existenţiale, reprezentările scenice. Cu alte cuvinte, existenţa face din indivizii vii nişte actori ai
săi, nişte regizori ai experienţei lor.
Densitatea narativă şi evocatoare a artei lui Creangă ar putea să se compare
cu locul pe care-l ocupă personajele pe fundalul „Divinei Comedii” a lui Dante,
căci şi pentru „actorii” danteşti timpul trecut se află cristalizat în memorie sau în
conştiinţă ca şi la Creangă, unde viaţa e ispăşită şi resuscitată: interpreţii săi ies
dintr-o imobilitate de defuncţi şi doar pentru o clipă se întorc pe scenă, apoi se
lasă din nou absorbiţi de abisul Timpului. Jocul lui Creangă e mai consistent
pentru că aderă la realitate prin confruntarea cu adevărul, totul reducându-se
la un paravan al adevărului, prin filtrul memoriei străbătând întâmplările din
trecut pentru a fi confruntate cu conştiinţa.
S-a operat o răsturnare a însuşi raportului dintre autor şi personajul său.
Cunoaşterea pe care şi unul şi celălalt şi-o solicită reciproc capătă o concreteţe
foarte clară. Acţiunea lui Creangă pare a se desfăşura în două feluri: el ascultă şi
răspunde, îşi înveşmântă şi-şi dezbracă personajele fără a face din ele însă nişte
marionete. Astfel, eroul lui Creangă, privit de narator ca obiect al naraţiunii, face
parte din universul re-creat şi se constituie prin raportare la acesta, iar ca agent
al naraţiunii, organizează segmentele evenimenţiale şi defineşte celelalte personaje prin raportare la sine; eul-erou obiect şi agent al naraţiunii, se re-descoperă
pe sine în eul narator.
Pendularea neîntreruptă între viziunea eroului subiectiv şi aceea a naratorului obiectiv e o mişcare de la practic la universal, de la sine la sinele central,
profund. Naratorul nu numai că ştie mai mult decât personajul cărţii, el ştie în
absolut, el cunoaşte Adevărul pe care eroul îl află progresiv. Autorul, naratorul
şi personajul „Amintirilor” se întâlnesc în acest „Eu” care-şi pierde consistenţa
materială, nu mai trimite doar la personaj, ci devine o metaforă a fiinţei interioare. Mai exact, autorul nu posedă nişte evenimente, ci le creează printr-un act
de metamorfozare a sinelui. Datorită acestei metamorfoze, trecutul capătă vigoarea prezentului şi substituie prezentul, iar naratorul îşi pierde caracterul de
narator, devenind un martor fascinat, orbit şi în acelaşi timp un actor participant la evenimente.
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Scrierea şi citirea ca fapte care-l implică pe autor concurează timpul evenimentelor, astfel, autorul se sustrage într-un fel timpului istoric, instituind un
timp ideal: fie al copilăriei propriu-zise, fie al momentului spunerii, al momentului acestui spectacol, al jocului cu personajele sau cu ascultătorul. În felul acesta,
opera devine pentru autor singurul mod plenar de a trăi. Aşa se justifică, de
exemplu, tot felul de întrebări care apar pentru a exprima nedumerirea autorului: „Ei, ei, ce-i de făcut?” pe care par să şi le pună în acelaşi timp personajul, naratorul şi cititorul, ca măşti posibile ale aceluiaşi autor: Ion Creangă.
Amintirile din copilărie ridică o serie de probleme diferite de cele ale „Poveştilor” la nivelul relaţiilor dintre autor-narator şi personaje. De aici, se naşte,
fireşte şi necesitatea conturării unui anumit receptor conceput mintal de Creangă, receptor ce trebuie să se afle permanent pe aceeaşi „frecvenţă” cu autorul,
naratorul şi personajele sale, pentru a reface deopotrivă „drumul” spre spaţiul
matricial, generator de fericire: „Parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie.” În felul acesta, ruptura dintre un prezent căzut şi un trecut armonic este corectată
prin investirea prezentului cu atributele trecutului.
În funcţie de identitatea naratorului, de instanţa în jurul căreia se constituie
evenimentele, se poate vorbi despre un timp al scriituri, reprezentat de scriitor,
unul al amintirii, reprezentat de narator, unul al evenimentelor având ca protagonist pe Nică şi, fireşte, un timp al lecturii a cărui „mască” o purtăm chiar noi,
cititorii. Mai exact, autorul nu posedă nişte evenimente, ci le creează printr-un
act de metamorfozare a sinelui. Datorită acestor metamorfoze, trecutul capătă
vigoarea prezentului şi substituie prezentul, iar naratorul îşi pierde caracterul
de narator devenind un martor fascinat, orbit şi în acelaşi timp un actor al evenimentelor. Scrierea şi citirea ca fapte care-l implică pe autor concurează timpul
evenimentelor şi în felul acesta Creangă se sustrage timpului istoric, instituind
un timp ideal, fie al copilăriei propriu-zise, fie al spectacolului, al jocului cu personajele şi ascultătorul. În felul acesta, opera devine pentru autor singurul mod
plenar de a trăi, fiind ca o „liturghie” în cinstea unui zeu nemuritor: copilul.
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1. Titlul şi obiectul studiului
Deoarece titlul studiului comportă o ambiguitate cu privire la modul de
tratare a operei romaneşti a scriitorului Yukio Mishima, s-ar impune unele precizări referitoare, în special, la interpretarea psihologică şi la nuanţările ei avute în vedere când se vorbeşte despre „măşti ale eului”.
Sintagma „măşti ale eului” din titlu ar implica o abordare psihologică, unde
ar trebui identificate entităţi precum „eu”, „mască”, „ascundere”, precum şi cauzalitatea psihică care le fundamentează şi le leagă între ele. O a doua consecinţă
a unei astfel de abordări ar fi identificarea obiectului de analizat cu scriitorul
Yukio Mishima, având ca bază de lucru ori modul de construcţie a textului romanelor sale, ori imaginile sau metaforele obsedante, ori proiectarea eului autorului în operă sub forma personajelor, ceea ce ar duce la interpretarea psihologică a asemănărilor şi deosebirilor dintre personaj şi datele ştiute despre viaţa autorului.
Apropierile între viaţa autorului şi personaje, cel puţin în romane precum
Confesiunile unei măşti şi Templul de aur, sunt uşor reperabile. În acest sens, este revelator studiul lui Hisaaki Yamanouchi consacrat lui Yukio Mishima1, unde
criticul descoperă o voinţă comună autorului şi personajului, de a trece peste
anumite debilităţi de ordin fizic sau psihic, pentru a-şi construi o personalitate
şi, eventual, un corp mai apropiate de idealitatea vizată. Totodată, „atât timp cât
Mishima împărtăşeşte cu eroul nihilismul şi stoicismul, eroul este masca lui
Mishima însuşi2”.
Hisaaki Yamanouchi, Privire asupra literaturii japoneze moderne, Editura Univers, Bucureşti, 1989,
p. 133 şi urm.
1

2

Idem, p. 138
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Desigur, nu contestăm validitatea unor asemenea teze. Dar scopul acestei
lucrări este ca, desprinzându-se de datele biografice, cât şi de anumite implicaţii psihanalitice, să arate în ce măsură este personajul o reflecţie a viziunii asupra lumii a lui Mishima. Sarcina este oarecum dificilă deoarece, în cazul personajelor care ne interesează, se poate vorbi de o patologie, ca deviaţie de la o
stare de normalitate psihică care, împreună cu faptul că termenii centrali ai discursului sunt „eu” şi „ascundere” sub forma „măştii”, ar duce uşor la tentaţia de
a psihanaliza personajele respective.
Totuşi, vom limita problematica la una de descriere a modului cum un personaj vede lumea (totodată deformând-o sau creând-o după propriul lui sistem
de interpretare), a relaţiilor de opoziţie între sine şi lume, precum şi felului
cum voinţa lui acţionează asupra sinelui, construindu-şi un eu ideal. Viziunea
lui Mishima asupra omului este aceea a posibilităţii individului de a identifica şi
de a atinge eul ideal vizat. De aceea, recursul la o terminologie psihanalitică este de dorit într-un demers ce vizează noţiunea de „eu”.
2. Câteva date biografice
Tema fiind „măștile eului”, să vedem, mai întâi, ce ascund acestea, de la ce
date biografice pornește jocul camuflării.
Yukio Mishima (14 ianuarie 1925 – 25 noiembrie 1970) este pseudonimul
lui Kimitake Hiraoka. Imediat după naștere, copilul este luat de către bunica sa,
care îl crește o vreme, separat de părinți, dar și de alte beneficii ale traiului
unui om obișnuit, mergând până la a-l priva de lumina soarelui, practicarea
sporturilor sau jocurile cu alți copii. O izolare aproape completă, care nu avea
cum să nu lase unele amprente asupra viitorului scriitor. În plus, Natsu era maladivă, suferea de nevralgii, adeseori violentă, își punea nepotul să-i maseze
corpul dureros și, probabil, nu chiar plăcut vederii. De aici, poate, imaginarul
puternic al corpului care-i va însoți toată creația. Relația dintre cei doi a comportat oricum unele nuanțe ciudate. Se pare că nici gelozia nu era străină de bătrână, încât femeia de șaizeci de ani se comporta cu băiatul de opt ani ca și cum
i-ar fi fost iubită, după afirmațiile scriitorului.
În aceste condiții, Mishima a fost nevoit să-și găsească un refugiu. Acesta a
venit tot din partea bunicii. Natsu făcea parte dintr-o veche familie de samurai,
purta sângele unui daimyo (prinț), înrudindu-se chiar cu dinastia Tokugawa.
Considerând că altfel existența i-ar fi prea comună, ba chiar ar căpăta unele accente de tragism, Mishima s-a îndreptat spre valorizarea „căii samuraiului”.
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Adoptând străvechiul cod, totul căpăta un sens, chiar și evenimentele care își
etalau latura crudă împotriva lui.
Nu a fost numai atât. Bunica citea cărți în limba franceză și germană (de
unde preluarea unor simboluri occidentale) și teatru kabuki. Un alt refugiu, mai
ales deoarece nu avea voie să socializeze: literatura. Copilul a început nu numai
să citească literatură, dar să o și scrie, estetizând realitatea.
La vârsta de 12 ani, noul scriitor s-a întors în sânul familiei, unde mama
lui, provenită din familiile de pedagogi confucieni, s-a ocupat de educația lui literară, lecturându-i și corectându-i manuscrisele. În schimb, trebuia să se ascundă de tată, care nu aprecia faptul ca un bărbat să scrie literatură și îi distrugea manuscrisele dacă le găsea. Scria la adăpostul nopții.
În timpul războiului, Mishima a fost chemat la comisia de înrolare, care l-a
declarat inapt pentru serviciul militar, fiind considerat tuberculos. Scriitorul a
pretins ulterior că ar fi mințit în privința bolii, regretând că pierduse ocazia
unei morți glorioase.
În 1968, a înființat Tatenokai (Societatea scutului), compusă din studenți
care s-au format în jurul artelor marțiale și al unei discipline de fier. Împreună
cu alți patru membri ai asociației, în 1970, l-au sechestrat pe comandantul Forțelor Estice de Apărare a Japoniei, iar Mishima a ținut un discurs în fața soldaților adunați. Milita pentru o lovitură de stat care i-ar fi acordat împăratului privilegiile pierdute în urma capitulării și ar fi reinstaurat vechiul spirit japonez.
Discursul neavând prea mare succes în rândurile auditoriului, s-a sinucis ritualic (seppuku), iar capul său, așezat pe o foaie de ziar, a ajuns simbol național.
Scena a fost îndelung pregătită de scriitor, însă s-a desfășurat de-abia după ce a
încheiat de scris și ultimul roman din tetralogia Marea fertilității.
3. „Eul” între narcisism şi introspecţie
Primul termen pe care îl avem în vedere din sintagma din titlul lucrării,
„eul”, se referă la percepţie. Aici sunt două aspecte de luat în considerare: percepţia eului asupra eului şi percepţia eului asupra lumii.
Romanele lui Mishima pe care le vom analiza mai departe şi care sunt fundamentale pentru acest punct de vedere, Confesiunile unei măşti şi Templul de
aur, sunt ambele scrise la persoana I, ceea ce înseamnă că toate informaţiile pe
care le află cititorul sunt filtrate prin conştiinţa unui eu narator. Aceasta înseamnă o limitare a punctului de vedere numai la o singură perspectivă, care
poate fi, cum e cazul aici, egocentristă, dar presupune şi, într-o mai mică sau
109

YUKIO MISHIMA ŞI MĂŞTILE EULUI

mai mare măsură, un proces de introspecţie, eventual cu implicaţiile morale ale
confesiunii.
Vorbind despre egocentrism şi un punct de vedere unic şi subiectiv, trebuie să aducem în discuţie şi noţiunea de „narcisism”, deci iubirea de sine. Descrierea lui Freud e relevantă: „Sentimentul de sine ne apare în primul rând ca expresie a dimensiunii Eului, a cărei compoziţie nu mai e luată în considerare. Tot
ceea ce omul a deţinut sau a dobândit, fiecare rămăşiţă confirmată prin experienţă a sentimentului primitiv de omnipotenţă contribuie la creşterea sentimentului de sine.3”
Eroul lui Mishima devine obsedat de sine, construind discursul care constituie corpul romanului în jurul contemplaţiei eului, a plăcerii de a povesti despre sine şi a se descrie. Chiar trăsături considerate negative, precum debilitatea fizică a personajului din Confesiunile unei măşti sau bâlbâiala personajului
din Pavilionul de aur, constituie motor de delectare având ca obiect sinele.
Hisaaki Yamanouchi observă: „Izolarea diabolică sau înstrăinarea de lume determină diverse stări de spirit cum sunt iubirea de sine, narcisismul şi neputinţa de a iubi o femeie.4”
Introspecţia se limitează la a oferi detalii dintre cele mai intime (cum ar fi
„prima exersare a obiceiului rău” din Confesiunile unei măşti5), dar fără implicaţii morale. Eroul lui Mishima trăieşte „dincolo de bine şi de rău”. Singura lui valoare o reprezintă cea artistică, care îi configurează traseul existenţial. În Confesiunile unei măşti este dominantă imaginea unui tablou al Sfântului Sebastian,
iar în Templul de aur este cea a unui templu. În viziunea estetică este cuprinsă
şi ideea de moarte, viaţa fiind privită ca o etapă spre esteticul morţii.
Relaţia dintre eu şi lume este conflictuală la Mishima. Personajul este neintegrat social din pricina defectelor fizice sau a unui mod diferit de a privi lucrurile. Ceilalţi nu îl înţeleg, dar nici el nu îi acceptă. Totuşi, nu va refuza comunicarea cu oameni care, din pricini asemănătoare, fuseseră excluşi din societate,
cum e cazul prieteniei eroului din Templul de aur cu Kashiwagi, un infirm. Conflictul cu lumea rămâne nefinalizat, în sensul în care, la sfârşitul romanului,
eroul nu reuşeşte să se integreze societăţii.

3

Sigmund Freud, Psihologia inconştientului, Editura Trei, Bucureşti, 2000, p. 53

4

Hisaaki Yamanouchi, op. cit., p. 139

5

Yukio Mishima, Confesiunile unei măşti, Humanitas, Bucureşti, 2003, pp. 32-33
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4. „Masca” şi jocul social
Al doilea termen din titlu, „mască”, necesită câteva precizări. „Masca” are
sensul ascunderii, dar şi al unei anumite neautenticităţi, a falsităţii. Desigur,
eroul lui Mishima mimează anumite comportamente sociale pentru a comunica
mai bine cu societatea pe care o dispreţuieşte, ceea ce creează perspectiva de
a-şi ascunde eul autentic sub diverse măşti sociale.
Este elocventă descrierea lui Jung, care foloseşte termenul de „persona”:
„Persona constituie un sistem de relaţii mai complex între conştiinţa individuală şi societate, sau, mai potrivit, un fel de mască menită, pe de o parte, să producă o anumită impresie în faţa celuilalt, iar pe de alta, să ascundă caracterul adevărat al individului. Caracterul superfluu al acesteia din urmă poate fi afirmat
doar de cel a cărui identificare cu persoana sa este atât de puternică, încât nu se
mai cunoaşte pe sine, iar faptul că cea dintâi este inutilă poate fi imaginat doar
de cineva care nu-şi dă seama de caracterul adevărat al semenilor săi. Societatea aşteaptă – şi chiar trebuie să facă acest lucru – din partea fiecărui individ
performarea pe cât posibil perfectă a rolului care i-a fost destinat.6”
Fără a exclude această semnificaţie a „măştii”, credem că traseul personajului lui Mishima este cel de descoperire a eului profund, înlăturând măştile care îl ascunseseră. De obicei, acest proces este unul de ordin estetic la Mishima,
el fiind legat de anumite imagini culturale, cât şi de polarizarea simţului comun
al urâtului înspre categoria estetică a frumosului, în sensul descoperirii acelor
valori care îi fac existenţa artistică. În acest sens, romanele lui Mishima ar putea intra în categoria bildungsroman, pentru că prezintă de fapt formarea spirituală a unui personaj.
Afirmaţiile lui Alberes cu privire la roman se pot aplica operei lui Mishima:
„Romanul este deci o boală a romanului. Este de asemenea o boală a omului, a
acelui om căruia nu-i ajunge conştiinţa sa, căruia trebuie să i se ofere tentaţia
de a viola alte conştiinţe şi de a trăi alte vieţi, pentru a-şi da seama dacă există
vreuna, chiar imaginară, la care să se oprească... Romanul este un substitut al
morţii: vrea să fixeze un destin, oricare ar fi, dar să-l fixeze în sfârşit!7”

6

C. G. Jung, Personalitate şi transfer, Teora, Bucureşti, 1996, p. 75

7

R-M. Alberes, Istoria romanului modern, ELU, Bucureşti, 1968, p. 5
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5. „Confesiunile unei măşti”
În legătură cu titlul romanului, Confesiunile unei măşti (1949), aparent
contradictoriu în sine, Hisaaki Yamanouchi comentează semnificaţia: „În primul rând, în contextul romanului, masca ar putea semnifica eroul care este incapabil de a iubi o femeie, deşi pretinde contrariul. Contrar conceptului obişnuit despre stoicul care îşi înăbuşă dorinţele, eroul lui Mishima se forţează în zadar să iubească ceea ce de fapt nu doreşte. [...] Stoicismul eroului care încearcă
fără succes să iubească o femeie devine un stoicism de împăcare cu ordinea
existentă a lumii pe care de fapt nu o acceptă. A doua semnificaţie a măştii este,
de aceea, eul ascuns al eroului care nu se împacă, dar care trebuie să ajungă în
bune raporturi cu lumea. Nu prima, ci cea de-a doua semnificaţie a măştii este
cea care face posibilă identificarea eroului cu autorul şi, de aici, a treia semnificaţie a măştii. Atât timp cât Mishima împărtăşeşte cu eroul nihilismul şi stoicismul, eroul este masca lui Mishima însuşi. Dar autorul este atât de bine ascuns sub masca eroului, încât confesiunea nu este la fel de sinceră ca aceea a
romancierilor autobiografi.8”
La aceste observaţii, mai adăugăm şi faptul că, pe lângă „bunele raporturi
cu lumea”, eroul va utiliza „masca” şi ca modalitate de a se construi pe sine, în
sensul unei evoluţii a eului profund. De altfel, romanul este prezentat ca atare,
eroul fiind prins în perioada lui de formare (adolescenţa), iar împărţirea în patru capitole urmăreşte tocmai etapele acestei evoluţii.
Capitolul 1 prezintă scene din viaţa personajului narator, Kochan, de la
naştere până la pre-adolescenţă. Deja apare opoziţia între eu şi lume, cât şi intenţia personajului de a-şi camufla eul autentic pentru a putea supravieţui.
Încă de la începutul romanului, naratorul subliniază atitudinea sa de rebeliune împotriva lumii, cât şi narcisismul personajului: „Vreme îndelungată,
obişnuiam să susţin că mi-am văzut scena propriei naşteri. Adulţii care mă ascultau râdeau de fiecare dată când aduceam vorba despre venirea mea pe lume,
lăsând impresia să mă iau peste picior, ca într-un târziu să-mi măsoare cu privirea vag umbrită de ură chipul palid, care nu prea părea de copil. Atunci când
se întâmpla ca de faţă să fie persoane mai puţin apropiate, bunica mă întrerupea cu severitate în glas şi mă trimitea la joacă, departe de ceilalţi, de teamă să
nu fiu considerat idiot.9”
8

