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TEORIE ŞI PRACTICĂ BIBLIOTECONOMICĂ

PRESIMŢIRI NĂVALNICE ŞI NELINIŞTI MISTUITOARE.
LECTURA CA SUBIECT EXISTENŢIAL

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

Rigoarea bibliologică s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului, un fel de barometru al interesului pentru ştiinţa cărţii. În toate literaturile cunoscute, textul considerat cel dintâi e posibil să aibă în spate o anume tradiţie şi măcar un
oarecare exerciţiu, apoi spaţiul de afecţiune, de elecţiune, de gândire... Se afirmă că tehnologia comunicării actuale ar duce la integrarea omenirii într-un fel
de inadmisibilă limbă universală. Care ar fi pericolul globalizării aici? Nu cumva dispariţia diferenţelor dintre culturile şi literaturile naţionale? Cercetările
de psihopedagogia cărţii şi a lecturii au în vedere şi asemenea aspecte odată cu
invazia modalităţilor moderne de comunicare a informaţiei. Ar fi necesară intervenţia înţeleptului ca o însumare de diferenţe, a omului din umbră care
ne-ar aminti ceea ce suntem şi ceea ce nu suntem, a eminenţei care semnalează prompt discrepanţele dintre erudit şi ignorant, dintre dialog şi intoleranţă,
până la urmă, deosebirile dintre cititor şi necititor. Prea mulţi oameni au gustat fericiţi din frumuseţea lecturii, încât timpul prezent nu are cum să arunce
la groapa uitării faima operelor cunoaşterii umane.
Lectura poate fi privită, în acest caz, şi ca subiect existenţial? Poate da, dacă textele supuse lecturii propun meditaţii tulburătoare asupra vieţii, iubirii,
morţii, credinţei, dramei etc. Dacă este vorba de a aminti o evidenţă, de a şti că
nu toţi oamenii simt în aceeaşi măsură dimensiunea spirituală a existenţei sau
ceea ce înseamnă finalitatea ultimă a spiritualităţii – salvarea, eliberarea –,
atunci faptul acesta nu este accesibil oricui, în sensul că puţini sunt cei gata de
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sacrificiu, de a face eforturile cerute de viaţa cultural-spirituală. Există o predestinare, o graţie fără de care fiinţa umană nu descoperă ceea ce este „spiritual” în ea, încât o poate conduce la starea de disperare, la o deprimare comencomentată altădată de Erasmus însuşi în prezenţa lui Luther. Dimensiunea
existenţei sub pecetea spiritului se obţine printr-un fel de simplicitate (nu
simplism) remarcată de Plotin, parcurgându-se etape dificile pentru a se atinge „starea” atât de rară şi de căutată precum piatra filosofală.
Pornind de la ideea că lectura este şi un antidot la tendinţa de lene în gândire, de „somnolenţă” mentală şi la uşurinţa cu care în lumea noastră contemporană sunt acceptate comoditatea şi superficialul, putem ajunge la necesara şi
stimulatoarea legătură cu textele care provoacă cunoaşterea şi inteligenţa la
maximumul lor de cuprindere. Sunt cărţi a căror vrajă domină şi influenţează
starea sufletească, se regăseşte în reflexele cele mai interioare, ca până la urmă să fie determinată însăşi starea existenţială exterioară a omului. Despre binele şi răul din viaţa noastră există teorii întregi; potrivit unora dintre ele, binele şi răul sunt complementare; binele se identifică cu ceea ce este superior şi
pozitiv, răul este o negaţie a lui. Potrivit altor interpretări, cele două noţiuni
intră într-un echivoc în care complementaritatea este pusă la îndoială, ar fi un
act defectuos în teorie şi în existenţial. Exemplul acesta cu binele şi răul care