Hisaaki Yamanouchi, Idem, pp. 137-138

9

Yukio Mishima, op. cit., p. 7
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Personajul este fascinat de bărbaţii care au trăsături feminine şi încearcă
să-i descopere mai ales în produsele culturale. Astfel, eroul este interesat de
prinţii din basme, se machiază precum Tenkatsu, un actor care adoptă stiluri
feminine, e dezamăgit când află că ilustraţia înfăţişând-o pe Ioan d’Arc în ţinută
războinică reprezintă de fapt o femeie şi nu un bărbat cum crezuse iniţial, spectacolul unor tineri cu pieptul dezgolit într-un palanchin.
Devine conştient de faptul că trebuie să-şi fabrice anumite măşti în cadrul
războiului cu societatea: „Din acel moment, am început să devin conştient, încet-încet, de mecanismul prin care ceea ce în ochii altora se oglindea drept teatru, din partea mea era semn al nevoii de a mă întoarce la propria natură, în
vreme ce tocmai reflectarea mea firească în privinţa celorlalţi corespundea teatrului pe care eu însumi îl puneam în scenă.10”
Capitolul 2 începe cu Konchan la vârsta de 12 ani şi îl urmăreşte în timpul
şcolii, pe parcurs ce sexualitatea i se dezvoltă. Aici devine conştient de propria
homosexualitate, cât şi de fanteziile sadomasochiste pe care le avusese încă din
timpul copilăriei. Konchan începe să aibă în mod curent fantezii legate de violenţă, moarte şi tortură, la un moment dat având chiar o reverie despre canibalism.
Totodată, descoperă portretul Sfântului Sebastian străpuns de săgeţi, imagine care, în momentul respectiv, „îi învolbură sângele”, apoi îl va determina să
scrie un poem în proză despre senzaţiile încercate pe când privea ilustraţia.
Această imagine îl va bântui pe întreg parcursul romanului.
Se îndrăgosteşte de un coleg de clasă, Omi, care era admirat de toţi băieţii
pentru robusteţea corpului său. Deşi încetează să-l mai iubească, tinde să considere acest sentiment ca un joc de teatru, o identificare între cele două persoane: „Faptul că tânjeam la singurătatea lui debordând de viaţă, singurătate
zămislită din înlănţuirea la care viaţa îl supunea, mă făcea să-mi doresc a mă
împărtăşi din aceasta şi, luându-l drept model, a mă bucura de propria însingurare găunoasă prilejuită de prezenţa consistentă a mării, stare interioară similară la prima vedere. Aveam de jucat două roluri, al meu şi al lui Omi. Pentru
aceasta, eram nevoit să descopăr puncte comune între noi, oricât de neînsemnate.11”
În Capitolul 3, Konchan este surprins la liceu, în perioada celui de-al Doilea
Război Mondial. Este eliberat din armată în prima zi, ceea ce intensifică dorinţa
10

Idem, p. 24

11

Idem, p. 62
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lui faţă de moarte. „Am simţit dintru început că viaţa mă constrânge prin ideea
de datorie. Eram conştient că nu-mi stă în putere s-o duc la îndeplinire, iar viaţa mă trăgea sever la răspundere pentru această neputinţă. Ce reconfortant ar
fi, mă gândeam, ca prin moarte să-i joc vieţii un renghi. Simpatizam instinctiv
cu doctrina morţii, în mare vogă în timpul războiului.12”
Încearcă din răsputeri să-şi dovedească „normalitatea”, forţându-se să aibă
un interes romantic în legătură cu femeile, deşi adeseori recunoaşte faţă de sine că niciodată nu fusese capabil de astfel de sentimente. Spre finalul capitolului, o întâlneşte pe sora unui prieten din şcoală, Sonoko. Pretinde că are o legătură romantică cu ea, deşi mereu îşi spune că nu e atras de sexualitatea ei. Tânăra se îndrăgosteşte de el, numai pentru a-şi vedea respinse sentimentele de
către Konchan.
Dar aceste sentimente sunt doar mască pentru personaj: „Căzut în greşeala
de a cumpăni deja totul cu conştiinţa trează, chit că restul părţilor dormitează
încă, beţia convingerii că ai fi «mai avansat decât alţii» se ajustează şi devine
modestia care îţi spune că «la urma urmei, şi eu sunt asemenea tuturor», judecată falsă care prin extensie te duce cu gândul că eşti «asemeni tuturor din toate punctele de vedere» (extensie generată şi susţinută de partea încă aţipită),
iar la final la concluzia impertinentă că «toţi sunt la fel», conştiinţa ca simplu
instrument al confuziei acţionând aici cu toată forţa... Astfel mi-am desăvârşit
autosugestia.13”
În ultimul capitol al romanului, Konchan termină facultatea, iar războiul
este pierdut de Japonia. Sora lui moare de o boală căpătată în timpul războiului,
iar eroul e surprins cât de puternic a putut să-l afecteze aceasta. Sonoko se mărită şi întâlnindu-se întâmplător cu Konchan e curioasă de ce nu voise acesta să
se căsătorească cu ea. Tot din întâmplare află adevărul, observând privirile pe
care le aruncă Konchan unui bărbat gol şi rănit. Aşadar, o fisură a măştii, privirile, poate însemna dezvăluirea ei către lume.
6. „Templul de aur”
Dacă despre Confesiunile unei măşti s-a spus că a utilizat date din biografia
scriitorului, romanul Templul de aur (1956) se bazează pe evenimente reale.
Ceea ce ne interesează aici nu e paralelismul cu realitatea, ci faptul că eroul din
12

Idem, p. 87

13

Idem, pp. 73-74
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Templul de aur, la fel ca şi cel din Confesiunile unei măşti, parcurge acel proces
de „mascare” a eului profund, datorită unui conflict cu lumea. Aici totuşi, procesul e invers celui din Confesiunile unei măşti, căci, la sfârşit, eroul va deveni capabil să facă un gest suprem (incendierea Templului de Aur) pentru a-şi dezmasca eul profund.
Personajul principal este tânărul Mizoguchi, care face studii să devină călugăr budist la Kinkakuji (Templul de aur) din Kyoto. Încă din copilărie, e marcat de faptul că-şi vede mama culcându-se cu alt bărbat în prezenţa soţului muribund, ceea ce îi declanşează bâlbâiala. Aceasta, împreună cu faptul că e fizic
neatractiv, îl va îndepărta de lume:
„Puteam fără îndoială să trec peste sentimentul îngrozitor de insatisfacţie
– insatisfacţii pentru că eu şi lumea ne aflam în relaţii antagonice. Ar fi fost posibil dacă mă schimbam eu sau lumea. Dar nu-mi venea să mă gândesc la astfel
de schimbări. Detestam orice gânduri absurde. Concluzia logică la care am
ajuns după reflectări îndelungate a fost că dacă schimbam lumea, încetam să
exist, iar dacă mă schimbam eu nu mai exista lumea. Şi, paradoxal, această concluzie însemna un soi de împăcare, un soi de compromis. Lumea se putea împăca cu ideea că, aşa cum arătam, nu puteam fi niciodată iubit. Capcana în care
cade în cele din urmă un tip diform, respingător, nu constă în rezolvarea situaţiei de antagonism a lui cu lumea, ci în aprobarea totală a acestui antagonism,
în resemnare. De aceea, nu se poate vindeca niciodată un tip slut.14”
Între personajele care constituie această „lume”, Mizoguchi pendulează între două tipuri de atitudine: atitudinea împăciuitoare a superiorului Templului
care îl trimite la şcoală şi îi dă lecţii de acceptare a lumii şi atitudinea rebelă a
colegului său de şcoală, Kashiwagi, infirm, care îl va învăţa că numai cunoaşterea, şi nu credinţa, fac viaţa suportabilă. Bineînţeles, va alege partea lui Kashiwagi.
Desigur, cel mai important simbol al romanului este Templul de aur, iar
eroul va dezvolta o adevărată relaţie cu acesta.
Înainte de a muri, tatăl său îl duce să vadă Templul de aur, de unde se va
dezvolta obsesia lui Mizoguchi pentru frumuseţe. „Îmi trecu prin minte că Templul de aur putea foarte bine să se deghizeze pentru a-şi ascunde adevărată frumuseţe. Oare nu tocmai pentru a se pune la adăpost de lume, frumuseţea aceasta îi decepţiona pe cei care o observau atent? Trebuia să mă apropii mai mult

14

Yukio Mishima, Templul de aur, Univers, Bucureşti, 1985, p. 122
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de templu; trebuia să îndepărtez obstacolele ce păreau urâte în ochii mei; trebuia să-l examinez în întregime, în cele mai mici detalii şi să pătrund esenţa
frumuseţii cu proprii mei ochi.15” Mizoguchi simte o legătură cu templul şi, pe
măsură ce îşi va da jos măştile de pe eul său profund, va reuşi să vadă esteticul
templului.
Templul de aur este văzut în opoziţie cu viaţa, a cărei desfăşurare o împiedică: „Tocmai clădirea aceasta veni să se aşeze între mine şi viaţa la care ţineam16”. În acest fel, se poate produce un eşec al vieţii sentimentale: „Fata cu
care eram se îndepărtă, ca un firicel de praf. În măsura în care ea nu a fost acceptată de Templul de aur şi eforturile mele de a găsi viaţa au eşuat. Cum puteam eu să-mi întind mâinile spre trăirea clipei, când eram atât de fermecat de
frumuseţe?17”
Templul de aur îl îndepărtează de viaţă, îi face existenţa iluzorie, încât restul i se va părea artificial, mascat: „Aveam impresia că templul îşi atribuise forma unei singure clipe şi mă năvălise aici, în parc, ca să-mi dau şi eu seama cât
era de goală, de lipsită de sens tânjirea mea după viaţă. În viaţă, o clipă care-şi
însuşeşte forma eternităţii ne ameţeşte; dar Templul de aur ştia foarte bine că o
astfel de clipă este nesemnificativă în comparaţie cu ceea ce se întâmplă când
eternitatea îşi asumă forma unei clipe, aşa cum făcuse el acum. În astfel de momente, eternitatea frumuseţii ne poate anihila viaţa şi otrăvi existenţa. Frumuseţea de moment pe care ne-o oferă viaţa este neputincioasă în faţa acestei
otrăvi. Otrava o zdrobeşte şi o distruge pe loc, expunând însăşi viaţa pericolului
suprem.18”
Templul va deveni un pericol pentru sine, pentru continuarea existenţei.
Încât soluţia se va impune, înlăturarea măştii prin arderea templului: „Dacă dau
foc Templului de aur, îmi spuneam în sinea mea, o să fie un gest cu o mare valoare educativă. Pentru că le va arăta oamenilor că n-are rost să-l considere de
nedistrus. [...] Se vor simţi stânjeniţi când îşi vor da seama că adevărul evident,
pe care obişnuiau să-l afirme în legătură cu templul, se poate spulbera într-o
clipită19”. De aceea, mesajul din final e unul optimist: „Voiam să trăiesc.20”
15

Idem, p. 34
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Idem, p. 159
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Idem, p. 159
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Idem, p. 160
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Idem, p. 245

20

Idem, p. 327
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7. „Zăpada de primăvară”
Romanul Zăpada de primăvară (1966) deschide tetralogia Marea fertilităconcepută de Mishima ca punct culminant al creaţiei sale. Cele patru romane din tetralogie au drept linie de legătură un acelaşi personaj martor evenimentelor (Honda, în perioada 1912-1975) şi, în plan tematic, conceptul budist al reîncarnării22. Conflictul principal se construieşte pe dialectica viaţă-moarte, între o lume a aparenţelor şi tentativa de „de-mascare”.
Sub aspect epic, romanul Zăpada de primăvară este construit pe povestea
de dragoste dintre Matsugae Kiyoaki şi Ayakura Satoko. Kiyoaki, prietenul şi
colegul lui Honda, provine dintr-o familie aristocratică. Pretinzând multă vreme a fi indiferent faţă de iubirea verişoarei lui, Satoko, Kiyoaki îi declară dragostea de-abia când e prea târziu, în momentul în care aceasta începe pregările
de căsătorie cu prinţul Toin.
Când Satoko rămâne însărcinată, rudele ei încearcă să ascundă acest lucru
pentru a nu periclita căsătoria cu prinţul (se gândesc chiar la un avort), însă
Satoko preferă să intre la o mănăstire, chiar cu riscul de a nu-l mai vedea niciodată pe Kiyoaki. Acesta încearcă zadarnic s-o vadă pentru o ultimă dată şi nici
Honda nu reuşeşte să-l ajute în acest sens. Romanul se sfârşeşte prin moartea
lui Kiyoaki, de pneumonia cauzată de zăpezile de primăvară.
Un aspect important al modului de construcţie structurală a romanului îl
constituie alegerea, de către Mishima, a personajului Honda ca martor al evenimentelor. Este un personaj care încearcă să explice planul evenimenţial subminat uneori de iraţional, printr-o gândire raţională. În acest fel, el se află în antiteză atât cu iraţionalitatea lumii, cât şi cu caracterul prietenului său, Kiyoaki,
care este pasional şi impulsiv.
„Honda a remarcat starea de tensiune a lui Kiyoaki. Era sigur că ar rămâne
fără afecţiunea lui, dacă nu-şi înfrânge curiozitatea, lucru de altfel firesc între
prieteni. Trebuia să fie extrem de precaut, să se poarte cu el ca şi cu un zid
proaspăt vopsit, pe care orice atingere putea lăsa urme cu neputinţă de înlăturat. Dacă va fi cazul, va merge până acolo încât se va preface că nu-i observă
agonia, mai ales dacă acest lucru reuşea să-i evidenţieze şi mai bine rafinamentul lui Kiyoaki.
ţii21,

Cuprinde, în afară de romanul Zăpada de primăvară, romanele: Cai dezlănţuiţi, Templul zorilor şi
Decăderea îngerului
21

22

Personajele care se reîncarnează vor avea, pe coapsă, trei aluniţe
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În astfel de clipe, pe Honda îl fermecau ochii aceia muţi, dar atotgrăitori
care păreau să-l roage să lase lucrurile aşa cum sunt, la fel de imprecise ca şi linia ţărmului mării. Pentru prima oară în relaţia lor – un fel de negociere tergiversată şi precaută în moneda prieteniei –, Kiyoaki a fost gata să-şi piardă stăpânirea de sine. Implora din priviri. Honda a devenit astfel un fin observator.23”
Datorită viziunii raţionale a lui Honda, romanul capătă accente realiste:
analiza detaliată a stărilor prin care trece Kiyoaki, observaţii asupra relaţiilor
sociale din epocă24. Acestea maschează însă un plan al iraţionalităţii, de care
Honda este fascinat:
„Honda spera din tot sufletul ca raţiunea să-i rămână mereu ca lumina soarelui, cu toate că se simţea parţial atras de forţa irezistibilă a întunecatelor patimi umane. Această negură îl captiva şi-atât. Şi Kiyoaki era fascinant în felul
său. Părea să zdruncine din temelii însăşi fibra vieţii, purtând sămânţa unui
sfârşit fatidic.25”
Kiyoaki însuşi este un personaj asemănător lui Konchan din Confesiunile
unei măşti, caracterizat prin aceeaşi debilitate fizică şi lipsa unei conduite psihice bine determinate, după cum îi aduce observaţii Honda: „Singurele aspecte
în care crezi, fără vreun efort de gândire, sunt: să arăţi bine, propriile capricii şi
problemele personale. Nu ţi-aş putea defini personalitatea, ci aş îndrăzni să
afirm că nu ai aşa ceva.26”
În această dialectică între privirea obiectivă a lui Honda şi personalitatea
anemică sau lipsa de personalitate a lui Kiyoaki, s-ar putea sesiza dialectica între mască şi eu. Se constată o antigonie între viaţa percepută ca aparenţă şi
moartea ca relevare a adevărului.
Yamanouchi observă că „personaje ca Kiyoaki [...], deşi este imoral din
punct de vedere social, [...] par să demonstreze că moartea este absolută, eternă
şi pură, în timp ce viaţa implică absurditate, banalitate şi impuritate.27”
În acest sens, titlul romanului poate fi privit ca un oximoron, pus în legătură cu moartea timpurie a lui Kiyoaki (personajul nu atinge vârsta de 21 de ani).
23

Yukio Mishima, Zăpada de primăvară, Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 32

De exemplu, observaţiile asupra diferitelor tipuri de automobile, în funcţie de rangul şi situaţia pecuniară a proprietarului; tipuri de comportamente dictate de situaţie; descrierea unor întruniri cu caracter social etc.
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Primăvara, simbol al tinereţii şi al renaşterii, este confruntată cu un element ce
nu se regăseşte în aria ei semantică, zăpada, fenomen legat de anotimpul iarnă.
Astfel, această contradicţie, a zăpezii pe timp de primăvară, are şi o legătură
simbolică cu moartea timpurie a lui Kiyoki (căreia îi fusese şi cauză fizică).
Romanul se încheie cu promisiunea făcută de către muribundul Kiyoki lui
Honda, că se vor revedea, ceea ce se şi va întâmpla în volumul al doilea al tetralogiei, în condiţiile descrise de visul lui Kiyoki. Prin ideea reîncarnării, de esenţă budistă, viaţa este privită ca o aparenţă, ca o mască a individualităţii.
8. „După Banchet”
Romanul După Banchet (1960) apare oarecum ca diferit faţă de restul operelor romaneşti ale lui Mishima. În primul rând, dacă în romanele analizate
protagonistul este un bărbat în perioada adolescenţei, care are anumite debilităţi fizice şi o gândire nihilistă, în acest roman, personajul principal este o femeie, Kazu, în vârstă de aproximativ 50 de ani, preocupată de aspecte practice
ale vieţii şi nu de o problematică a existenţei.
În al doilea rând, sub raport tematic, romanul După Banchet are o intrigă
erotică (evoluţia relaţiei sentimentale dintre Kazu şi politicianul Noguchi), dar se
poate vorbi şi de o satiră a vieţii politice din Japonia, aspecte pe care Mishima
le-a avut în vedere într-o mai mică măsură în celelalte romane ale sale.
Ca epic, romanul lui Mishima o urmăreşte pe Kazu, proprietara unui restaurant, care se îndrăgosteşte de politicianul Noguchi, apoi se căsătoreşte cu
acesta. Îşi ajută soţul în campania electorală, făcând sacrificii pecuniare pentru
realizarea visului acestuia. În cele din urmă, dezamăgită de lumea politicii, decide să divorţeze de Noguchi şi să-şi redeschidă restaurantul.
Titlul romanului sugerează momentul culminant, decizia lor de a divorţa şi
de a-şi relua viaţa aşa cum fusese înainte de a se fi întâlnit. Totodată, este prezent şi motivul înlăturării aparenţelor care îi uniseră:
„Cei doi se priviră multă vreme. Era pentru prima oară când Kazu îndrăznea să-şi privească soţul drept în faţă. Umerii lui Noguchi tremurau de ură. O
ura atât de tare, încât ea se temu că ura îl va distruge. Se sperie chiar că, dacă se
va îmbolnăvi, va trebui să-l îngrijească. Dar oricum, n-o va face. Era singura care ar fi putut să-l scape de dezgustul care-l năpădise, dar nu mai era dispusă
să-l ajute.28”
28
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Fără a avea profunzimile din romanele analizate şi nici acel univers al
morbidităţii care se ascundea sub masca socială, apare totuşi şi în acest roman
motivul ascunderii. Masca e constituită din puterea banului şi a aparenţelor sociale:
„Încrederea în atotputernicia banului nu era de fapt nimic nou pentru ea.
Câtă vreme îşi cheltuise ea însăşi banii, îi dăduse din toată inima şi cu toată încrederea de care era în stare. Pe când banii adversarilor veniseră ca un tăvălug
uriaş, ca să distrugă totul. Nu după bani îi părea acum rău. Îi era ciudă numai că
sinceritatea ei şi inteligenţa lui Noguchi fuseseră risipite în vânt. Tot ce-i inspirase încredere în timpul campaniei, lucrurile pentru care îşi consumase energia
– lacrimile oamenilor, zâmbetul lor, râsetele lor aprobatoare, sudoarea şi căldura trupurilor lor – totul fusese risipit în zadar.29”
Dar banul nu este decât un mijloc de a prelua masca ascensiunii sociale. În
faţa mormântului familiei lui Noguchi, Kazu are următoarele consideraţii:
„Dar acum aparţinea şi ea acestei familii şi într-o bună zi va fi îngropată în
locul de veci de aici. Ce mângâiere! Ce festă jucase lumii, pătrunzând în familia
aceasta, de care nu se va mai despărţi pe veci! Când va ajunge în sfârşit aici, liniştea ei va fi deplină şi farsa jucată societăţii va fi desăvârşită. Căci lumea nu se
lăsase până acum înşelată nici de succesele ei, nici de banii şi de generozitatea
ei. Cu şiretlicuri şi-a început drumul în viaţă şi până la urmă avea să înşele chiar
veşnicia! Acesta va fi buchetul de flori pe care-l va arunca ea în nasul lumii!30”
Spre deosebire de celelalte romane ale lui Mishima, concluzia romanului
După Banchet nu mai este una pesimistă, ci de acceptare a vieţii, posibilitatea
unui nou început, Kazu întorcându-se la mediul liniştit al restaurantului ei.
Aşadar, romanele lui Yukio Mishima sunt construite pe dialectica dintre
mască şi eu, pe încercarea de a descoperi cât este mască, autenticitate, în atitudinea eului faţă de sine însuşi şi faţă de lume, impunându-se concluzia asumării
autenticităţii.