pot fi văzute şi sub alte unghiuri, este doar unul dintre multele trăiri existenţiale, binele ar fi gradul suprem de frumuseţe posibilă, răul e opusul, abisul, hăul
cel adânc. Trăirea succesivă a acestora e echivalentă cu diferenţa dintre esenţă
şi inducţia negativă, primejdia însă e mare dacă în starea noastră de fire se
manifestă dominant răul. În teoria existenţialismului, frumuseţea este de multe ori uzurpată, fiinţa umană este golită de ea însăşi, de unde senzaţia de vid,
de uscăciune sufletească, de apăsarea sentimentului neîmplinirii. Aici, ne
amintim de meditaţiile lui Heidegger cu privire la structurarea investigaţiei
după cuplurile care definesc fiinţa prin ceea ce i se opune: fiinţă şi devenire, fiinţă şi aparenţă, fiinţă şi gândire, fiinţă şi obligativitate. „Originea disocierii fiinţă şi gândire, în speţă separarea dintre pricepere şi fiinţă, ne arată că e un
lucru defel lipsit de importanţă: este vorba de o determinaţie a fiinţei omului
care ţâşneşte din esenţa, ce trebuie deschisă, proprie fiinţei.”
Dacă se porneşte de la sintagma „fiinţă şi gândire”, ca apoi să se ajungă la
cealaltă, „fiinţă şi devenire”, atunci concepţia generală despre fiinţa omului ca
existenţă nu ar fi suficient de cuprinzătoare, înlăturând modalităţile prin care
8
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se reflectă gândirea, meditaţia şi devenirea. Meditaţia se fixează pe esenţa textului. Ajungem la lectură. În acest caz însă, lectura înseamnă mai mult decât
descifrarea sistemului de semne scrise, marchează decodarea ansamblului de
elemente comunicate pe calea discursului literar, filosofic, ştiinţific etc. Şi mai
mult, lectura capătă aici şi sensul de interpretare, de analiză, de apreciere, cu
atât mai prezent fiind cu cât literatura, de pildă, înseamnă o diversitate de mesaje, cu ambiguitatea înţelesurilor lor. Lectura intră în etapa ei finală, extrem
de importantă pentru însăşi existenţa operei. În planul teoriei lecturii, inclusiv
în cel al receptării, se înscriu multiple consecinţe, între care ideea că nu există
lectură temeinică fără a se face legătura între actul receptării textului şi problema existenţei fiinţei în plan spiritual şi – în cel mai larg – cultural.
Încă o dată întrebarea: este viabilă aserţiunea – lectura ca subiect existenţial? Vom continua şi cu alt exemplu pentru a susţine argumentarea sau raţionamentul prin care putem trage o concluzie. Citim să învăţăm, citim să reţinem
lucruri folositoare. Despre învăţătură, se spune că este mai important să acordăm atenţie înţelesului decât cuvintelor, iar despre înţeles, ar trebui să acordăm mai multă importanţă înţelesului final decât celui convenţional, dar la
realizarea acestui înţeles final, important este să ne concentrăm pe înţelegerea
înţelepciunii decât pe înţelegerea interpretativă a minţii. O derulare într-o logică deplină, care nu este des întâlnită în realitate pentru că nu tot omul este
dotat cu abilităţi mentale atât de precise. În schimb, el încearcă să demonstreze autenticitatea învăţăturii bazându-se pe raţionamentul logic de care dispune. Se va ajunge la un înţeles, dar mai important ni se pare să învingem ignoranţa cu care ne trezim în existenţă şi care continuă să ne însoţească pe parcursul vieţii.
A citi este probabil o formă de supravieţuire în spirit, nu numai impulsul
care ne scoate dintr-o acută indiferenţă sau aţipire, este în acelaşi timp o formă de justificare intelectuală, trecând uneori de la discursul pronunţat de oralitate la cel fixat pe hârtie. Subiectul asupra căruia se apleacă cititorul nu este