29

Idem, p. 147

30

Idem, p. 64
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PREADOLESCENȚA – PROVOCARE SAU PEDEAPSĂ
PENTRU PĂRINȚI?

Corina-Roxana BÂRLĂDEANU
Psiholog școlar CJRAE Iași
Consilier educative, Școala Gimnazială
„Ion Creangă” Iași

Pubertatea este considerată o perioadă în care se manifestă fenomene de
revoltă, puberul având un caracter nonconformist. Faţă de normele sociale acesta poate avea o identificare negativă sau pozitivă şi acest lucru poate crea senzaţia unei instabilităţi a personalităţii sale. Fixarea nivelului de aspiraţie a capacităţii de separare de părinţi şi de alţii sunt factori decisivi în procesul de identificare. De exemplu, refuză să se conformeze regulilor altădată acceptate, îşi manifestă opoziţia mai mult sau mai puţin făţiş, creează adulţilor impresia de nesiguranţă, labilitate şi izbucniri explozive etc.
O manieră de a privi pubertatea este aceea de a o raporta la celelalte generaţii. Adolescenţii, consideraţi un grup social compact, sunt plasaţi într-o poziţie
socială aparte, în măsura în care ei sunt o îmbinare a dependenţei încă infantile
de familie, dar cu tendinţa adesea teribilistă şi întrucâtva violentă spre libertate
şi autonomie. Spiritul lor rebel, contestatar, de respingere a sistemului de valori
al adulţilor şi, în primul rând, al părinţilor a fost condensat, pe scurt, în binecunoscuta sintagmă „conflictul dintre generaţii” sau „criză a pubertăţii”, în faţa căreia nu prea sunt multe de făcut.
Dar, realitatea este cu totul alta, iar eroarea în modul de abordare a acestei
probleme revine, de obicei, adulţilor. În faţa unui puber „în criză”, majoritatea
părinţilor, chiar medicii, adoptă atitudinea de adult prea puţin dispus să asculte
şi să înţeleagă „capriciile” unui minor care ştie prea puţin despre viaţă. Automat,
adultul e perceput de puber ca un cenzor, un judecător, un arbitru, şi nu ca un
prieten, dispus să-l susţină ori „să-l mai tragă” discret de mânecă atunci când e
pe cale de a face o greşeală prea mare. Astfel, punţile de comunicare reală se năruie mai mult, iar „criza pubertăţii” se accentuează.
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Totuşi, „criza” pubertară nu trebuie asimilată unei boli, ci considerată un
punct de fragilitate, de căutare a identităţii proprii. Tocmai de aceea, se merge
pe ideea că această perioadă reclamă răbdare, tact, înţelegere, atenţie suplimentară, supraveghere, chiar un grad de toleranţă acceptabilă, atât din partea părinţilor şi a educatorilor, cât şi din partea medicilor, a psihologilor şi, mai ales, din
partea asistenţilor sociali.
Esenţa integrării sociale a puberului constă în ataşamentul din ce în ce mai
conştient şi mai activ la grupul căruia îi aparţine (clasă, şcoală, marele organism
social). De exemplu, reacţiile ce trădează instalarea unei stări conflictuale – latente sau manifeste – între elev şi mediul său: şcoala (cerinţe, regulament, alţi
elevi, profesori), familia, mediu extrafamilial, chiar el însuşi, pot fi consecinţa
acestui ataşament incorect perceput de către puber, dar exprimat activ şi din ce
în ce mai conştient.
Date fiind particularităţile personalităţii, în ansamblu, ale puberului, constatăm că cele mai frecvente manifestări de tip deviant sunt:
 manifestări datorate instabilităţii de tip caracterial. La ele se referă excesul de mişcare sau de vorbire, mişcările parazite, reactivitatea vie, atenţia labilă, capacitatea slabă de concentrare, nestatornicia în interese şi
dorinţe etc.;
 manifestări determinate de dezinteresul şi de indiferenţa faţă de şcoală;
neglijarea sistematică a obligaţiilor şcolare, a învăţării, care constă în acceptarea statutului de elev mediocru; atitudini şi acţiuni ce reflectă lipsa
de respect pentru educatori, reacţiile obraznice la solicitările acestora;
 manifestări ale indiferenţei afective exprimată prin lipsa dorinţei de a
stabili relaţii de afecţiune cu colegii şi cu educatorii; lenea, minciuna, falsificarea de note caracteristică elevilor cu o structură labilă de personalitate, celor timizi, fricoşi, evazivi, nesiguri pe ei înşişi; reacţii bazate pe negativisme.
Se consideră că una din condiţiile strict necesare ale succesului profilaxiei
şi psihocorecţiei inadaptării şcolare psihogene este înţelegerea că ea reflectă nu
laturile slabe ale copilului, ci dereglarea relaţiilor în sistemul „şcoală – copil –
familie”.
Din sinteza cercetărilor psihologice la tema devianţei derivă că actualmente
a devenit bine cunoscut faptul potrivit căruia variabilitatea reacţiilor şi conduitelor deviante atinge maxima la vârsta preadolescentină. Răspândirea frecvenţei
devierilor comportamentale pe diferite grupe de vârstă atinge un procent mai
mare între 13-15 ani.
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Dat fiind multitudinea de intercondiţionări de tip „personalitate – mediu
social”, ameliorarea comportamentului deviant la pubertate nu constă doar in
simpla evidenţiere a dependenţei structurii sau profilului personalităţii de
contextul sociocultural căruia îi aparţine individul, ci trebuie să adâncească
analiza în direcţia dezvăluirii sistemului valoric (pozitiv sau negativ) al influenţei factorilor socio-culturali, să identifice strategii de control şi ameliorare şi
resurse adecvate de intervenţie complexă, în care asistentul social are un rol
esenţial.
Fenomenul devianţei la vârsta pubertară este favorizat de procese ce se petrec la nivel macrosocial, cum ar fi creşterea aglomerărilor urbane, mişcările
masive de populaţie, multiplicarea dificultăţilor economice, instabilitatea economică, şomajul, inflaţia, diversificarea proceselor de aculturaţie, apariţia unor
subculturi, disoluţia controlului comunitar tradiţional, creşterea permisivităţii şi
a toleranţei sociale, decăderea moravurilor şi obiceiurilor tradiţionale, criza de
autoritate. La acestea se adaugă inegalităţile uriaşe, nejustificate legal şi moral,
sfidarea şi ignorarea problemelor reale, corupţia şi dispreţul, procesele dizarmonice şi disfuncţionale, cu aspecte de anomie şi patologie socială.
La nivel microsocial, putem aminti insuficienţele şi disfuncţiile instanţelor
cu rol socializator, familie, şcoală, grup, scăderea controlului parental, dezorganizarea sau disoluţia familiei, creşterea ratei divorţialităţii şi instabilităţii cuplului familial etc. Şcoala, incapabilă să facă faţă multiplelor probleme interne şi externe, este terenul prielnic pe care apare abandonul şcolar, indisciplina şi mediocritatea, creşterea numărului „copiilor problemă”, subiectivism şi rezistenţă
scăzută la presiuni etc. Ca urmare, orice proiect de ameliorare şi control a comportamentului deviant la vârsta pubertară trebuie să aibă ca punct de plecare
înţelegerea mecanismelor socializării, începând cu cele din familie şi continuând
cu cele din şcoală şi grupul de egali.
Socializarea primară, desfăşurată în familie, este decisivă pentru structurarea personalităţii copilului, oferind matricea în interiorul căreia se vor structura cele mai importante trăsături morale şi caracteriale, ce îl vor marca decisiv pentru întreaga viaţă. Intuiţia simţului comun vorbeşte de „cei şapte ani de
acasă”. Specificul socializării în familie constă în faptul că acţiunea ei se desfăşoară într-un cadru informal, în care suportul afectiv joacă rolul primordial.
Aceasta face ca structurile dobândite în familie să fie mult mai rezistente decât
celelalte. Toate influenţele socializatoare ulterioare se vor plia pe schemele
socializării primare.
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Şcoala, alături de familie, reprezintă un agent important al socializării tinerei generaţii, facilitând învăţarea şi interiorizarea modelelor normative recunoscute de societate. Disfuncţiile manifeste în funcţionalitatea ei contribuie
într-o măsură semnificativă la geneza devianţei şcolare şi, prin aceasta, la favorizarea conduitelor delincvente în rândul copiilor şi tinerilor.
Este evident faptul că, un control mai puţin rigid în şcoală, cooptarea elevilor în organizarea vieţii şcolare, o relaţie mai apropiată între şcoală şi părinţi
sunt factori puternici în inhibarea conduitelor deviante la preadolescenţi, în timp
ce politica şcolară incoerentă, lipsită de fermitate şi discriminatorie, sistemul de
recompense subdimensionat, conducere incoerentă şi ineficientă, dependenţa de
finanţarea publică, lipsa de prestigiu a şcolii sunt caracteristici ale organizării
vieţii şcolare asociate comportamentului deviant. Şcoala, în exerciţiul legitimării
arbitrariului, impune excluziuni sociale, generând indirect, prin condamnarea la
insucces a unor categorii de tineri, delincvenţa/ devianţa juvenilă.
Asistentul social poate interveni în soluţionarea următoarelor conduite deviante la elevi, alături de psiholog, educatori, familie: minciuna, violenţa verbală,
copiatul, fumatul ostentativ, diferite atitudini nonconformiste, nesupunerea,
obrăznicia, chiulul, absenteismul, abandonul şcolar, vagabondajul, consumul curent de alcool, violenţa fizică, vandalismul, furtul, tâlhăria, consumul de droguri,
manifestări perverse, prostituţia, suicidul. Unele dintre aceste forme ale devianţei şcolare pot fi considerate conduite predelincvente, iar altele constituie forme
ale delincvenţei juvenile.
Când se vorbeşte de grup, se analizează, în primul rând, grupul formal, clasa de elevi, şi în al doilea rând grupul informal, de egali, care poate fi compus din
colegii de clasă, din şcoală, sau prieteni din cartier. Se pot aplica mai bine în
acest context acele teorii care pun accentul în explicarea delincvenţei pe grup
(teoria subculturilor delincvente, teoria asocierilor diferenţiale, teoria grupului
de la marginea străzii etc.).
Atracţia pe care o simte la un moment dat adolescentul pentru grupul de
preadolescenţi poate fi explicată şi prin faptul că grupul respectiv îi permite realizarea unor dorinţe care îi sunt interzise în mod brutal de către părinţi şi a unor
acţiuni aventuroase şi activităţi mai interesante.
Atât activitatea de prevenire, cât şi cea de terapie constituie componente
ale aceluiaşi proces unitar, care presupune măsuri şi tehnici educative în scopul preîntâmpinării devierilor de comportament, precum şi al recuperării elevilor, readaptării şcolare sau resocializării acestora. Ambele componente pot fi
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descrise în termeni strict terapeutici. Adică, prevenirea poate fi considerată o
terapie, deoarece atât prevenţia, cât şi terapia propriu-zisă au la bază cunoaşterea personalităţii elevului şi a mediului în care trăieşte acesta; au aceeaşi
„miză” educativă; implică pe aceiaşi actori sociali (educatori-educat) şi acelaşi
„teatru de desfăşurare” (şcoală, familie, microgrup).
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DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
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Omagierea de către Asociația Română de Istorie a Presei, prin ultima ediție
a congresului de profil, a celor 190 de ani de presă de la Albina românească m-a
inspirat în aplecarea către cunoașterea istoriei publicațiilor periodice ieșene,
precum și a marilor oameni și idei care le-au dat viață.
În consecință, cu rezerva și tatonările începătorului, am pornit la răsfoirea
cataloagelor din biblioteci (Biblioteca Academiei Române, bibliotecile centrale
universitare din Iași și Cluj), precum și a lucrărilor fundamentale în domeniu, în
principal: Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), descriere bibliografică de Nerva Hodoş și Al. Sadi-Ionescu, cu o introducere de Ion Bianu, bibliotecarul Academiei Române, tom I, catalog alfabetic 1820-1906, Librăriile
Socec et comp. și C. Sfetea, Bucureşti; Otto Harrassowitz, Leipzig; Gerold & Comp.,
Viena, 19131; Nicolae Iorga, Istoria Presei românești de la primele începuturi până
în 1916, Tipografia Adevărul, București, 1922; Ion Hagiu, Dicționar al presei literare românești (1790-1982), Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987;
Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicționarul presei românești (1731-1918),
Editura Științifică, București, 1995; Nicolae Iorga, Istoria presei românești, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 1999; Marian Petcu, Istoria presei române, Editura Tritonic, București, 2002; Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismului în România în date. Enciclopedie cronologică, Editura Polirom, Iași, 2012.
Referitor la abordarea istoriei presei tipărite la Iași, este divers documentată prin studiile dedicate de autori ca Mircea-Cristian Ghenghea, Camelia Stumbea, Vasile Ilincan, Elena Chiaburu, Gheorghe-Ilie Fârte, Carmen Ţâgșorean, Paul
Biblioteca Academiei Române, Bibliografia Națională Retrospectivă, Bibliografia Periodicelor din România (1790-1930), Tom I (1820-1906) abreviat BAR PPR I. https://biblacad.ro/bnr/ppr.php.
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Cornea, Iulian-Cătălin Dănilă s.a., precum și prin monografii de dată recentă: Liviu Iulian Roman, Presa din Moldova și problematica unirii Principatelor (18551858), Editura Universității „Al.I. Cuza”, Iași, Colecția Historica, 2014; Diana Vrabie, Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană, Ed. Junimea, Iași, 2016; Emilia
Chiscop, Presa ieșeană de informație (1890-1910), Ed. Junimea, Iași, 2018.
Ca rezultat de etapă se prezintă articolul de față, bazat pe surse intermediare și având ca scop evocarea, pentru cititorul de azi, a jaloanelor editoriale și a
personalităților întemeietoare ale presei de pionierat, la Iași. Intervalul de referință avut în vedere este delimitat de Courrier de Moldavie, a cărui apariție, la 18
februarie 1790, este considerată portdrapelul pentru începuturile presei în
Principatele Române marcate în anul 18292 de Curierul Românesc (București, 8
aprilie) și Albina Românească (Iași, 1 iunie) și, respectiv, de ziarul Zimbrul, fondat la 3 iulie 1850.
Cartea de vizită a celor 22 de publicații amintite conține, în mod inegal, elemente principale de descriere bibliografică, decorsetate însă din formatul standardizat: titlu și subtitlu (în forma actualizată), date de apariție (perioada, tipografia), colectivul de redacție, periodicitate, grafie. La acestea vin, în completare,
informații privind profilul periodicului, articolul-program, colaboratori iluștri.
Marcajul cu asterisc indică publicațiile care nu mai există fizic, dar sunt
semnalate în presa vremii sau în contribuții științifice.
Fiind gândită ca un ghid de informare rapidă pentru cititori și stadiu de
plecare pentru dezvoltări ulterioare, această succintă trecere în revistă a începuturilor presei ieșene rămâne deschisă observațiilor și completărilor.
Printre foi volante, reviste, ziare și suplimente, am inclus, totodată, din categoria „precursori” ai publicațiilor periodice, calendarele și almanahurile tipărite la Iași în perioada analizată, rezultând un tablou sinoptic cu peste 40 de titluri, în ordinea cronologică a apariției, după cum urmează:
1. Courrier de Moldavie
Prima publicație periodică tipărită de pe teritoriul țării3 apare la Iași, între
18 febr. – 1 apr. 1790. Este editată în limba franceză, cu frecvență săptămânală,
Nicolae Iorga, Istoria presei românești, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 1999, p. 44.
Vezi și Constantin Antip, Contribuții la istoria presei române, Uniunea Ziariștilor din R.P.R., București,
1964, p. 11; Dan Berindei (coord.), Istoria românilor, vol. VII, tom I, Editura Enciclopedică, București,
2003, p. 351.
3 Ion Hagiu, Dicționar al presei literare românești, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987,
p. 89 (Abreviat în trimiteri: DPLR).
2
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la o tipografie de campanie, de către Cartierul General al Armatei Ruse al prințului Potemkin, cantonat la Iași în perioada războiului ruso-turc (1787-1791)4. Dintre cele șapte numere consemnate, s-au păstrat cinci (nr. 1-4 și nr. 7) la Biblioteca de Stat „V.I. Lenin” din Moscova, care au fost văzute și constituie subiectul tratat de George Haupt (1966) în articolul intitulat La Russie et les principautés
danubiennes en 1790. Le prince Potemkin-Tavričeskij et le Courrier de Moldavie5.
Courrier de Moldavie, arată Haupt, „a fost, în esență, un jurnal de informare
generală, exprimând punctele de vedere politice ale prințului Potempkin...” (op.
cit., pp. 60-61, traducere din limba franceză), făcând parte din măsurile culturale
prin care acesta dorea să câștige simpatia boierilor și a opiniei publice din Moldova. „Interesul principal al publicației este de aducere la cunoștința opiniei publice dintr-o regiune încă fără presă și destul de izolată de lumea exterioară a
evenimentelor cele mai importante ale epocii...”, precum și „deschiderea unei ferestre spre Europa” și spre Revoluția franceză (ibidem, p. 62).
În sprijinul clarificării opiniilor privind conținutul și caracterul publicației6
vine Ilie Rad, în anul 2000, cu articolul intitulat Prințul Potemkin și primul ziar
tipărit în Principatele Române: Courrier de Moldavie (1790)7.
2. *Calendar
Apare la Iași, în anii 1814 și 1821, în scriere chirilică, la Tipografia Politicească8. Probabil este vorba despre tipografia „politicească” (în sensul de „laică”,
diferită de a Mitropoliei9) aparținând tipografilor-gravori Mihail și Policarp
Strilbițchi, la care a fost editat, în anul 1785, în alcătuirea arhimandritului Vartolomei Măzăreanu10, un *Calendariu pe 112 ani, cel mai vechi calendar românesc din Moldova11.

Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicționarul presei românești (1731-1918), Editura Științifică, București, 1995, p. 138. (Abreviere utilizată pentru trimiteri: DPR)
5 În: „Cahiers du monde russe et soviétique”, 1966, vol. 7, no. 1, p. 58-62.
6 O utilă trecere în revistă a autorilor care tratează subiectul găsim la Vasile Ilincan, Istoria presei literare românești. Secolul al XIX-lea, curs opțional pentru învățământul la distanță, Universitatea „Ștefan
cel Mare”, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Suceava, 2010, p. 24-26.
7 În: „Adevărul de Cluj”, 25 apr. 2000, p. 6.
8 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 89.
9 Elena Chiaburu, Carte și tipar în Țara Moldovei, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași,
2010, p. 307.
10 Ștefan S. Gorovei, Arhimandritul Vartolomei Mazereanu și activitatea sa. Noi contribuții. Archimandrite Bartholomeu Mazareanu and his activity. New contributions. Annals of Putna (Analele Putnei), issue 1, 2009, p. 357.
4
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3. Novitale dela armie
Foaie volantă cu informații despre operațiunile militare rusești, editată de
Gh. Asachi în trei numere (două din 10 mai 1829 și unul din 15 mai 1829). A
anunțat pe „prenumeranți” despre apariția Albinei românești „fără sminteală, de
la 1 iunie 1829 – 15 ianuarie 1830”.12
A urmat, la 17 aprilie 1829, o Înştiinţare despre gazeta românească din Eşi,
în care se anunțau conţinutul şi obiectivele publicației denumită finalmente Albina românească: „Iea [gazeta] va cuprinde: Politiceşti şi interesante novitale
din toate ţările lumei, Buletine de la teatrul războiului, culegeri istorice, literale,
morale, filologice, acele despre folositoare aflări, şi mai ales adese se vor împărtăşi din vrednici scriitori povăţuiri despre Economia câmpului, despre care pentru toate timpurile anului se vor însemna regule după sistema practicită în țările
politicite, atât despre mai buna lucrarea pamântului, a pometelor, a viilor, a stupilor, a viermilor de mătasă, a velniților, a pădurilor, cât și povățuiri pentru ferirea și vindecarea Epizotiei (boalei vitilor) și alte folositoare pentru moșinași și
posesori.”13
4. Albina românească, gazetă politico-literară14
Apare bisăptămânal, între 1 iun. 1829 și 3 ian. 1835, respectiv 3 ian. 1837 și
8 ian. 1850, la Tipografia Albinei, cu caractere chirilice. Fondator și director: Gh.
Asachi. Este primul ziar în limba română din Moldova15, alăturându-se Curierului românesc (București, 8 apr. 1829) al lui I. Heliade-Rădulescu ca piatră de
fundament pentru presa națională. Editori: Gh. Săulescu, I. Codrescu, V. Fabian-Bob16. Printre colaboratori: C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, A. Donici, V. Alecsandri, C. Caragiali, N. Nicoleanu, G. Săulescu, G. Sion, C. Bolliac, D. Gusti etc.
Schimbări de subtitlu: din 1 ian. 1830, în „gazetă politico-administrativă literară”; din 2 apr. 1831, în „gazetă administrativă şi politică literară”.

(https://www.academia.edu/12029536/Arhimandritul_Vartolomei_Mazereanu_si_activitatea_sa._
Noi_contributii (www.ceeol.com, accesat: 10.10.2019).
11 Eugen Pavel, Arheologia textului, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012, p. 73.
12 Biblioteca Academiei Române, Bibliografia Românească Veche, vol. III (1890-1830), p. 670
(https://biblacad.ro/bnr/brv.php, accesat: 12.10.2019).
13Vezi BAR PPR I: p. 20.
14 Un indice bibliografic pentru Albina românească (1829-1849), vol. I-II, de Lenuţa Drăgan şi Mariana
Stescu (1999), găsim la Biblioteca Centrală Universitară (BCU) „Mihai Eminescu” Iași. Vezi și: BAR
PPR I: p. 86-87, 286; DPR: p. 25.
15 Ion Hangiu, op.cit., p. 31.
16 Vasile Ilincan, op. cit., p. 37.
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Din 1831, conține articole în limbile română și franceză.
Nu apare între 8 ian. și 7 dec. 1833 şi între 30 iun. 1835 și 3 ian. 1837.
De la 7 dec. 1833, titlul și subtitlul sunt o perioadă bilingve (română-franceză): „Albina românească, gazetă politico-literară – L’Abeille moldave, gazette
politique et littéraire”.
Schimbare de titlu: între 9 ian. 1850 și 24 nov. 1858 apare ca „Gazeta de
Moldavia. Urma Albinei Românești cu al ei foileton”.
Gazeta de Moldavia va fi continuată de „Patria, foaie politică și literară” (27
nov. 1858 – 5 oct. 1859), redactor fiind C. Gane17.
Suplimente şi adausuri la Albina românească:
4.1. „Foaie oficială” (3 apr. – 12 iun. 1832). Apar 16 numere, neregulat.
4.2. „Alăuta românească”18. Apare sub redacția lui Gh. Asachi, între 14 mart.
1837 și 3 feb. 1838 (opt numere), la Tipografia Albinei, neregulat; între 1 iul.
1838 și 1 sept. 1838 (cinci numere), sub redacția lui M. Kogălniceanu, cu subtitlul „Supliment literar al Albinei românești” și apariție bilunară. Este considerată „prima revistă din Moldova, consacrată exclusiv literaturii” și, totodată, „cea
dintâi tentativă însemnată de afirmare a elementului autohton în literatură”19,
anticipând programul revistei Dacia literară (1840). A fost suprimată de domnitorul Mihail Sturdza după al cincilea număr, din cauza publicării articolului „Filozofia vistului” (de O. Senkowski), în traducerea lui M. Kogălniceanu.
4.3. „Foaie sătească a Principatului Moldovei”20 (2 apr. 1839 – 24 iun.
1851). Redactor: Gh. Asachi ([1939], apoi de la 2 iun. 1846); M. Kogălniceanu
(de la 7 apr. 1840); C. Rolla (de la 16 dec. 1845). Apare săptămânal, cu caractere
chirilice, la Tipografia Institutului Albinei, apoi, de la 7 apr. 1840, la Tipografia
Sfintei Mitropolii. A fost înființată „pentru cultura sătenilor”, pentru a le comunica „dispoziții administrative, legile, mezaturile, prețurile curente etc.” (p. 258)
Suplimente la „Foaia Sătească”:
4.3.1. „Foaie pentru agricultură, industrie şi negoţ” (7 apr. – 8 dec. 1840).
Apare lunar, cu scriere chirilică, sub redacția lui M. Kogălniceanu, la Tipografia
Sfintei Mitropolii.
Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 312.
Un indice bibliografic pentru Alăuta românească (1837-1838), realizat de Cornelia Oprişanu (1969),
găsim la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi. Vezi și: BAR PPR I: p. 12, 18; DPR: p.
23; DPLR: p. 28.
19 Vasile Ilincan, op. cit., p. 38.
20 Vezi BAR PPR I: p. 2, 3, 18, 50, 256-258, 452; DPR: p. 53, 193;
17
18
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4.3.2. „Adaos la Foaia Sătească” (19 ian. 1841 – 24 iun. 1851).
4.3.3. „Foaie de învăţături folositoare” (16 ian. – 24 dec. 1844), apare bilunar.
4.3.4. „Adaos extraordinar la Foaia Sătească” (25 feb. 1845 – 17 iun. 1851).
4.4. „Arhiva Albinei pentru arheologie română și industrie” (9 apr. 1844 –
25 mai 1847). Redactor: Gh. Asachi. Apar 13 numere, neregulat, la Tipografia
Albinei.
4.5. „Noua Albină română, foaie literară și artistică. Adaos la Gazeta de Moldavia” (5 ian. – 7 feb. 1857). Apare bilunar, la Tipografia Institutului Albinei.
5. *Calendar zilnic pentru totdeauna cuprinzător.
Apare în anul 1830, cu caractere chirilice, în alcătuirea lui I. Onofreaiuvici21.
6. Buletin, foaie oficială
Apare bisăptămânal între 22 iun. 1833 și 27 sept. 1859, la Tipografia Albinei, cu alfabet chirilic. Redactor de la 1 iulie 1851: Gh. Asachi.
Schimbări de titlu: de la 1 iul. 1851, în „Buletin, foaia publicaţiilor oficiale a
Principatului Moldaviei’; de la 3 ian. 1857, în „Buletin oficial, foaia publicaţiilor
oficiale a Principatului Moldaviei”; de la 11 dec. 1858, în „Principatele-Unite
Moldova şi Valahia. Buletinul oficial al Moldovei”.
Suplimente independente:
6.1. „Adaos la Buletin, foaia publicaţiilor oficiale” (din 1 iul. 1851).
6.2. „Săteanul” (ian. – iul. 1853).
6.3.„Adaos la Buletinul Oficial al Moldovei” (din 4 ian. 1859).
Buletinul este înlocuit de Monitorul oficial a Moldovei. Principatele-Unite
Moldova şi Valahia (28 oct. 1859 – 28 fevr. 1863), editat de Th. Codrescu (Tipografia Buciumul Român).22
7. Tableaux de l'histoire moldave
Sub conducerea lui Gh. Asachi, la Tipografia Albinei, apar cinci numere (între anii 1833 și 1845), în limbile română (cu caractere chirilice și, din 1839,
semi-chirilice) și franceză, conținând cinci tablouri cu tematică istorică: Ștefan
cel Mare și mama lui în fața Cetății Neamțu (1833, I); Ștefan cel Mare cuvântând
al său testament politicesc (1833, II); Alexandreu cel Bun, Domnul Moldovei, când
au primit coroana și hlamida de la ambasadorii împăratului Ioan Paleologul II
(1839, III); Dochia și Traian după zicerile populare ale românilor, cu itinerariul

21
22

Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 115.
Ibidem, p. 70. Vezi și BAR PPR I: p. 86-87.
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muntelui Pionul (1840, IV); Lupta moldovenilor cu cavalerii Cruciei la anul 1423
(1845, V)23.
8. Calendar nou
Apare la Tipografia Albinei, sub redacția lui Gh. Asachi, în anii 1835 și 1841,
în scriere chirilică, cu titlul în limbile română, franceză (Almanac de Jassy) și germană (Kalender auf das Jahr ...) și cu unele texte bilingve (română-franceză)24.
9. Arhiva românească. Foaie retrospectivă şi trimestrială
Apare sub redacția lui M. Kogălniceanu, în [apr.] 1840-1841, 1845 (ediția I,
cu alfabet chirilic) și 1860, 1862 (ediția a II-a), la tipograful-editor A. Bermann.
Considerată prima colecție de documente istorice și literare tipărite25, va continua să fie publicată, între anii 1940[și 1946], de V.M. Kogălniceanu26.
10. Dacia literară27
Redactor: M. Kogălniceanu. Apar trei numere (unul la două luni) în perioada 30 ian. – iun. 1840 (ediția I), la Cantora Jurnalului (Cantora Daciei literare,
Cantora Foii sătești), cu litere chirilice, apoi în 1859 (ediția a II-a), la tipograful-editor A. Bermann, cu litere latine.
Este considerată prima revistă cu un program literar coerent, formulat în
Introducţia semnată de M. Kogălniceanu, program care susține promovarea originalității și a specificului naţional în literatură. Elocvente în acest sens sunt și
cele patru secțiuni ale revistei:
I. „compuneri originale ale conlucrătorilor foaiei”;
II. articole originale din celelalte jurnaluri româneşti;
III. critica cărţilor nou ieşite în deosebitele provincii ale Daciei;
IV. „Telegraful Daciei”, ştiri culturale, editoriale.
Printre colaboratori: V. Alecsandri, C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, Al. Russo,
Gr. Alexandrescu, Gh. Asachi, N. Bălcescu, N. Filimon, Al. Donici, B. PetriceicuHasdeu, C. Bolliac ș.a.
11. Icoana lumii. Foaie pentru îndeletnicirea Moldo-Românilor
Revistă săptămânală de popularizare științifică, care apare sub redacția lui
Gh. Asachi, la Institutul Albinei: ediția I, între 29 sept. 1840 și 28 dec. 1841 (seIbidem, p. 145. Vezi și BAR PPR I: p. 181.
Ibidem, p. 103.
25 Ion Hangiu, op. cit., p. 46.
26 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 103. Vezi și BAR PPR I: p. 53.
27 Un indice pe materii şi alfabetic al revistei „Dacia literară” (1840) şi al revistei „Propăşirea” (1844)
găsim la Biblioteca Centrală Universitară (BCU) „M. Eminescu” Iaşi (Serviciul Bibliografic, 1964). Vezi
și BAR PPR I: p. 181; DPR: p. 154. Vezi și: BAR PPR I: 322-323; DPR: p. 230.
23
24
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ria I) și 1 oct. 1845 și 25 sept. 1846 (seria a II-a), cu alfabet chirilic; ediția a II-a,
între 20 mai 1865 și 8 aug. 1866, cu schimbare de subtitlu în „Jurnal periodic literar, științific, comercial şi industrial, ilustrat cu stampe”, apare săptămânal,
având caracter enciclopedic.
Este considerată printre primele publicații care însoțesc textul cu ilustrații28, scopul fiind „obșteasca luminare a tinerimii și a poporului”29. Colaboratori:
I. Ionescu de la Brad, C. Negruzzi, Th. Codrescu.
12. Le Glaneur moldo-valaque. Journal scientifique, littéraire et industriel
– Spicuitorul moldo-român. Jurnal științific, literar și industrial30.
Revistă lunară, care apare în perioada ian. – dec. 1841, în limbile română
(cu caractere semi-chirilice) și franceză, la Tipografia Institutului Albinei. Director: Gh. Asachi. Secretar de redacție: A. Gallice. Variantă de titlu: Le Glaneur moldo-roumain.
13. Calendarium franciscano-romano-julianum31... „Ad usum fratrum
minorum S. Francisci conventualium in Moldavia”
Apare în limba latină, la Iași, între 1841-1918, la tipografiile: Typis Officii
Ephemeridum Communalium (1844-1846), Instituti Albini (1850), Buccinae
Romanae (1854), Typis H. Goldner (1871, 1901, 1915-1916, 1918), Typis N.
Stefăniu et. Soc. (1912). Numai în anul 1852, calendarul a fost tipărit la Galați
(Ex Typis Francisci Monferrato)32.
Variante de titlu: Ordo divini oficii recitandi sacrique peragendi ad
usum (1844-1845 și 1901-1918); Calendarium franciscano-romanojulianum (1846, 1852, 1871).
14. Calendar pentru poporul românesc pe anul ...
Tipărit anual la Captora Foii săteşti între 1842 și 1847, cu caractere chirilice, iar din anul 1848 este tipărit la Institutul Albinei Române. Publicația cu caracter enciclopedic este redactată de M. Kogălniceanu (în perioada 1842-1846),
apoi de Gh. Asachi (între 1847 și 1869) şi ulterior de fiul acestuia, Al. Gh. Asachi
(în intervalul 1870-1876). Printre colaboratori: M. Kogălniceanu, V. Alecsandri,
C. Negruzzi, Al. Donici, C. Negri, I. Ionescu de la Brad, T. Stamati. 33
Ion Hangiu, op. cit., p. 169.
Nicolae Iorga, op. cit., p. 69.
30 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 392. Vezi și BAR PPR I: pp. 311, 682.
31Ibidem, op. cit., p. 115.
32 Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismului în România în date. Enciclopedie cronologică, Editura
Polirom, Iași, 2012.
33 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 105-106.
28
29
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Schimbări de titlu: „Calendar pentru români” (1848); „Calendar pentru români pe anul…” (1851-1852, 1861, 1865-1868); „Kalendar pentru români”
(1857-1860, 1862); „Calendar pentru români” (1874-1876).
Apare împreună cu „Almanah de învăţătură şi petrecere” ilustrat cu stampe, editat anual ca supliment al Calendarului, cu începere din 1842, sub redacția
lui de M. Kogălniceanu, la Cantora Foii Săteşti, cu caractere chirilice. Preia din
ideile Daciei literare.
Variante de titlu: „Almanah de învăţătură şi de petrecere” (1857-1860,
1862), „Almanah pentru români”, „Almanach de învăţătură şi petrecere”.
15. Calendăraş folositor fiecărui om şi neschimbat pentru totdeauna
Apare în anul 1844, la Institutul Albinei, cu alfabet chirilic. Conține informații practice și „rețete folositoare pentru multe feluri de boli”34.
16. [Propăşirea], foaie ştiinţifică şi literară
Redactori: V. Alecsandri, P. Balş; I. Ghica; M. Kogălniceanu. Apare săptămânal, între 9 ian. și 29 oct. 1844, la Tipografia Foii săteşti, cu caractere semi-chirilice (42 de numere).
După prima apariție, la 2 ianuarie 1844, cu titlul Propăşirea, foaie pentru interesurile materiale și intelectuale, cenzura înlocuiește titlul cu Foaie ştiinţifică şi
literară și suprimă subtitlul. Articolul-program conținea trei secțiuni coordonate
de diferiți redactori: științele exacte (I. Ghica), științele morale și politice (M. Kogălniceanu), literatura (C. Negri, D. Ralet, C. Negruzzi, Al. Donici, V. Alecsandri) și
sublinia scopul de „a deștepta un interes mai viu pentru știință și nație”35. Lista
colaboratorilor este completată de P. Balș, Gr. Alexandrescu, N. Bălcescu, D. Bolintineanu, C. Boliac, A.T. Laurian, Al. Mureșanu36 etc.
Publicația se înscrie pe urmele Daciei literare37, fiind considerată prima revistă literară din Moldova cu profil enciclopedic (M. Petcu, 2012).
17. Povățuitorul sănătății și al economiei, foaie periodică pentru poporul romănesc
Redactor: Dr. C. Vârnav. Apare bilunar (24 de numere), în perioada [15 feb.]
1844 – [înainte de 1 aug.] 1845, la Tipografia Institutului Albinei, cu alfabet de
tranziție.
Ibidem, p. 95.
Nicolae Iorga, Istoria presei românești de la primele începuturi până la 1916, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 1999, p. 86. Vezi și: BAR PPR I: p. 263, 526; DPR: p. 328.
36 Vasile Ilinca, op .cit., p. 61.
37 Ion Hangiu, op. cit, p. 249.
34
35
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Această publicație dedicată diseminării cunoștințelor științifice din domeniile igienă, medicină veterinară și agronomie38 este precursoarea revistei săptămânale Foaia Societăţii de Medici şi Naturişti din Principatul Moldovei (1 iul.
1851 – 1 iun. 1853), care, în ian. 1887, devine Buletinul Societăţii de Medici şi
Naturalişti din Iaşi, ulterior (1924) redenumit Revista medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iași.
18. Calendar pentru bunul gospodar
Autor și redactor: I. Ionescu de la Brad (1818-1891), considerat „primul
mare agronom român”39, „părinte al științei agricole românești”40. Prima ediție
apare la Iași, în 1845, la Cantora Foii sătești, în scriere chirilică. Cea de-a doua
ediție apare sub titlul Calendar pentru bunul cultivator la București, în 1861, la
Tipografia Statului Nifon, cu alfabet de tranziție. Calendarul este apreciat ca „un
adevărat manual de agricultură populară, cu îndrumări de mecanică agricolă”41,
„un adevărat curs de agricultură”42.
19. Mercuriul de Iași sau Avizuri comerciale și interesante
Apare la 5 dec. 1845, sub redacția lui Gh. Asachi, ca număr unic „de probă”,
în limbile română (cu caractere chirilice) și franceză43.
20. *Gazeta medico-istorico-naturală şi agronomică.
Apare la Iași în anii 1847-1848, având profil științific44.
21. L'Enseignement. Éducation, Instruction, Littérature, Industrie – Învățătură. Creștere, instrucție, industrie, cronică
Revista apare lunar, de la 1 ian. – 15 mai 1849, la Tipografia Institutului Albinei, în limbile română (cu caractere semi-chirilice) și franceză, cu mențiunea
„Fondat de profesorii Colegiului sub auspiciile Epitropilor învățăturilor publice”45.
38Nicolae