atât de important sau în orice caz nu atât de vital cât ispita de a citi despre el.
Luăm în calcul probabilitatea lecturii pentru că ea face parte, vrând-nevrând,
din destinul omului, din acel prescris independent de voinţa lui. Şi nu în ultimul rând, lectura este o bună terapeutică pentru a rezista în faţa mediocrităţii
care are tendinţa de a se extinde acaparator. Omul adună în timp ceva, adună o
zestre care, cu şansă, se poate transforma ea însăşi în operă. Desigur, apare şi
9
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vulnerabilitatea ca parte a statutului ontologic al individului. Poate fi un mare
vulnerabil la alte ispite, viaţa e complexă. Dacă nu rămâne un ignorant şi insensibil, se va lăsa uşor „pradă” subtilităţii de a citi, chiar şi din inocenta curiozitate de a vedea cum funcţionează expansiunea intelectuală.
Atunci când nu avem încotro s-o luăm, spunem că alergăm în utopie sau
în nostalgie, într-un timp visat sau într-un spaţiu exotic. Ne afundăm în lectură.
Marii gânditori au ajuns, pe căi diferite, aproape unanim la ideea că existenţa
noastră întreagă n-ar fi supravieţuit fără istoria trăită şi lăsată nouă mărturie
sub toate formele înfăţişate de istoria umanităţii. Nume de glorie precum Homer, Dante, Shakespeare, Goethe, Cervantes, Tolstoi, Eminescu, Hugo, Rilke,
Whitman, Tagore ne subjugă magnific, iniţiindu-ne în marea literatură a lumii.
Ne întoarcem la literatură pentru că aici ne întâlnim cu reperele idealismului
renascentist, reconfortant şi senin într-un timp grăbit şi bezmetic, aici poate o
clipă de euforie se transfigurează în infinit, clipa în care mirarea însăşi naşte
înţelepciune, precum sunetul fantastic din vibraţiile clopotului cu subtilă
structură alchimică. Marguerite Yourcenar remarcase la vremea ei golul imens
ce apare ca o discontinuitate uneori dezagreabilă între epoci, sisteme, curente
şi generaţii, fapt care a ridicat sentinţa până la rangul de principiu: mai mult
decât un ideal etic, moartea este un ideal estetic. Dar acest lucru ne întoarce la
modelul uman dintr-un trecut îndepărtat, ceea ce este cu neputinţă din moment ce azi nu se mai operează cu sacrificii, voinţe, gânduri şi idealuri de tip
cavaleresc sau trubaduresc, nici cu acceptul semnelor relevante ale „decăderii”
în ispite nobile. Contemporanii lui Pascal, clasicizanţii, în genere, apoi romanticii au impus principii ţinând fie de cogitoul cartezian, fie de iluzia „rescrierii”.
Contemporanii noştri, semioticienii sau poieticienii, reconstruiesc şi redefinesc statutul scriitorului în raport cu profilul epocii lor. Raporturi riguros studiate între personaje şi obiecte, între creator şi receptor, între scris şi citit –
toate acestea solicită o foarte serioasă asimilare, literatura mergând până la a
se confunda cu viaţa. Unii scriitori consideră important un text în relaţiile lui
de intertextualitate, în determinările şi impulsurile care vor fi existând la apariţia lui. Literatura este însemnată pentru om în măsura în care ea l-a marcat,
înlesnindu-i cunoaşterea şi autorevelarea, este importantă pentru că declanşează idei şi mecanisme care până la lectură erau doar în stare latentă. Apoi, şi
nu în ultimul rând, textele literare invită cititorul la meditaţie, preluând din dilemele şi accentele autorului acele elemente şi nuanţe care-i corespund cel
10