Iorga, „O foaie de popularisare igienică și economică la 1844-5. Rolul fraților Vîrnav în Renașterea românească”, în: Revista istorică, anul V, nr. 8-10, aug.-oct. 1919, p. 170-187.
(http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/22093/1/BCUCLUJ_FP_279849_1919_005_008_01
0.pdf
accesat: 04.10.2019). Vezi și BAR PPR I: p. 504-505; DPR: p. 321.
39 Viorel-Iulian Peștean, Oameni de seamă ai științei agricole românești (vol. I), Editura Panfilius, Iași,
2006, p. 8, 10.
40 Ibidem, p. 8.
41 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 105.
42 Viorel-Iulian Peștean, op. cit., p. 11.
43 Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 276.
44 Ibidem, p. 213. Vezi și: BAR PPR I: p. 294.
45 Ibidem, p. 181. BAR PPR I: p. 240.
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22. Zimbrul
Gazeta politică și literară46 apare discontinuu, în intervalul 3 iul. 1850 –
apr. 1884, la Tipografia Buciumul Român, cu A. Fotino ca director. Colectiv de
redacție: Th. Codrescu, D. Gusti, V.A. Urechia, I. Codrescu, C. Codrescu, V.N. Lupu.
Frecvență: bisăptămânal (între 3 iul. 1850 și 21 feb. 1852; 17 ian. 1855 și
10 sept. 1856; 1 nov. și 30 dec. 1858); zilnic (între 19 dec. 1878 și 29 mart.
1879); trisăptămânal (între 16 nov. 1883 și apr. 1884).
Schimbare de titlu: de la 1 nov. 1858, în „Zimbrul și Vulturul”.
Fuzionează la 2 ian. 1859 cu „Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial” fondat în 1855 de M. Kogălniceanu, sub titlul „Steaua Dunării, Zimbrul şi
Vulturul”.
Schimbare de titlu: de la 19 dec. 1878, în „Zimbrul. Ziar cotidian, politic şi
economic”. Schimbare de subtitlu, de la 16 nov. 1883, în „Ziar politic, literar și
științific”. Tipărit cu alfabet de tranziţie şi, de la 19 dec. 1878, cu alfabet latin.
Suplimente:
22.1. *Calendarul literar al Foii „Zimbrului” (1850-1851). Tipografia Buciumul Român47.
22.2. Foiletonul Zimbrului (23 ian. 1855 – 16 iul. 1856). Redactori: I. Codrescu, D. Gusti. Periodicitate săptămânală.
Zimbrul este considerat primul ziar politic cu foileton48, având scopul de a
mulțumi „curiozitatea publicului în privința noutăților din străinătate, cum și a
celor din lăuntru”49.
În loc de concluzii, pentru un final deschis, câteva considerații:
Foaia de parcurs a publicațiilor periodice care au apărut la Iași până la mijlocul secolului al XIX-lea ne relevă, în desfășurătorul de față, câteva aspecte definitorii ale epocii și cu perspective de dezvoltare, cu referire la:
 cultivarea interesului pentru larga popularizare și difuzare de informații,
fapt ilustrat prin caracterul eclectic al primelor publicații periodice (foi volante, ziare, reviste, suplimente) și de „precursorii” acestora (calendare și
almanahuri);
 rolul informativ corelat cu cel formativ50 îndeplinit de presa începuturilor;
Vezi BAR PPR I: p. 269 și 807-808; DPR: p. 99 și 456
Ibidem, p. 99.
48 Ion Hagiu, op. cit., p. 380.
49 Nicolae Iorga, 1999, op. cit., p. 115.
50 Emilia Chiscop, Presa ieșeană de informație (1890-1910), Editura Junimea, Iași, 2018, p. 43.
46
47
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procesul de introducere și promovare a utilizării limbii române;
specificul grafiei de tranziție de la caracterele chirilice, ilustrând „o diversitate de sisteme de scriere, de frământări și controverse privind introducerea scrierii cu alfabet latin”51;
preocuparea celor două personalități fondatoare de publicații, redacții și tipografii, Gheorghe Asachi și Mihail Kogălniceanu, privind atragerea de colaboratori din toate provinciile românești și formarea audienței;
promovarea creațiilor originale ale românilor de pretutindeni și a culturii
naționale, vizibilă prin „firul roșu” al ideilor programatice care leagă Alăuta
românească (1837), Dacia literară (1840), Calendar pentru poporul românesc (cu Almanah de învățătură și petrecere, 1842) și Propășirea (1844);
orientarea presei, în jurul anului 1840, spre diversificare și specializare, după cum arată V. Ilincan (2017): „Presa literară nu cuprindea, la începuturile
ei, numai publicații cu caracter strict literar. Ea a fost în acea perioadă mai
mult o presă culturală și politică, având un spectru larg, în domenii cum ar fi:
istoria, filosofia, economia, medicina, arta, literatura, pedagogia etc.: Dacia literară (1840), Icoana lumii (1840), Spicuitorul moldo-român. Jurnal științific,
literar și industrial (1841), Propășirea. Foaie științifică și literară (1844)”52.
Ca jurnale politice ale vremii, se disting Gazeta de Moldavia și Zimbrul.
sporirea numărului de tipografii ieșene, în perioada analizată fiind menționate: Tip. Sfintei Mitropolii (1689), Tip. Politicească a lui Mihail Strilbițchi
(1784?), Institutul Albinei (1828 / 1832), Cantora Foii Sătești (1840), Tip.
Buciumul Român (1850), Tip. A. M. Bermann (1855).

Monica Huțanu, Principiul tradițional și principiul etimologic în scrierea limbii române, în „Studia in
honorem magistri Vasile Frăţilă”, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, p. 299
(http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1890/pdf, accesat la 15.10.2019).
52 Vasile Ilincan, Presa religioasă românească din secolul al XIX-lea – privire diacronică. În: Carmen
Țâgșorean, Ilie Rad (coord.). Tradiții ale presei religioase din România. Ed. Presa Universitară Clujană,
Cluj-Napoca, 2017, p. 626.
51
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bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Interviu cu Adina HULUBAȘ,
cercetător științific, doctor în filologie,
la Institutul de Filologie Română „Alexandru
Philippide”, Academia Română, Filială Iași

 Am constatat că în zona Moldovei şi nu numai, în această perioadă, sunt
foarte multe evenimente dedicate mărţişorului. Cum vede specialistul aceste manifestări?
 Într-adevăr, se organizează pretutindeni aceste momente care adună şi
meşteri tradiţionali şi oameni ai oraşului, persoane care prelucrează lemn ori
pietre semipreţioase din China, este un amestec eterogen de mărţişoare. La Iaşi,
în ultimii ani, în loc de un târg de mărţişor, avem două, deci se multiplică organizatorii, ceea ce aduce o parte bună şi o parte mai puţin bună. Cea mai puţin
bună ţine de așa-numitul progres, nu-l putem opri. Partea bună este că nu putem renunţa la acest şnur alb-roşu. Memoria noastră culturală, de oameni ce
beneficiază de o istorie culturală semnificativă, ne obligă să simțim ziua de 1
martie ca pe ceva foarte special. De aceea încă oferim mărţişoare şi le primim cu
mare bucurie. Este un moment foarte vesel; e adevărat, s-a pierdut funcţia ma142
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gică a acestui obicei, pentru că în vechime se ştia cine trebuie să poarte aceste
mărţişoare, fetele de măritat şi copiii, în zona Sucevei, în Bucovina îl mai purtau
şi flăcăii la căciulă, astăzi purtăm cu toţii. Obiceiul este degradat pentru că i s-a
pierdut funcţia magică, am ajuns la aceea de comuniune între oameni – funcţia
socială. Partea mai puţin bună este că avem impresia că absolut orice poate fi
bun pentru mărţişor, inclusiv importurile din China; tot felul de kitsch-uri ne invadează în lipsa unei educaţii de specialitate. Încă de la clasa pregătitoare, s-ar
putea vorbi atrăgător pentru copii, să-i învățăm să deosebească ce este valoros
și autentic de ceea ce este străin de cultura românească.
 Până la urmă, de ce a rezistat mărţişorul mai bine decât alte obiceiuri?
Ştim, folcloristul Simion Florea Marian, acum mai bine de 100 de ani, a descris
această datină. Acelaşi folclorist a vorbit şi despre obiceiuri care s-au pierdut,
mărţişorul este foarte puternic, este prezent inclusiv în mediul urban…
 Mărţişorul are valoare de talisman, ne păzeşte şi în acelaşi timp el are o
valoare augurală, este de bun augur. Ne aduce noroc pentru că în şnurul albroşu se găsește tot ceea ce ne trebuie ca anul să fie unul dintre cele mai bune.
Omul tradiţional are o gândire pozitivă şi pentru a ajunge la acea seninătate pe
care o vedem tot timpul la săteni – deși ei trăiesc mult mai greu decât noi – sunt
împăcaţi. Ei bine, această seninătate şi linişte interioară pe care ne-o pierdem ca
orăşeni moderni invadați de tehnologie, această pace a oamenilor de la ţară vine
din faptul că ei respectă datinile. Ştiu că au făcut tot ce trebuie – aşa cum „au
apucat din bătrâni”, convinși că „aşa e bine” –, şi atunci viaţa cu un mărţişor devine cât se poate de propice. Dar orăşeanul nu mai ştie toate lucrurile acestea,
ba chiar le mai și dispreţuieşte uneori. În schimb, memoria lui colectivă, inconştientul colectiv cum ar spune Carl Gustav Jung, îi transmite informaţia că ziua
de 1 martie este importantă – poartă un mărţişor și oferă un mărţişor. Motivația
conștientă s-a schimbat, așadar, mărțișorul a devenit o practică socială, în loc de
gest magic, cum era inițial.
 Raportat la acest subiect, acum ceva timp, am realizat un interviu cu un
meşter cojocar din Frătăuţii Noi, Suceava, şi l-am întrebat cum îl vede pe Dumnezeu. El mi-a spus: „Îl văd pe Dumnezeu cum trebuie!”
 Cum trebuie... sigur că da. Acest gen de răspuns de cele mai multe ori pune în dificultate specialistul aflat pe teren, pentru că etnologul are nevoie de cât
mai multă informaţie să-şi publice studii şi cărţi consistente. „Cum trebuie” sau
răspunsul „aşa e bine” ori „aşa am apucat din bătrâni” sau „aşa mi-a spus mie
mama ori bunica”, „așa e frumos” sunt tipuri de răspuns ce arată un model de
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cultură patriarhal, o cultură a bătrânilor, care s-a impus şi nu este niciodată pusă la îndoială. Oamenii fac ceea ce au văzut la înaintașii lor, pentru că s-a probat
funcţia practică a obiceiurilor. Aceste gesturi magice sunt dovedit eficiente în
viaţa de zi cu zi. Şi iată că şi orăşeanul, deşi nu ar recunoaşte în veci, păstrează
undeva amintirea funcţiei magice a mărţişorului.
 De asemenea, în această perioadă, am constatat şi observat că multă lume
îşi urează o primăvară frumoasă, inclusiv La mulţi ani! Anul nu începe la 1 martie.
 Aşa este! Nu ne urăm o primăvară frumoasă de Sânziene că atunci este
capul de vară, de Sfântul Ion nu ne urăm iarnă frumoasă, la solstiţiu – nu ne
urăm nici toamnă frumoasă... ce să fie? Evident, vorbim, din nou, despre memoria culturală. Suntem un popor foarte norocos, care are o cultură tradiţională activă. Acum 1600 de ani a început să se serbeze Anul Nou la 1 ianuarie. Până
atunci, se începea la 1 martie. Şi nu numai mărţişorul este cel care păstrează legătura cu obiceiurile agrare firești pentru luna martie (pentru că, iată, mărţişorul se prinde în copaci după ce se poartă), ci şi pluguşorul... nu? Cine pleacă la 1
ianuarie la arat? Se vorbeşte în pluguşoarele noastre autentice, de pe teren,
lungi de sute și sute de versuri, mii, câteodată, despre semănat și despre o recoltă fabuloasă cu „grâu în spic cât vrabia” şi despre măcinarea acestei recolte uriaşe care îmbogăţeşte pe gospodar. Evident, nu găsim nicio legătură cu sezonul
hibernal. Păstrăm, aşadar, în folclorul literar şi în gesturile noastre tradiţionale –
de zi cu zi – amintirea unui început de an la 1 martie. Este important pentru că
această memorie tradiţională pe care o avem în manifestările noastre folclorice
se poate susține inclusiv în basmele şi în colindele de fecior şi de fată mare care
se cântau altădată foarte frecvent pe la sate. E vorba de obiceiurile iniţiatice care
au dispărut acum mai bine de 1000 de ani din Europa.
 Cititorii noştri, cu siguranţă, au mai auzit diverse interpretări ale culorilor
din mărţişor: iarna se împleteşte cu vara, viaţa cu moartea, şi tot aşa. Dumneavoastră ce ne spuneți despre acest şnur alb-roşu?
 Şnurul este foarte important pentru că nu avem doar două fire legate
unul de altul, două fire paralele, ci două fire care formează o spirală – un fir în
jurul celuilalt. Este, de fapt, o funie în miniatură. Or funia, dacă ne gândim un pic
la zona Maramureşului, apare pe porţile monumentale, pe troiţe, înconjoară bisericile ortodoxe, o regăsim stilizată în arhitectura urbană, dacă ne uităm cu
atenţie. Ce să fie cu această funie care are legătură şi cu mărţişorul de acum? Savantul Petru Caraman, într-un studiu dedicat caduceului, a demonstrat faptul că
funia la origine era formată din doi şerpi. Deci, iată că purtăm un şarpe alb şi un
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şarpe roşu, un şarpe al frumuseții imaculate şi un şarpe al vitalității, al rumenelii. Dar nu este şarpele creştin, să fim bine înţeleşi. Este vorba de şerpii care păzesc comorile, şerpii care stau la trecerea de pe tărâmul acesta pe tărâmul celălalt în basme, şi pentru care trebuie făcută întotdeauna o ofrandă, ca să ai acces
în sacru; este vorba, dacă vreţi, de şarpele casei, despre care încă mi se povesteşte de către locuitori urbani, de 40-50 de ani. Unul dintre aceștia mi-a relatat
că atunci când e linişte în apartamentul lor din Iaşi se aude tic-tac... tic-tac, ceasul casei sau şarpele casei. Este şarpele protector, şarpele care nu trebuie ucis
niciodată dacă îl întâlneşti la ţară, pentru că se spune că moare un membru al
familiei în acest caz. Este şarpele pe care, altădată, femeile de la ţară îl hrăneau
cu lapte pe prag. De ce la prag? Pentru că acolo stau divinităţile, niște entități
protectoare ale gospodăriei, potrivit mitologiei romane, și nu numai. De asta nu
ne îmbrăţişăm în prag niciodată.
 În acest context îmi amintesc o credință veche care spune să nu dăm mâna
peste prag...
 Exact, nu dăm mâna peste prag niciodată, dar n-o să-i întrebăm de ce pe
oameni, pentru că este vorba de o memorie latentă, nu conștientă a motivației.
Acum mii de ani, acolo stăteau nişte divinităţi care se ofensau dacă spațiul acesta era atins de oameni. De exemplu, pe vremea lui Genghis Han, dacă pășeai pe
pragul de la intrarea în cort imediat ţi se tăia capul. Nimeni nu te întreba nimic,
nimeni nu îţi explica despre funcţia magică a pragului. Înțelegem, așadar, că,
şarpele de la prag este şarpele care are grijă de toţi cei din cămin, de sănătatea
lor, de binele lor general. Purtând spirala mărțișorului, avem de partea noastră
foarte multă mitologie (semnificaţia spiralei este universală, toate popoarele o
cunosc), suntem, într-adevăr, sub cele mai bune auspicii şi putem învăţa şi noi,
ca orăşeni agitaţi, să fim senini ca oamenii de la sat.
 La ţară nu numai oamenii se bucură de mărţişor. Aşa e?
 Pentru că am vorbit despre faptul că orăşenii care au venit de la ţară
acum 40-50 de ani păstrează încă multe superstiţii, e relevant să povestesc că, o
persoană originară din Ialomiţa mi-a relatat că, în satul ei, mărţişorul se pune şi
la coteţul câinelui. Evident că sună hilar dacă nu avem o informație bibliografică
minimală despre acest obicei. La Galaţi, mărţişorul se prinde şi la războiul de ţesut sau la stative, cum se spune în nordul Moldovei. Alţi oameni, după ce poartă
mărţişorul, îl pun în pom, să îl facă să rodească sau să nu-l umple gândacii peste
an. Deci, mărţişorul poate proteja nu numai omul, ci întreaga lui gospodărie, tot
ce înseamnă viaţa la ţară: femeile ţes ca să-şi „învelească” atât membrii familiei,
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cât şi casa, şi dacă nu sunt sănătoase să ţeasă, dacă războiul se strică, viaţa de zi
cu zi este în pericol. Dar oamenii depind şi de animalele lor şi de asta trebuie
să-l „poarte” şi câinele, vitele, acestea fiind cinstite, de altfel, în foarte multe rituri magice.
 Mărţişorul e într-o strânsă legătură, bineînţeles, cu prima zi a lunii martie,
1 martie, şi atunci ştim că în cultura noastră populară e prima babă.
 Da, este şi în cultura noastră populară, dar şi elveţienii vorbesc despre zilele babei. O să vă spun că, în Occident, zilele acestea de început sunt numite zile
de împrumut, din cauză că februarie e mai scurt cu trei zile decât martie, are
numai 28/29 de zile. Turcii vorbesc despre frigul babelor, provensalii despre
zbaterea babei. Zilele babei apar la sârbi, la bulgari, la albanezi, deci în Peninsula
Balcanică, în genere. În Bulgaria, este foarte activ acest obicei al mărţişorului, este deopotrivă ciudat și îmbucurător să mergi vara în concediu la ei şi să vezi copaci plini de mărţişoare legate, bătute de vânt şi arse de soare. Zilele babelor se
referă la un început de an foarte periculos. Astăzi, ştim că de Anul Nou se face
foarte mult zgomot, folosim artificii, petarde... de ce? Fiecare început stă sub o
ameninţare, este o perioadă vulnerabilă pe care o putem compara cu zonele de
trecere din arhitectura populară. La colţurile caselor, se pune un cal, sus, la căpriori, ca să nu pătrundă răul pe acolo. În vârful acoperişului, se pun brazi în
ţeapă, bolduri sau un cocoş, cocoşul galic e similar.
Mai recent, a fost folosită crucea pentru a securiza spațiul, fiindcă este un
simbol solar. Întâlnirea a două sau mai multe părţi este șubredă, în genere, trecerea de la un an la altul la fel. Podurile, ca puncte de tranzit, sunt periculoase,
știm din basme; unde se bate Făt-Frumos în basme cu zmeul? Sub poduri. Răscrucile constituie un alt exemplu de spațiu nefast format prin întretăierea unor
elemente diferite, adică drumuri. Altădată, hecataioanele aveau rolul de a oferi
recunoașterea sacralității acestui punct, astăzi troițele.
Şi nunta intră în acelaşi tip de gândire magică, fiind un început de viaţă, un
început de drum ontologic şi de asta, în ziua de astăzi, asistăm la foarte multe
claxoane care ne deranjează, este poluarea fonică pe care o acuzăm şi se spune
că, de fapt, este proastă creştere, nu e nimic magic în asta. Avem de-a face cu un
magic în formă deteriorată, evident; este memorie culturală – simţim nevoia să
facem gălăgie ca să alungăm spiritele rele ce ar putea veni, atrase de momentul
vulnerabil al începutului. În Baltagul, dacă ne uităm... se trăgea cu puşca. Astăzi
nu mai avem voie să facem gălăgie prin mijloace potențial fatale şi apăsăm pe
claxon.
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 Cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii are şi o puternică dominantă folclorică. Aceasta se bazează pe milenii de manifestări spirituale şi culturale.
 Ştim cu toţii că Paştele a existat şi-n iudaism, sensul pe care l-a dobândit
în creştinism fiind complet diferit. Sărbătoarea pascală se calculează în funcţie
de echinocţiul de primăvară şi de rotaţia lunii în jurul pământului, ceea ce deja
furnizează un indiciu important despre funcţia ei principală. Este asociată cu ciclurile solare. Aşa cum Crăciunul se sărbătoreşte la solstiţiu, pentru că acesta s-a
suprapus peste sărbătoarea romană a lui Solis Invinctus – soarele neînfrânt, ulterior transformat în zeul iranian Mithra –, tot astfel, la echinocţiu, avem parte
de un sacrificiu al unui zeu vegetaţional care salvează omenirea. Poate părea o
impietate din partea noastră să vorbim în termenii aceştia despre Iisus Hristos,
dar nu putem face abstracţie de milenii de evoluţie culturală pentru că, aşa cum
spunea Mircea Eliade, creştinismul a supravieţuit două mii de ani tocmai datorită capacității sale de a unifica şi de a oferi un mesaj superior, o coerenţă mai mare unei sumedenii de rituri şi credinţe anterioare, evident păgâne. Pe această
temelie s-a clădit... Aşa cum Prometeu se sacrifică pentru omenire, aşa cum Osiris moare, tăiat în fărâme, Adonis este asociat cu declinul vegetaţiei toamna şi
apariţia ei primăvara, tot aşa renașterea naturii este legată de sacrificiul unei divinităţi ce are puterea de a salva omenirea şi a ne face s-o luăm de la capăt. Îm147
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binarea dintre riturile creştine şi cele păgâne este pretutindeni în cultura tradiţională românească, un mic exemplu fiind acela că există obiceiul ca la întoarcerea de la slujba de Înviere, cel care a reuşit să păstreze flacăra aprinsă tot drumul să facă o cruce de fum pe pragul de sus al uşii pentru a păzi gospodăria de
rele. Gestul acesta este familiar nouă, în special din momentul botezului – naşul
când se întoarce cu copilul de la Sfânta Biserică stinge lumânarea de botez în
semnul crucii pe prag și acolo rămâne o urmă neagră. Crucea este un simbol
creştin, iar pragul este un simbol solar anterior. Zeităţile pragului, cele care
acum sute şi mii de ani protejau căminul şi membrii gospodăriei, sunt anunţate
de momentul acesta ritual şi sunt cinstite în acest fel. Toate aceste comportamente culturale merg mai departe împreună în armonie şi continuă să ne îmbogățească existenţa.
 Paştele nu poate fi conceput fără pască şi mi-a venit acum în minte numele
etnologului Varvara Buzilă; Domnia Sa are o carte dedicată pâinii. În acest context, punctați-ne simbolistica păștii.
 Varvara Buzilă este un cercetător riguros în ceea ce face. Denumirea de
pască și numele sărbătorii vin din latinescul pascha, care este un preparat alimentar tradiţional cu mai multe ipostaze. De exemplu, la evrei, se face dintr-un
aluat nedospit, copt în foi subţiri şi, în timpul Paştelui, se consumă în loc de pâine. Tot pască este şi anafura, pâinea sfinţită pe care o împarte la biserică preotul
în ziua de Paşti. Coptura rituală specializată este echivalentă în acest grad de
specializare şi cu alte tipuri de aluaturi şi copturi, precum cozonacii sau, la înmormântare, hulubii care se pun în pom sau se dau de pomană. Un alt exemplu
asemănător constă în colacii de la nuntă sau de la botez care trebuie oferiți naşilor. Și pupăza moaşei poate fi amintită în seria copturilor rituale specializate,
deşi a dispărut moşirea acasă. Pe vremuri, adică înainte de anii ‘60 ai secolului
trecut, moaşa era cinstită la cumătrie cu această pâine sub formă de om câteodată, nu numai de pasăre.
Pasca reprezintă o ofrandă, o jertfă pe care o aduce omul, pe de o parte, divinităţii, şi în felul acesta creează o legătură pe verticală cu zeitatea care are grijă de existenţa noastră, iar pe de alta, este şi un prilej de comuniune şi avem o
legătură pe orizontală, în plan social, cu familia şi cu comunitatea în genere. Se
stabileşte o conexiune între cei care o consumă – se cheamă comensualitate
acest act de legare spirituală între toţi cei care mănâncă la o masă – şi poate fi
pusă în legătură cu obiceiul ca întreaga familie să mănânce din acelaşi ou pentru
a rămâne împreună şi să se vadă pe lumea cealaltă unul cu altul.
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 Fiindcă adineauri ne-aţi vorbit despre pască, ştim că în noaptea învierii se
duc la sfânta biserică şi ouă înroşite. Sunt numeroase legende care explică acest
obicei, dar şi practici asociate cu el?
 Încercarea de a explica de ce facem ouă roşii de Paşti este reflectată în legende și s-a concretizat în trei posibile scenarii. Primul scenariu este cel al
transformării pietrelor cu care este alungată Fecioara Maria de soldaţii romani
din cimitir, transformarea pietrelor pe loc în ouă colorate sau ouă roşii. Este
foarte interesant faptul că în Bordeasca Veche, Vrancea există o practică pe care
o putem pune în legătură cu această credinţă a transformării pietrelor în ouă, şi
anume, un ou roşu este îngropat la vie pentru a proteja, peste an, cultura viticolă
de piatră, de grindină, să nu lovească ploile acestea atât de periculoase. Evident
că se creează o analogie între forma pietrei şi ou, dar, în acelaşi timp, vedem şi
funcţia magică a oului roșu, de alungare a răului.
O altă modalitate de a explica acest obicei este mai pregnant marcată de
dimensiunea religioasă – aşezarea coşului cu ouă albe sub crucea Mântuitorului
a dus la acoperirea lor cu sânge şi, în amintirea acestui moment, oamenii continuă să le înroşească.
A treia explicaţie este cea a dovezii, greu de crezut, că Iisus a înviat... Pilat, o
turcoaică în alte legende şi tot felul de persoane neîncrezătoare spun: „atunci
când se vor înroşi ouăle astea de pe masă, atunci voi crede şi eu că Iisus a înviat”, moment în care, dintr-o dată, ouăle îşi schimbă culoarea.
Ouăle roşii mai sunt numite, pe alocuri, şi merişoare, în timp ce variantele
mai colorate ale lor, cu galben, cu verde, cu negru, mai sunt denumite şi ouă împistrite, ouă închistrite, scrise, muncite, necăjite, pictate, încondeiate. Este foarte
importantă această dimensiune a efortului, a trudei de a le scrie. În mod ritual,
ele se înroşesc în joia mare, după cum ne-au declarat informatorii noştri – dacă
vor fi pictate în această zi, acestea nu se strică tot anul.
Foarte frecvent este obiceiul de a se spăla pe față cu o apă în care au fost
puse un ou roşu şi un ban de argint, busuioc, flori, la întoarcerea de la slujba de
Înviere sau în prima dimineaţă de Paşti, uneori chiar până la Rusalii. Explicaţia
se bazează din nou pe o analogie magică: să fii roşu în faţă ca oul, rumen de sănătate şi curat – curat însemnând fără boli – precum argintul, aşa cum apare şi
în descântece. Uneori se spune – să fii roşu ca oul, alteori se spune – să fii frumos
ca oul şi dorit ca banul, „întrebat” ca banul. Momentul acesta are o rigoare în
desfăşurarea lui. De exemplu, cel mai în vârstă se spală primul cu apa în care a
stat oul roşu, cel mai tânăr fiind ultimul, dar și persoana care ia şi banul. Ordinea
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aceasta, ierarhia pe care am enunţat-o, apare şi în momentul ciocnirii ouălor,
pentru că primul care ciocneşte este cel mai în vârstă, fiind figura dominantă a
familiei, ceea ce indică un sistem cultural patriarhal, în care respectul pentru cei
în vârstă este esențial.
 Dacă vorbim de ouăle încondeiate, trebuie să amintim de fiecare dată de
volumul domnului profesor Ion H. Ciubotaru de la Iaşi – Ouăle de Paşti la români,
apărut la Editura Presa Bună...
 Aşa este! Începând din anul 2012, când a fost publicată cartea Ouăle de
Paşti la români. Vechime, semnificaţii, implicaţii ritual-ceremoniale, nu vom mai
putea nici măcar aminti despre acest subiect fără să facem apel la volum, pentru
că tema este extrem de complexă, cu foarte multe implicaţii și iradieri în cultura
tradiţională şi universală. Aceasta explică de ce până la această lucrare nimeni
nu s-a aventurat atât de departe. Paştele şi obiceiul de a închistri ouă au fost, pe
cât de tentante, pe atât de expuse alunecărilor în interpretări eronate. Volumul
profesorului Ion H. Ciubotaru vine să lămurească definitiv aceste aspecte fundamentale pentru cultura populară românească. El valorifică date arheologice,
istorice, de istoria artei şi de antropologie culturală într-o demonstraţie foarte
convingătoare despre funcţia şi valoarea oului de Paşti. O contribuţie majoră a
volumului o constituie legătura cu obiceiul colindatului. În mod surprinzător, iată că punem în relaţie Paştele cu Crăciunul. Dar, dacă ne amintim că până în secolul al IV-lea anul începea la 1 martie, înţelegem de ce anterior colindatul era o
datină de primăvară. Cartea profesorului Ciubotaru valorifică inclusiv lucrarea
savantului Petru Caraman, Colindatul la români, slavi şi la alte popoare. Studiu de
folclor comparat, demonstrând că oul de Paşti poate fi încadrat în tipologia urării de tip direct.
Iniţial, ouăle se încondeiau crude şi erau mâncate cu totul, tocmai pentru că
aveau nişte înscrisuri cu valoare magică. Aşa cum ne cuminecăm la biserică şi
devenim una cu Hristos prin trupul lui, tot aşa urarea de pe ou capătă putere
prin ingerare. Colindatul se află într-o relaţie foarte strânsă cu obiceiul înroşirii
ouălor şi profesorul Ciubotaru face o demonstraţie cât se poate de elocventă
vorbind despre practica din Duminica Floriilor denumită Lazăr, Lăzărel,
Lăzăriţă, foarte activă în Balcani, la bulgari şi la sârbi, dar şi în Ucraina, Polonia.
De asemenea, în volum se vorbeşte despre practicile din Joia Mare şi de cele din
dimineaţa Paştelui, atunci când tinerii merg prin sat şi urează Hristos a înviat!,
fiind recompensaţi cu ouă şi alte alimente. De altfel, la Tărcăiţa, județul Bihor,
obiceiul se cheamă a ouţa. Dar colindatul acesta din prima zi de Paşte apare şi la
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Poiana Stampei, județul Suceava şi în alte localităţi din Moldova meridională. În
spaţiul basarabean este, de asemenea, foarte bine reprezentat. Etnologul ieşean
aminteşte şi de cetele de feciori de la Vizantea, Vrancea, care merg la biserică şi
întâmpină oamenii care ies de la slujba de Înviere. Ei sunt denumiţi colindreţi în
Sibiu, în Săliştea, Hunedoara, unde se vorbeşte despre colindatul crailor. Foarte
important este şi obiceiul vălăritului sau vălăretului. Alte obiceiuri legate de Paşte sunt datul în leagăn şi horele. Acestea din urmă se făceau la Paşte, atunci când
fetele trebuiau să vină neapărat cu haine nou țesute, pentru că se face legătura
cu ciclul vegetaţional – aşa cum natura are o haină nouă, alte frunze, tot așa și
oamenii au veșminte noi pentru încă un început. „Paştele-i fudul”, deci cu toţii
trebuie să ne înnoim în această perioadă, pentru că natura, de la care ne luăm
puterea şi energia, s-a înnoit.
 Fiindcă aţi amintit adineauri de Lăzărel, Lăzărelul, ştim că acesta e prezent
şi astăzi în anumite zone din sud-estul Europei. Ne puteți detalia?
 În Bulgaria este foarte activ şi deosebit de bine receptat din punct de vedere social. Duminica Floriilor este denumită la ei Lazarovden, atunci când fetele
(Lazarchi) colindă prin comunitate. Este un ritual de fertilitate, de primăvară,
pentru că potenţează această funcţie premaritală a fetelor. Numai fetele de măritat au dreptul de a participa, cele care sunt prea mici încă nu intră în grupul de
Lazarchi şi asta le face să fie vulnerabile în fața zmeilor care le pot fura. Din
momentul în care au intrat în ceata de Lazarchi, ele sunt protejate. Merg la râu şi
fiecare aruncă pe apă câte o cunună făcută din salcie, iar cea a cărei coroniță
ajunge cel mai departe hotărăşte şi cine conduce grupul. Fetele Lazarchi cântă
nişte texte care se adaptează fiecărui membru din gospodărie şi asta ne aduce
aminte de obiceiul de la Crăciun. Colindele profane sunt specializate: colindă de
fată mare, de fecior, de preot, de năvodari, de vânător ş.a.m.d. Există totuşi şi cete de Lazarchi mai tinere şi din nou ne aducem aminte de Crăciun, unde ştim că
dimineaţa colindă copiii.
 Numiți în anumite zone ale țării și piţărăi?
 E posibil ca acest obicei, de fapt, să fi fost iniţial destinat fetelor mai tinere, nu chiar cele de măritat. Savantul Petru Caraman a demonstrat că aceste colinde ale fetelor Lazarchi sunt, de fapt, nişte contaminări între cântece erotice şi
colinde, pentru că ele nu mai au funcţia aceasta de urare, ci vorbesc doar despre
iubire și despre natură. Deci, şi-au pierdut funcţia magică, sunt o apariţie spectaculoasă la bulgari, au nişte aranjamente foarte complexe pentru cap cu flori şi
cu pene. Obiceiul creează un prilej de bucurie şi de strângere a legăturilor sociale, pentru că se fac şi hore în momentul în care se termină această colindă.
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 O altă contribuţie a volumului domnului profesor Ion H. Ciubotaru, carte
care practic constituie filonul dialogului nostru, este relaţionarea cu obiceiurile
familiale şi nu numai.
 Aceasta este o altă contribuţie majoră a volumului profesorului Ion H.
Ciubotaru, pentru că a compus imaginea simbolisticii şi a mitologiei oului
căutându-l peste tot. Oul este prezent la naştere, în prima scaldă. Atunci când se
năştea copilul, acasă, se punea un ou şi busuioc şi cam atât. La scălduşcă, ştim cu
toţii, un ou este spart şi spuma lui frumoasă îmbogăţeşte imaginea băii. La un
an, când copilul primește o tavă cu obiecte pentru a i se prevedea meseria, i se
mai oferă și un ou. Totuşi, nu-i o meserie, dar se pune acolo. Traducerea acestei
alegeri este că va fi întreg ca oul sau sănătos ca oul, deci – doar conotaţii pozitive
însoţesc acest simbol. Mersul copilului, de asemenea, se deprinde în urmărirea
unui ou. Astfel, un ou este rostogolit în faţa pruncului şi el încearcă să-l prindă
sau să-l ia în mânuţă. Înţărcatul este uşurat de obiceiul de a pune un ou după
uşă şi de a spune: „cum uită găina de ou, aşa să uite şi copilul de ţâţă!”. Atunci
când copilul este foarte bolnav şi nu se mai vindecă sau a fost precedat de nişte
fraţi care nu au supravieţuit, el este vândut pe fereastră pe un ou, pentru a i se
rescrie destinul.
Pe de altă parte, atunci când vorbim despre obiceiurile de nuntă, profesorul
Ciubotaru foloseşte exemple din România, Franţa, Statele Unite ale Americii şi
din China, pentru a demonstra legătura şi gajul de dragoste pe care îl reprezintă
mâncatul dintr-un singur ou sau schimbul de ouă (în Slovenia şi Germania).
La înmormântare, îl întâlnim prin aşezarea lui în sicriu, în cazul în care decesul are loc în perioada sărbătorilor pascale. Se face o legătură foarte importantă cu jocurile de pomană şi cu horele de la Nedei, care vorbesc despre funcţia
aceasta de legătură, de cult al strămoşilor, sugerată de ou.
Din volumul domnului profesor Ciubotaru, mai aflăm că ouăle roşii pot fi
folosite ca adjuvanţi magici în practicile de vindecare de orbalţ, de năjit, dureri
de cap sau de măsele, de albeaţă, de junghiuri. Ele păzesc împotriva „sântelor”
sau a ielelor. Ouăle roșii au rol apotropaic.
 În acest context, eu pot să aduc un exemplu: astăzi, când merg la sfânta liturghie din noaptea Învierii, în coşul în care e pasca, oul roşu, mama spunea de
multe ori să pun şi cârpa, pânza aceea cu care a şters ouăle roşii pentru că ea „va
fi di leac”, de exemplu, pentru vindecarea pulpei vacii, în cazul în care a muşcat-o
vreo gânganie pe câmp sau dacă are o altă boală. Iată că tot ce atinge oul, chiar și
pasca, are rol de a vindeca.
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 Sigur, oul este un obiect sacru şi tot ceea ce se atinge de el se încarcă de
aceeaşi putere; mai exista practica de a pune lingura cu care s-au învârtit ouăle
în vopsea şi au fost scoase la brâu. Astfel, merg fetele de măritat la biserică la
slujba de Înviere pentru a vedea strigoaicele, pentru că acestea se arată oamenilor obișnuiți. De asemenea, vasul în care a fost vopseaua se aruncă în râu şi fetele mergeau în apă ca vopseaua să curgă spre ele şi să devină la fel de „văzute” şi
de „întrebate”, căutate, precum sunt ouăle roşii – toate sunt forme de contaminare magică.
Oul apare şi în riturile de zidire, ca jertfă, ca simbol al unui sacrificiu. Altădată, se îngropau cocoşi sau chiar oameni. Acum, se pun ouă în gropile pentru
furci, în cazul caselor clădite pe furci sau sub talpa de stejar, sub prag, la colţuri,
în cuptor, în bătătură, în grădină, în livezi; pretutindeni, ele sunt îngropate pentru a proteja în mod magic spaţiul.
 Ştim de strânsa legătură dintre ou şi sfânta pâine, ou şi pâine, dintre ou şi
colaci, gândindu-mă la câteva momente din timpul nunții...
 Da, profesorul Ciubotaru aduce argumente numeroase şi extrem de bine
documentate legate de strânsa relaţie dintre colaci şi ouăle de paşti. De asemenea, datul ouălor de-a dura se găseşte în gestul de rostogolire a colacilor, toate
aceste idei fiind de o noutate absolută în domeniul nostru etnologic.
 Volumul propune o clasificare a motivelor de pe ouă, dar explică şi valoarea
gestului de a sparge ouăle. De ce ciocnim ouăle?
 În volum s-a făcut o clasificare pe cât de simplă, pe atât de limpede, pentru a ne face să înţelegem evoluţia acestui obicei. După ce a trecut în revistă clasificările anterioare, profesorul Ion H. Ciubotaru ne-a propus o altă modalitate
de a încadra tipologic motivele şi, astfel, vorbeşte despre trei feluri de motive de
pe ouă: magice, cultuale şi estetice.
Motivele magice sunt şi ele de două feluri: apotropaice – menite să ţină la
distanţă răul – şi aici este menţionată mâna, mâna care apare şi în peşteri, mâna
care ţine la distanţă răul: Opreşte-te, stai! Un alt tip de motiv magic este cel al
urării şi în volum se vorbeşte despre desagi ca urare de belşug, de bogăţie.
Motivele cultuale sunt din punctul de vedere al cercetătorului ieşean precreştine şi creştine. Ultimul tip este cel al motivelor estetice originale. Acestea,
încă de la început, au avut funcţia de înfrumuseţare, fiind lipsite de funcţia iniţială magică.
Analiza etnologică foloseşte informaţii din toate segmentele culturii populare şi ni se propun asemenea demonstraţii în cazul motivului şarpelui, al broaştei, al coarnelor berbecului şi al căii rătăcite.
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Ciocnitul ouălor este foarte important. Trebuie să ştim că este singurul gest
de această natură în perioada sărbătorilor pascale. De Paşte nu ciocnim pahare
pentru că este tabu, însă ciocnim ouă. Obiceiul are în substrat ideea regenerării.
Aşa cum mormântul lui Iisus a fost comparat cu un ou din care a ieşit, tot aşa
spargem crusta pentru ca viaţa să izbucnească din nou. Iată că ne gândim din
nou la natură, la vegetaţia care a ieşit din starea de latenţă. Supravieţuirea este
mesajul cel mai important, de aceea, se spune că persoana al cărei ou rămâne întreg va trăi mai mult. Deci, dacă ciocneşti cu cineva şi oul tău nu s-a spart, îi vei
supravieţui. Ulterior, s-a ajuns la o practică de prevenire a morţilor nefireşti, să
zicem, nu mai ciocnea cel tânăr cu cel bătrân, ci se ciocnea pe categorii de vârstă,
bunicii cu bunicii, părinţii cu părinţii, copii între ei, pentru că nu ne dorim ca firea lucrurilor să fie încălcată.
Ciocnitul ouălor are o funcţie de divinaţie – să aflăm cine va supravieţui –,
dar are şi o funcţie magică de comuniune socială, pentru că, potrivit unor informații atestate printre primii de Simion Florea Marian şi Elena Niculiţă Voronca,
îi vezi pe lumea cealaltă pe cei cu care ciocnești. Există numeroase zone în care
ouăle roşii nu se mănâncă în prima zi de Paşte. Această practică este complet interzisă, încât abia din a doua zi poţi începe să le consumi, pentru că poți face
„gâlci”, e rău de „bube”, ceea ce înseamnă că se face asemănarea dintre forma
oului şi consistenţa lui cu felul în care sunt simţite amigdalele sau inflamațiile.
Se mai spune că bate ogorul gheaţa, deci vin furtuni cu grindină dacă mănânci
ouă în prima zi de Paște, sau e rău de friguri, ori te doare spatele la cosit. O altă
justificare a interdicției ar fi că animalele vor fi atacate de lupi, dacă se consumă
ouă. În final, se știe, totul începe şi se termină cu oul...
 Mi-am adus aminte de mărţişor, mărţişor versus ou, și bine ar mai fi dacă
am ţine cont de aceste semnificaţii ale acestor simboluri...
 Comparaţia este foarte bună, pentru că această alternare a culorilor
alb-roşu pe care am văzut-o în apa de la scăldătoare, în care s-a pus un ou roşu
şi un argint, apare şi la mărţişor cu aceeaşi funcţie: să fii sănătos, să ai roşeaţa vitalităţii în obraz, dar să ai și pielea albă, curată, cum este argintul în cazul nostru.
Ambele sunt rituri de primăvară, de început de an.
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PRIETEN AL LUI GEORGE PASCU ȘI AL BIBLIOTECII
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Ciprian TEODORESCU
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Decizia ca actualul Studiou al artelor din cadrul Bibliotecii Județene
„Gh. Asachi” Iași, să poarte numele reputatului profesor universitar şi muzicolog
George Pascu a fost o alegere firească, ca urmare a impactului pe care le-au avut,
în amintirea auditorilor, întâlnirile, aproape săptămânale, timp de aproape patru decenii, în care acesta a susţinut „Audiţiile muzicale” din cadrul Clubului
„Prietenii muzicii”, la care holurile Palatului Culturii din Iași, sediul din acea perioadă a bibliotecii, se dovedeau neîncăpătoare. S-a discutat adesea despre „secretele” care au generat respectivul incontestabil succes, părerea unanimă fiind
că a primat, cu siguranță, farmecul deosebit al maestrului și știinţa sa în a-și alege muzica pentru exemplificarea subiectelor. Dar credem că au mai funcționat
câteva auspicii favorabile, unul dintre acestea fiind valoarea colaboratorilor săi,
care i s-au aflat în mod constant aproape, formând mai mult decât o echipă,
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o adevărată familie. Opinia este întărită de „destăinuirile” pe care le-a făcut părintele profesor Florin Bucescu, la una dintre evocările organizate postum, subliniind căldura cu care George Pascu știa să-și apropie pe tineri, ridicându-i treptat până la treptele de colaboratori și prieteni. Căutând un termen cât mai general, calitatea pentru a caracteriza personalitatea lui George Pascu, părintele profesor nu s-a oprit la calitățile științifice, de nimeni contestate, ale prelegerilor, ci
la o dată general umană, generozitatea profesorului, evocând-o cu un zâmbet
larg și cu o căldură amplificată de vocea sa cu modulații armonice, demonstrând
omniprezența acestei virtuți în numeroase aspecte aparent banale, amintiri personale, dar care, toate la un loc, dovedeau o relație maestru-discipol. Momente
repetate, precum acela de a-l invita pentru a-i vedea recunoscuta sa bibliotecă,
care astăzi formează „fondul George Pascu” al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”,
la gestul de a-i recomanda câteva titluri, invitându-l, cu generozitate, să le împrumute, pentru ca prin lectura lor să-și răspundă la întrebări și să deschidă noi
orizonturi ale dialogurilor dintre ei, sau oportunitatea de a-l duce tot mai aproape de momentul prezentărilor publice, pentru ca la un moment dat să-i dea deplina libertate de a le susține, în fața auditoriului, în care se regăseau deopotrivă
profesori universitari și copii aflați la primele contacte cu muzica. N-au fost uitate nici momentele de intimitate, când dorința de a-l conduce pe profesor până
acasă se prelungea într-o vizită, prilej de dialog, și în care George Pascu nu pregeta să-și servească musafirii cu tot ce avea mai bun, într-o epocă în care acele
lucruri erau foarte rare, concluzia fiind că toate aceste gesturi izvorau din generozitatea sa. Tot sub semnul nostalgiei și cu zâmbetul său inconfundabil, părintele Florin Bucescu a amintit de talentul lui George Pascu de a transforma situații aparent nefavorabile în oportunități de a câștiga noi prieteni pentru muzică.
Astfel, obligația, refuzată de mulți, de a intra în programul sărbătorii de 1 Mai
Muncitoresc al acelor ani, a fost folosită cu aplomb în a prezenta coruri din operele verdiene. Acum, în toamna anului 2019, realizez că această descriere se potrivește foarte bine și celui care o evoca, prezent acum la „Liturgia din ceruri”,
demonstrând, încă o dată, faptul că virtuțile adevărate au menirea de a-i insufla
pe cei din jur, menținându-se din generație în generație.
O dovedește și d-na Zamfira Dănilă, fiica părintelui profesor, conferențiar
universitar dr. la Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iași, care nu a pregetat să
răspundă invitației de a fi prezentă în cadrul „Nocturnei Bibliotecilor”, cu audiția
muzicală intitulată „Invitație la vals”, [https:// bjiasi.ro/ stiri-si-evenimente/
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sediul-central-evenimente/ nocturna-bibliotecilor-invitatie-la-vals],
în care iubitorii de muzică au avut
ocazia să audieze valsuri celebre
din creația compozitorilor Carl Maria von Weber, Piotr Ilici Ceaikovski, Frédéric Chopin, Johann
Strauss – fiul, Johann Strauss – tatăl, Joseph Strauss, Franz Lehár,
Emile Waldteufel, Dimitri Șostakovici, Iosif Ivanovici, Eugen Doga,
prilej de a-și declara bucuria de a
se afla la Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi”, în postura în care se afla,
cu ani în urmă, tatăl său, și subliniind necesitatea ca un universitar să
se deschidă și spre publicul larg, de
toate vârstele, pentru a-l face prieten al muzicii.
Părintele profesor Florin Bucescu [18 mai 1936, Broscăuții Noi,
jud. Storojineț, Bucovina – 21 sept. 2019, Iași], etnomuzicolog, bizantinolog, paleograf, conferenţiar universitar la Universitatea Națională de Arte „George
Enescu” Iași, fiul preotului Casian și al prezbiterei Eufrosina, a absolvit Liceul
„Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, a urmat studiile Institutului Teologic din
Bucureşti (1953-1957) și ale Conservatorului de Muzică „George Enescu” din
Iaşi (1962-1967), doctor al Universității Naţională de Muzică din Bucureşti, cu
teza „Cântarea psaltică în manuscrisele moldovenești din secolul al XIX-lea”, lector
universitar la Institutul Teologic din Iași, conferențiar universitar la Universitatea de Arte din Iași, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, preot la
Parohia „Naşterea Maicii Domnului” Talpalari – Iaşi, profesor de muzică la Liceul „Costache Negruzzi”, la Școala Normală „Vasile Lupu” și la Seminarului Teologic „Vasile cel Mare” din Iași, membru fondator al Arhivei de Folclor a Moldovei
și Bucovinei, a primit, în 2011, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și
Bucovinei, „Crucea Moldavă”, rămâne în inimile celor care l-au cunoscut și în
rafturile bibliotecilor, prin intermediul unor scrieri, precum:
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Învăţarea cântărilor Sfintei Liturghii, Iași, 1998, Ed. Trinitas;
Jertfa laudei, Iași, 2006, Ed. Trinitas;
Bizantinologie muzicală, Iași, 2018, Ed. Artes;
Folcloristică muzicală – Moldova, Iași, 2018, Ed. Artes;
Lăudăm pre Domnul. Antologie corală, de Viorel Munteanu, Viorel Bârleanu şi Florin
Bucescu, Editura Artes a Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi (UAGE), 2010;
Învăţarea cântărilor Sfintelor Liturghii, Colecţie şi ghid metodic, Iaşi, 1998, Ed. Trinitas;
Corul de cameră al Sindicatului de Învăţământ, Iaşi, 1973, editat de Casa Corpului Didactic Iaşi;
Activitatea muzicală la Liceul internat „Costache Negruzzi” din Iaşi, în Anuarul Liceului,
editat cu ocazia Centenarului acestuia, 1895-1995.
Psalmii lui Dosoftei în folclorul muzical – studiu comparativ, inserat în Psaltirea în versuri, 1673, Ed. critică de N.A. Ursu, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1974;
Grigore Panţiru şi muzica veche, în „Cronica”, Iaşi, 7 martie 1982;
Un pasionat cercetător al muzicii medievale: Grigore Panţiru, în revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 1989;
Manuscrisele psaltice ale lui Theodor V. Stupcanu, în revista „Byzantion”, vol. II, Iaşi,
1996;
Activitatea ieşeană a profesorului Gheorghe Ciobanu. In memoriam, în revista
„Byzantion”, vol. II, Iaşi, 1996;
Un muzician ieşean pe nedrept uitat: Gheorghe I. Dima, în revista „Byzantion”, vol. II, Iaşi,
1996;
Sebastian Barbu-Bucur şi restituirea Psaltichiei româneşti, în revista „Muzica”, Editura
Muzicală, Bucureşti, iunie, 1997;
Manuscrisele psaltice de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în „Byzantion
romanicon”, vol. V, UAGE, Iaşi, 1999;
Documente importante de muzică bizantină şi psaltică în bibliotecile din Iaşi, în „Acta
Musicae Byzantinae”, vol. I, nr. 1, Revista Centrului de Studii Bizantine Iaşi, 1999;
Contribuţii la cunoaşterea activităţii muzicale a protopsaltului Ştefan Paltinescu, în
„Byzantion”, vol. V, UAGE, Iaşi, 1999;
Pregătirea reformei hrisantice. Înnoiri muzicale în creaţia precursorilor, în „Acta Musicae
Byzantinae”, vol. II, nr.1, Revista Centrului de Studii Bizantine Iaşi, 2000;
Sentimentul religios şi expresia cântării religioase la români, în Muzica sacră, Viorel
Munteanu, Iaşi, Ed. Trinitas, 2004;
În paginile volumului aniversar Folcloristul şi bizantinologul preot dr. Florin Bucescu –
75 de ani, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, 2011;
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AVEREA BUNEI EDUCAȚII
Averea bunei educații, Teodor Baconschi, București, Editura Univers,
2019, Pp. 240, ISBN 978-973-34-1099-7