NICOLAE BUSUIOC

mai bine existenţei lui. Lectura s-a transformat într-un perpetuu subiect existenţial.
Se spune că în Evul Mediu cei care ştiau să citească nu erau condamnaţi la
moarte, indiferent care ar fi fost motivul osândirii lor. Citesc, deci exist căpăta
valoare de viaţă şi de moarte, lectura devenea o veritabilă protecţie şi a existenţei fizice, cartea era dorinţa înfiorată şi vibraţia spiritului, reprezenta ieşirea din nonexistenţă. Nu se cunosc prea multe amănunte din acea vreme privind subiectul, dar faptul că reflecţiile de toate tipurile (mai ales cele filosofice) au dăinuit, multe dintre ele sub vălul anonimatului, întăreşte orice presupunere cu trimitere la cititul cărţilor. Epocile următoare aveau să răspândească cu adevărat cartea în lume, consemnările care accentuau rolul cunoaşterii
prin lecturi se înmulţeau. Paradoxal, odată cu sfârşitul Evului de mijloc, se cam
pune capăt privilegiului amintit. Pe la anul 1750, un Diderot este arestat pentru că a publicat opusculul „Scrisoare asupra celor orbi spre folosul celor ce
văd”. Un exemplu din lanţul multelor jertfe întâmplate ulterior. Citesc, deci
exist, dar nu mai suntem atât de siguri de calitatea existenţială din zilele noastre? Cititul ca îndeletnicire de suflet şi minte se diluează văzând cu ochii. Presimţiri năvalnice şi nelinişti mistuitoare. Nu facem analize cu înverşunare şi
dispreţ, nici judecăţi cu inclemenţă pentru că exigenţele ar putea să se revendice doar de la principii prea dure. Actualitatea sintagmei Citesc, deci exist ne
duce cu gândul mai ales la ceea ce ar avea ca rezultat conversaţiile purtate prevenitor şi amiabil, pentru că numai ele lasă teren favorabil dialogului tolerant
şi mişcării dezinvolte în lumea scrierilor. Seducţia cărţii va rămâne totuşi precum speranţa la care nu renunţă nimeni.
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DESCHIDEREA CĂTRE COMUNITATE ȘI ADAPTAREA
LA NOI MODELE DE CONSUM AL CĂRȚII:
TRANSFORMAREA BIBLIOTECII ȘCOLARE
ÎN SITUAŢIE DE RISC ÎN BIBLIOTECĂ PUBLICĂ

Sanda Beatrice BITERE
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Dacă ai o grădină şi o bibliotecă,
ai tot ceea ce îţi trebuie.
(Cicero)

Un fenomen îngrijorător: desființarea de biblioteci
Făcând trimitere la datele Institutului Național de Statistică, articolul sugestiv intitulat Apocalipsa bibliotecilor şcolare. Topul zonelor geografice de unde dispar1, publicat în ziarul „Adevărul” din 23 mai 2019, atrage atenția asupra faptului că, în intervalul 2014-2017, în fiecare an, în România s-au închis aproximativ
300 de biblioteci (din care circa 75% sunt școlare), de la 10.845 de unități
info-documentare ajungându-se la numai 9594. Cea mai afectată de acest proces
este Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. La motivele menționate de autorii articolului – lipsa de interes a decidenților pentru dezvoltarea bibliotecilor școlare, și,
implicit, pentru păstrarea posturilor de bibliotecari în școli, reflectată în lipsa de
investiții publice pentru înnoirea fondului de carte și pentru modernizarea accesului cititorilor la acesta –, se pot adăuga: depopularea unor zone rurale, co-

adevarul.ro/educatie/scoala/apocalipsa-bibliotecilor-scolare-topul-zonelor-geografice-dispar1_5ce573f1445219c57eecdf8c/index.html (ultima accesare la 17.03.2020).
1
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masarea unor școli, fenomenul de îmbătrânire a populației, schimbarea necesităților cititorilor privind cartea, precum și a modului de consum al cărții.
Efectele adverse ale reducerii accesului și a interesului față de carte sunt
vizibile la nivelul rezultatelor modeste (gravitând în jurul nivelului 2/6 pentru
circa 50% dintre școlari) obținute de elevii români la evaluarea internațională
PISA 2018 pentru toate cele trei domenii (citire, matematică și științe), procentul de analfabetism funcțional fiind în medie de 44% și în creștere (conform raportului OECD).2
O posibilă soluție
Analizând potențialele căi de stopare a declinului numărului de biblioteci, o
posibilă soluție o constituie transformarea unor biblioteci școlare în biblioteci
comunitare, cu aplicabilitate în acele unități administrativ-teritoriale din mediul
rural unde, din una sau mai multe dintre cauzele menționate anterior, există pericolul desființării bibliotecii școlare.
În comunitățile în care funcționează ambele tipuri de biblioteci (școlară și
comunală), „fuzionarea lor” în caz de forță majoră ar permite comasarea resurselor financiare, umane și materiale, ceea ce ar susține dezvoltarea fondului de
carte și modernizarea structurii info-documentare, în raport cu cerințele cititorilor de toate vârstele și a modului de consum al cărții. În varianta păstrării unei
duble coordonări instituționale (Ministerul Educaţiei Naționale și autoritatea
publică locală), după modelul spitalelor, s-ar facilita și menținerea celor două
posturi inițiale de bibliotecari, care să conlucreze în biblioteca comunitară în ture, pentru a acoperi un program săptămânal extins, inclusiv cu ziua de sâmbătă.
Premise favorabile pentru un astfel de proiect oferă chiar definirea celor
două categorii de structuri info-documentare, de articolul 1 al Legii nr. 334 din
31 mai 2002 – Legea bibliotecilor3, republicată, care consideră:
e) bibliotecă publică – biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale sau judeţene;
f) bibliotecă şcolară – biblioteca organizată în cadrul unei instituţii de învăţământ preuniversitar, care se află cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor
didactice din instituţia respectivă şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică.
2
3