Manuela Teodora
BALAȘCA-MIHOCI
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi din Iaşi; doctor în Filosofie

O carte eseu ce pare scrisă dintr-o răsuflare (cuprinzând totuși... pagini), fără a fi superficială, ci deosebit de
complicată și intim ordonată. Nu e scrisă la timpul trecut
(chiar dacă aduce mulțumiri copiilor-maturi ai autorului
și poate părea ușor nostalgică spre final); nu atacă prezentul, decât în tarele lui socio-culturale din dorința de a
corecta și avertiza discret, cu noblețea scriiturii diplomatice; nu este la viitor chiar dacă deschide și arată un drum
al acumulării cunoașterii într-un timp nervos al schimbărilor provocatoare și al vitezei amețitoare de a trăi.
Stilul literar, topica frazei e un altfel propriu și detașat, raportat la alte scrieri
ale lui Teodor Baconschi. Bine ancorat în realitatea românească și cea europeană
privind cultura și educația, cunoașterea și disciplina autodidactă, autorul face o
radiografie pertinentă a necesității investirii în copil, elev, tânăr, student, fără a
impune o rețetă unică, dar căutând sincer relații cauzale unor situații și medii
concrete de viață. Această sinceritate a părintelui-educator dă o valoare deosebită cărții, nu asemeni unui manual sau a regulamentelor comportamentale rigide,
ci cu fluiditatea și cursivitatea trăirii experiențiale, aplicării la cald a emoțiilor firesc umane, schimbătoare odată cu vârsta și evoluția propriilor săi copii.
Cu respect pentru vechi și deschidere spre nou, cu prudență și îndrăzneală,
retrăiește în paginile sale minunata experiență de a fi tată și prim-educator
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non-formal al copiilor săi. Unele fragmente lasă impresia unei scriituri feminine
(poate rod al consultării cu soția sa, mamă și parteneră virtuoasă), apoi revine la
o duritate blândă, sfătoasă uneori, mereu însoțită și îmbogățită de argument pedagogic. Nicio latură a educației și culturii nu a fost uitată; mi-ar fi plăcut o mai
profundă transparență a rolului mamei în raport cu tatăl și deciziile luate împreună privind educația și formarea personalității unui prunc; desigur, nu procentual, nici cuantificabil (dar acestea sunt amănunte prea personale și de nedistribuit unui public larg).
Cartea este despre omul în formare, adică despre noi toți, fie că suntem părinți sau vom fi, fie că ne aducem contribuția la educarea altora sau suntem formatori culturali prin propria viață. „Copiii sunt ambasadorii noștri din imperiul
posterității, cu condiția de a nu-i reduce la versiunea noastră mai bună, ci de a-i
conduce spre versiunea lor cea mai bună” (p. 31).
Rândurile scrise nu ignoră pe nimeni, ci dovedesc discreta unitate a unei societăți, fie ea și cea românească, muribundă; suntem oglindă și cel mai des reflexie unii pentru alții, prin alegeri și rostire, fie că ne cunoaștem în mod real sau interacționăm doar virtual. Tot ce emitem și punem în comun, de la cuvânt, respirație, vers, creație, argument, sfat, polemică, tăcere, ignorare, risipire, împărtăşire, rugăciune, rugăminte, uitare, ne ajută să creștem reciproc și să ne conturăm
personalitățile în mediile prezentului cu bagajele trecutului și visele viitorului.
Totul se încheie spre final de viață, când afirmă autorul: „Separația ontologică introdusă prin moarte ne dă măsura a tot ceea ce nu ne-am fost unii altora, deși puteam, deși am fi dorit, deși am fi dorit să ne fim.” (p. 219)
Cred că fiecare se va regăsi pe filonul unui rol (mamă, tată, copil, educator,
profesor, pedagog, mentor) în această carte. Și... da, eu pot afirma, CARTEA ESTE
SCRISĂ pentru mine, rămâne fiicei mele care o va citi la timpul cuvenit, dovadă că
bucuria autorului și a cititorului transcende temporalitatea și efemerul lui astăzi,
fiind contopite într-un act simultan de trăire reală și depășire a individualității.
Această succintă recenzie este o poziție personală în fața unei cărți clare și
concise, a unui act cultural împărtășit nouă tuturor cu sinceritatea unui părinte
încă tânăr (T. Baconschi are 56 ani) ce se bucură deja de roadele muncii sale cele
mai importante, mai presus de carieră, titluri onorifice, poziții sociale. Familia
Baconschi merită recunoștința noastră pentru iubirea și fidelitatea umanității
lor, oglindită aici, în Averea bunei educații, lăsată nouă moștenire, nu doar Irinei
și lui Ștefan, ci fiecărui părinte și copil la care va ajunge…; această carte își merită
locul de cinste în bibliotecile noastre private și publice.
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Iulian Marcel CIUBOTARU
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Cunoscut om de cultură ieșean, editor de izvoare istorice, filolog și genealogist, profesor și academician, Gheorghe Ghibănescu (1864-1936)1 a fost (alături
de Mihai Costăchescu, Orest Tafrali, N.A. Bogdan, Sever Zotta ş.a.) unul dintre cei
care a propus Primăriei municipiului Iași, în 1920, înființarea Societăţii „Muzeul
oraşului Iaşi” și, pe lângă aceasta, a unei biblioteci publice în capitala Moldovei.
De aceea, Ghibănescu se numără printre fondatorii Bibliotecii municipale, precursoarea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” de astăzi2. Prin urmare, nu e întâmplător faptul că în colecțiile acestei instituții de cultură se regăsesc volume și
documente care au aparținut ctitorilor, mai ales că N.A. Bogdan a deținut și funcția de bibliotecar (cu atribuţii de director).
În fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași se păstrează mai multe acte din arhiva personală a lui Ghibănescu, ele fiind legate într-un
dosar care însumează 21 de file numerotate, alături de 3 cărţi poştale nenumerotate (ms. 6, nr. inv. 207310). Conform Registrului Inventar, aceste documente
au intrat în arhiva bibliotecii în 1966, dar menţionăm că o parte dintre cărţile
care au aparţinut lui Ghibănescu au fost achiziţionate de Biblioteca Judeţeană
„Gh. Asachi” în mai multe tranşe. De exemplu, într-un articol din 1964, I. Kara
menționa: „Anul trecut [1963, n.n.], biblioteca a achiziționat o parte din fondul

Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. Dicționar, ediția a III-a, revăzută și adăugită, cu un cuvânt
înainte de Eugen Simion, București, Editura Enciclopedică/ Editura Academiei Române, 2003, p. 337.
2 O analiză minuţioasă asupra primelor începuturi ale Bibliotecii publice din Iaşi a fost realizată recent,
într-o teză de doctorat (nepublicată): Ina Chirilă, Gh. Ghibănescu – cercetător al istoriei Moldovei medievale, susţinută la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2018, pp. 200-209 (lucrare consultată la filiala de istorie a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi).
1
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de cărți rămase de la istoricul Gh. Ghibănescu.ˮ3 Arhiva Bibliotecii Judeţene este
grăitoare din acest punct de vedere şi ar fi interesant de cercetat, pe viitor, numărul exact al titlurilor cumpărate din biblioteca lui Ghibănescu şi de observat
valoarea patrimonială a acestor volume4. Alte cărţi care au aparţinut lui Ghibănescu au intrat în colecţiile Bibliotecii Judeţene prin donaţie, fiind oferite gratuit
de urmaşii istoricului5.
Prezentăm în acest material documentele ce alcătuiesc dosarul (ms.) nr. 6.
O scrisoare a prof. Alexandru Ștefulescu (1856-1910)6 din Târgu Jiu,
adresată lui Gh. Ghibănescu, la 10 februarie 1908 (fig. 1)
Tg. Jiului, 10 febr. 1908
Iubite Domnule Ghibănescu,
N-am răspuns la scrisoarea Dtale relativ[ă] la niște documente, căci am fost
foarte deziluzionat de cele ce mi s-a[u] întâmplat de când am fost scos din [funcția
de] Revizor școlar și ca cercetător de documente am fost prea puțin. Ca învățător
primar cred că nu mai trebuie să mai fiu – având 31 de ani de serviciu.

I. Kara, Fondul de manuscrise și cărți vechi al Bibliotecii Regionale Iași, în „Călăuza bibliotecaruluiˮ, anul
XVII, nr. 9, septembrie 1964, p. 519.
4 De exemplu, cf. facturii 1503/ 29.06.1963, la această dată, Biblioteca a achiziţionat, de la Anticariatul
General I.C.S. Iaşi (Str. Republicii nr. 1), 259 de titluri, majoritatea cărţi româneşti din secolul al XIX-lea;
aceste volume au fost incluse în Registrul Inventar la numerele 161009-161272. Numai că, într-o Notă
explicativă privind cartea „Grafia chirilică”, de Gh. Ghibănescu, Bârlad, 1889, în valoare de trei lei, care figurează în factura Anticariatului I.C.S. Nr. 21 din 18 iulie 1963, sub nr. curent 2 se menţionează: Din greşeală am trecut-o spre înregistrare în Registrul Inventar împreună cu o primă tranşă din biblioteca Ghibănescu, care ne-a venit cu factura nr. 1503 din 29 iunie 1963 (s.n.). Cartea poartă numărul de
inventor 161212, cota II 3172 – cf. Arhiva Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachiˮ Iaşi, dosar 19/ 1963 – Specificaţii, f. 202), ceea ce înseamnă că toate cărţile care au fost achiziţionate cu factura 1503/
29.06.1963 provin din biblioteca lui Gheorghe Ghibănescu, chiar dacă au fost cumpărate de la
anticariat.
5 La 31 mai 1965, s-a încheiat un proces-verbal de primire a unui număr de 60 de volume, donate de
Dna Maria Ghibănescu din Câmpina, regiunea Ploieşti (s.n.) şi diverse şcoli medii din regiunea
Iaşi-Bacău. Aceste cărţi au fost incluse în Registrul Inventar la nr. 195151-195210 (vezi Arhiva Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachiˮ Iaşi, dosar 19/ 1965 – Specificaţii, f. 131).
6 Enciclopedia istoriografiei românești, coord. Ștefan Ștefănescu, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, p. 318. Alexandru Ștefulescu a fost o personalitate marcantă a Gorjului; a ocupat funcția de
revizor școlar între 1900 și 1904; astăzi, Muzeul Județean Gorj, pe care l-a ctitorit, îi poartă numele.
Din câte ştim, lui Alexandru Ştefulescu i-au fost închinate câteva cercetări monografice, sub formă de
studii sau chiar volume; vezi, spre exemplu, Ioana Burlacu, Alexandru Ştefulescu, în „Revista Arhivelor”,
an XLVIII, vol. XXXIII, 1971, nr. 2, pp. 307-315; Gheorghe Nichifor, Alexandru Ştefulescu – un destin în
slujba istoriei, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2007, 437 p.; Ion Mocioi, Alexandru Ştefulescu, Târgu-Jiu, Editura Academica Brâncuşi, 2011, 156 p.
3
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Mi-ați cerut documente pentru a
le publica. Dacă credeți, aș putea să
vă trimit vreo 124 documente românești [d]intre 1602-1700, inedite, cu
o singură condițiune: ca din ele să
faceți un volum, specificându-se
pe lângă numele Dv. ca director al
tipăririi documentelor și numele
meu pe coperta de deasupra [s.a.],
trimițându-mi și mie vreo 10 bucăți,
pentru a le trimite cunoștințelor.
Unele documente sunt cu cirilice, vă
rog a le da cuiva să le transcrie cu literele de acum, observând regulele
de transcriere și pe č, ĵ etc. Îndată ce
voi primi răspunsul Dv. vi le voi trimite, observând a nu perde manuscriptul și a mi-l înnapoia când tipăritura va fi gata.
Prieten,
Al. Ștefulescu
Fig. 1
NB: Din fiecare doc[ument] să se
pună în notă numele proprii de persoane, sate, râuri și orice altă indicație ce veți crede de cuviință.
Dniei Sale, Dlui Gh. Ghibănescu, fost deputat, la Iași

Aşa cum relevă corespondenţa lui Ghibănescu păstrată la Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, istoricul ieşean a primit de la Ştefulescu, după
circa o lună de la data emiterii scrisorii editate mai sus (mai exact la 15 martie
1908), 249 de documente istorice, „dintre care multe nefiind transcrise, trebuie ca dumneata să le dai elevilor din Şcoala Normală mai înaintaţi să le transcrie”7.

Dumitru Ivănescu, Gheorghe Ghibănescu, note epistolare, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopolˮ, XLII, 2005, nr. 5, p. 705.
7
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Menţionăm că dorinţa istoricului gorjean exprimată în epistola editată de
noi a fost pusă în practică de Ghibănescu, căci, în 1909, acesta a publicat volumul VI al Suretelor şi izvoadelor, care conţine documente slavo-române din colecţiunea Dlui Alex. Ştefulescu. Iată ce nota editorul în prefaţa acestei lucrări:
„Prietenul şi colegul meu – Dl. Alexandru Ştefulescu din Târgu Jiu, un harnic şi
modest muncitor în ale diplomaticei vechi muntene, şi-a oferit concursul său
benevol la această lucrare a mea şi mi-a încredinţat spre publicare încă din vol.
I o parte din bogata sa colecţie de documente inedite, pentru care lucrul vol. VI
l-am consacrat în special documentelor slavo-române din colecţiile sale./ Dl.
Alex Ştefulescu este cunoscut în istoriografia noastră ca un de samă publicitst,
căci fără pompa şi erudiţia ce o etalează cei crezuţi aleşi, d-sa s-a arătat ca un
culegător conştiincios al tuturor actelor vechi ce privesc judeţul Gorj, făcând
pentru acest fericit ungher al ţării ceia ce n-au făcut nici Bucureştii, nici Iaşii
pentru sine.”8
*
Din același fond documentar face parte și o scrisoare a istoricului Ioan Constantin Filitti (1879-1945), trimisă la 12 octombrie 1931. Numele destinatarului
nu e specificat nicăieri și am fi tentați, având în vedere formula de adresare –
Prea Stimate Domnule Profesor – să credem că e vorba de Ghibănescu. În cuprinsul epistolei, I.C. Filitti îl roagă pe destinatar să-i ofere informații suplimentare
despre un episcop de Buzău, căci inventarul lucrurilor acestuia, întocmit la
moartea sa (8 septembrie 1827), făcuse subiectul unui studiu intitulat Veșminte
pentru Basarabia.
Căutând însă articolul în cauză, am constatat că el fusese publicat în „Arhivele Basarabiei”9, revistă trimestrială de istorie și geografie a Moldovei dintre
Prut și Nistru, editată de Toma G. Bulat și Constantin N. Tomescu. Numai că autorul acestui text este Constantin N. Tomescu care, la data emiterii scrisorii,
ocupa un post de profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău. Prin urmare,
destinatarul nu este Ghibănescu și ar fi interesant de aflat cum a ajuns această
corespondență în arhiva sa; I.C. Filitti nu putea să trimită textul decât către autorul Veșmintelor pentru Basarabia, respectiv Constantin N. Tomescu. Redăm,
mai jos, cuprinsul epistolei:
Surete şi izvoade (Documente slavo-române), din colecţiunea Dlui Alex. Ştefulescu, publicate de Gh.
Ghibănescu, vol. VI, Iaşi, 1909, p. II.
9 Const. N. Tomescu, Veșminte pentru Basarabia, în „Arhivele Basarabiei”, an I, nr. 1, ianuarie-martie
1929, pp. 15-17.
8
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12 oct. 1931
Prea Stimate Domnule Profesor,
Îmi permit să vă deranjez spre a vă cere lămurirea pe care socot că mi-o puteți da ușor, aruncând o nouă privire în dosare ce vă sunt bine cunoscute. Comparând nota 2 de la pag. 15 din studiul Dvoastră „Vestminte pentru Basarabia” cu
Trudăi (Halippa), I, p. 52-3, nu mă pot lămuri dacă în mai 1821, când se acordă o
pensie fostului episcop Costandie, acesta era ori nu la Chișinău. V-aș fi deci îndatorat dacă a-ți binevoi să-mi arătați ce reiese precis din dosarul cu privire la locul
unde se afla atunci Costandie și când s-a stabilit la Chișinău.
Al doilea aș dori să știu unde se află acum toate acele interesante lucruri
enumerate în articolul Dvoastră. Sunt cărți care ar merita răsfoite și obiecte ce ar
fi de fotografiat. În nădejdea unui binevoitor răspuns, Vă rog să primiți încredințarea deosebitei mele considerații.
Ioan C. Filitti
3 bis, Str. Oltarului, București III
Însemnarea destinatarului: Dosar 141/ 1827 (BJ Iași, ms. 6, f. 6fv-7).
Episcopul Costandie (din botez Constantin), amintit în text, era un strămoș
al lui I.C. Filitti, căci provenea din aceeași familie. Era nepot de soră al mitropolitului Dositei Filitti al Ungrovlahiei (1793-1810). A păstorit eparhia Buzăului între 1793 și 1819, când a fost nevoit să se retragă din scaunul arhieresc, din cauza unor neînțelegeri cu domnul Țării Românești, Alexandru Suțu10.
Referirea la Trudăi trebuie înțeleasă ca o trimitere la un studiu publicat în
revista Trudy Bessarabskoj Gubernskoj učenoj arhivnoj komissii11, redactată în
limba rusă, de I.N. Halippa, unde, într-adevăr, în nr. 1/ 1900 (pp. 52-53) sunt citate aceleași surse care au fost utilizate și de Tomescu în articolul său (e vorba
despre dosarul 141/ 1827 din arhiva Consiliului eparhial Chișinău).
I.C. Filitti era el însuși preocupat de viața și opera episcopului Costandie,
căci publicase, în 1927, în Revista Arhivelor, un studiu referitor la averea înaintașului său.
*
Alte documente din arhiva Ghibănescu de la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași sunt următoarele:
10
11

Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, București, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 169.
Disponibilă în format electronic la adresa http:// www.moldavica.bnrm.md (accesat la 07.10. 2019).
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 Carte poștală cu imaginea Bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Iași
 Carte poștală cu imaginea Bisericii Sf. Dumitru (Balș) Iași
 Carte poștală cu fotografia lui Ghibănescu
deputat (fig. 2)
 Manuscris cu grafie chirilică (sec. XIX) – 3
p., care reproduce un text din Catihisis
sau învățătură în scurt pentru hristianitate, carte apărută la Iași, în 1818
 Manuscris al lui Ghibănescu despre proiecte din campania electorală, cu trimitere la situația politică din țară („guvernul
Carp, cel mai caraghios și neputincios, fără unitate sufletească”)
 Proces-verbal – necompletat – al Comisiunei mixte de cartiruire a orașului Iași
(1917), iar pe verso însemnarea: Dl. căpitan Zissu este rugat a lua act de faptul că
odaia obținută de D-sa la Dl. Ghibănescu a
fost obținută din eroare, fiind deja dată
Fig. 2
anterior, cu toate formele, Dlui judecător
Liciu./ Dsa este invitat să treacă pe la Cartiruire, pentru a i se destina un alt cuartier. Ca cosecință va binevoi a restitui
chiria. 22.III.[1]918. Din ordin[ul] locot. Pavloff
 Arbore genealogic al familiei Călmașu (Calimach)
 Transcrieri, în chirilică și română, după pisanii vechi (București), însemnări
de pe cărți de la Biserica Sf. Voievozi (Roșca) – ciorne de lucru
 Descrierea psalmilor, realizată comparativ, după versiunile Psaltirea Șcheiană și Coresi
 Carte poștală, nedatată, a Magdalenei: Sărut mâna tată și bădie,/ Eri am venit
la Negrești, împreună cu mama și taca Zoița. Mi-a spus Trandaf că Dvoastră
aveți plăcerea să venim noi la Iași, joi dimineață, cu trenul de 8 ½. Venim cu
Trandaf și Bădia Mihai. Cu această ocazie, ei vor mai târgui cele necesare pentru nuntă. Eu mai am câte ceva de lucru zilele astea, căci tot nu mi-am isprăvit
chiar tot. Primiți sărutări de mână din partea tatei, bădiei și a mea, iar din par-
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tea mamei și a tacăi Zoița multe sărutări. Iar eu vă zic la revedere și vă sărut
mâna. Magdalena
Telegramă a lui Sterică Atanasiu, adresată prof. Gh. Ghibănescu, la 31 octombrie 1919: Huși, 31 oct. 1919/ Stimate Dle. Ghiță,/ Vă rog foarte mult, cu ocazia ce veniți la Huși, aduceți-mi actele turcești ce v-am dat spre traducere./ Vă
salut cu stimă,/ Sterică Atanasiu
Adresă primită de Ghibănescu de la Ministerul Cultelor și Instrucțiunei Publice, la 31 mai 1904 (nr. 11864): Domnule Profesor,/ Am onoare a va înainta lucrarea „Șapte biserici cu avere proprie”, rugându-vă să binevoiți a ne răspunde
de primire./ Primiți, vă rog, Domnule Profesor, încredințarea deosebitei noastre considerațiuni./ Administrator, P. Gavriescu (?)/ Compatbil, T. Julian
Scrisoare dactilografiată a lui C.S. Stoicescu, adresată lui Ghibănescu: August
1891, București/ Domnule Profesor,/ Făcându-se oarecari îmbunătățiri la
„Fragmentele din autorii români vechi și moderni” (edițiunea VII), prin adăugarea de „Anecdote populare” și de „Poesii populare”, precum și a unui studiu
făcut asupra acestora din urmă, pe lângă cea altă materie întocmită conform
programei oficiale în vigoare, subsemnatul [î]și permite a recomanda atențiunii Dvoastră această nouă edițiune și a vă ruga ca, cercetând-o și găsind-o potrivită pentru elevii Dvoastră, să binevoiți a o recomanda la clasă./ Presentându-vă cu acest bilet la librarii Dvoastră și semnând de primire, veți avea un
esemplariu gratis./ Prețul unui esemplariu e de 2 lei [și] 30 bani./ C.S. Stoicescu,
profesor, licențiat în litere și în filozofie/ NB: Dnii librari sunt rugați a da orcărui D. Profesor un esemplariu din „Fragmente din autorii români vechi și moderni” contra acestui bilet semnat de primire. Acest bilet se consideră de orce
librar din București drept esemplariu primit./ C.S. Stoicescu/ Dlui G. Ghibănescu, profesor de l[imba] română la Școala Vasile Lupu din Iași
O adresă dactilografiată adresată de V.D. Vasiliu și L. Theodor – reprezentanți
ai Camerei de Comerț și Industrie, circumscripția IX, Botoșani – la 14 decembrie 1889, către primarul localității, prin care îl roagă să le pună la dispoziție
informații statistice necesare, precum suprafața semănăturilor în hectare pe
fiecare moșie, a proprietarilor și arendașilor, producția la hectar, venitul net
pentru circumscripțiune a unui hectar de grâu pe an etc.
*

Tot la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași se păstrează și manuscrisul lucrării Gramatica limbei slavone, datat, pe prima pagină, mai-iunie 1889, Bârlad
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(ms. 5, nr. inv. 20731112). Pe pagina de titlu se menționează Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen). Sprache, von A. Leskien, Weimar, Hermann
Böhlau, 1871, ceea ce arată că manuscrisul lui Ghibănescu este o traducere după
manualul13 lui August Leskien (1840-1916), cunoscut om de litere german, specialist în lingvistică comparată și limbile slave.
Textul manuscrisului este alcătuit după cum urmează: Fonetica, Scrierea și
pronunția, Slovele și transcrierea lor, Vocale, Morfologia (declinări, conjugări).
Caietul are 61 file, dar traducerea manualului lui Leskien ocupă filele 1-3014,
dintre care doar f. 1-5, respectiv 15-30 sunt scrise, semn că traducerea este incompletă; filele 33-58 conțin Cuvinte, un dicționar propriu alcătuit de Ghibănescu, organizat în funcție de cronologia actelor pe care le-a editat și tradus. Manuscrisul Gramaticei limbei slavone are atașat un carnet de buzunar, conținând
22 file, aparținând tot lui Ghibănescu, dintre care 19 conțin Gramatica slavonă.

A intrat în colecţiile Bibliotecii în 1966.
Manualul de slavonă publicat de August Leskien s-a bucurat de o reală popularitate, căci a cunoscut
mai multe retipăriri. De exemplu, în 1922, a apărut a șasea ediție (vezi Handbuch der altbulgarischen
(altkirchenslavischen). Sprache. Grammatik-Texte-Glossar, Sechste Auflage, Heidelberg, Carl Winters
Universitätsbuchhandlung, 1922, 352 p.).
14 La sfârșitul filei 30, textul este datat cu mai multă precizie: 1889, iunie 2/ Bârlad/ Ghibănescu
12
13
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