https://www.oecd.org/pisa / (ultima accesare la 17.03.2020).
https://biblacad.ro/Legea bibliotecilor.pdf (ultima accesare la 23.03.2020).
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De interes, în contextul analizat, este și articolul 34, conform căruia: Consiliile locale pot organiza în şcolile săteşti, filiale sau puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale.
Biblioteca școlară. Introducere
Care sunt principalele caracteristici care deosebesc biblioteca școlară de
cea publică, în termeni de categorii de cititori, politică de dezvoltare instituțională și strategie de atragere a publicului, asupra cărora ar trebui să opereze procesul de deschidere către comunitate?
Răspunsul îl găsim în Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare4, aprobat prin Ordinul Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5556 din 7 octombrie 2011, care stabilește funcţiile și obiectivele îndeplinite de structurile info-documentare
din unitățile de învățământ:
1. Biblioteca şcolară deserveşte, pe niveluri de competenţă, beneficiarii educaţiei: elevii, cadrele didactice şi comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional şi al învăţării pe tot parcursul vieţii.
2. Biblioteca şcolară susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri
de studii, profiluri, specializări, sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul
de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare şi documentare a tuturor beneficiarilor.
3. Biblioteca şcolară elaborează politica documentară, care cuprinde elemente
privind politica de constituire a colecţiilor, o politică de achiziţii a resurselor info-documentare în vederea dezvoltării colecţiilor, completării şi actualizării fondului documentar în raport cu nevoile de informare şi formare a utilizatorilor, o politică de
gestionare, organizare şi punere la dispoziţie a informaţiei şi a fondului documentar,
de asigurare a accesului liber la informaţie, o politică de formare în domeniul info-documentar prin intermediul acţiunilor pedagogice, culturale şi a parteneriatelor, de realizare şi promovare a educaţiei pentru informaţie și a unei culturi a informaţiei, de
identificare a nevoilor utilizatorilor în materie de informaţie, o politică de promovare
şi comunicare asupra acţiunilor în domeniul info-documentar, o politică de evaluare a
demersului şi a competenţelor utilizatorilor în domeniul info-documentar.
4. Biblioteca şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal este
de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publica4https://lege5.ro/Gratuit/gi3deojsgq/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-bibliotecilor-

scolare-si-a-centrelor-de-documentare-si-informare-din-07102011 (ultima accesare la 23.03.2020).
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ţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.
5. Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe
niveluri de studii şi profiluri de învăţământ.
6. Misiunea bibliotecii şcolare este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul instructiv-educativ, de a
participa la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor.
7. Bibliotecile şcolare sunt coordonate metodologic de către Casa Corpului Didactic la nivel judeţean, iar la nivel central, de către Ministerul Educaţiei Naționale.

Sarcinile care revin unităților de învățământ preuniversitar, anume asigurarea materialului bibliografic necesar elevilor în procesul instructiv-educativ
și lectură, precum și a literaturii pedagogice necesare cadrelor didactice, determină atât profilul și structura bibliotecii școlare, cât și procesul de constituire și dezvoltare a colecțiilor acesteia5. Completarea fondului info-documentar
se realizează pe baza colaborării dintre bibliotecă, nivelul decizional al școlii,
educatori și elevi, sarcinile bibliotecii fiind corelate cu planurile de învățământ, programele școlare, cerințele de lectură și particularitățile psiho-pedagogice ale elevilor.
În consecință, colecțiile unei biblioteci școlare ar trebui să reflecte principalele domenii ale cunoașterii, incluzând: literatură beletristică (categorie predominantă), pedagogică și metodică, științifică și tehnică, muzicală, lucrări de
referințe, atlase, hărți, publicații seriale6.
Acest conținut al fondului info-documentar școlar este elocvent reflectat
de definiția IFLA7: Biblioteca școlară este un spațiu de învățare fizic și digital
unde cititul, investigarea, cercetarea, gândirea, imaginația și creativitatea sunt
esențiale pentru călătoria elevilor, de la informație la cunoaștere și către dezvoltarea lor personală, socială și culturală.

Valentin Orga, Introducere în biblioteconomie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2004, pp. 70-71.
Ibidem, pp. 74-75.
7 Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari (IFLA), Ghidul IFLA pentru biblioteci
școlare, 2015, p. 16, disponibil la ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-ro.pdf (ultima accesare la 24.03.2020).
5
6
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De la biblioteca şcolară, la biblioteca publică
Transformarea unei biblioteci școlare în bibliotecă publică, subordonată
autorității publice locale (ordonator de credite), presupune deschiderea către
comunitate și asumarea unui profil enciclopedic, care impune, în constituirea și
dezvoltarea colecțiilor, a se avea în vedere nevoile de informare, studiu și lectură ale populației de toate vârstele și aparținând unui număr cât mai acoperitor
de categorii sociale-profesionale din comunitatea deservită, specificul zonei (industrial, agricol etc.), numărul de locuitori, compoziția pe sexe8 etc.
Amplitudinea procesului de transformare poate fi ilustrată, de exemplu,
prin diversificarea modalităților de atragere a publicului, de exemplu, prin animația culturală, care, în biblioteca publică, se adresează în mod diferit, în funcție
de specificul psihico-social, unor categorii mult diferențiate de utilizatori: preșcolarii (beneficiari ai serviciilor de ludotecă), populația școlară, adolescenții,
tinerii, publicul adult, publicul de vârsta a treia, utilizatorii cu nevoi speciale, dar
și non-publicul (format din „acei membri ai comunității care, fiind lipsiți de educație sau fiind defavorizați din alte motive, au handicapul illetrismului”9).
Biblioteca publică. Introducere
În articolul „Biblioteca publică şi rolul ei în comunitate”, dr. Agnes Erich
(profesor în cadrul Facultăţii de Litere, Jurnalism şi Ştiinţe Politice de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, director al Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu”
Dâmboviţa) definește într-un mod sintetic și elocvent biblioteca publică în raport cu beneficiarii ei, ca fiind „biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei
comunităţi locale care asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă
politică, religie ori naţionalitate”10.
Autoarea cuprinde, în rezumatul lucrării, chintesența argumentării valorii
instituționale:
Valentin Orga, op. cit., p. 71.
Gheorghe Buluță, Animația culturală în biblioteca publică, Colecția „Caietele bibliotecarului”,
Centrul de Pregătire și Formare Profesională a Personalului din Instituțiile de Cultură, București,
1998, p. 29.
10 În „Studii de Biblioteconomie și Ştiința Informării”/ „Library and Information Science Research”,
University of Bucharest, issue 19 / 2015, pp. 21-22.
8
9
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„Biblioteca publică joacă un rol vital în comunităţile deservite, fiind principala instituţie care oferă servicii de informare şi documentare sub diverse forme şi în contexte diferite. Astfel, aceasta contribuie la dezvoltarea personală a
utilizatorilor prin educaţia formală, prin educaţia pe tot parcursul vieţii, prin activităţile desfăşurate după încheierea orelor de şcoală, prin cultura informaţiei,
activităţi de petrecere a timpului liber sau acces la informaţii. Un alt aspect acoperit de către biblioteca publică este legat de coeziunea socială, spaţiul instituţiei transformându-se într-un loc al întâlnirii şi un centru pentru dezvoltarea
comunitară. Identitatea culturală şi locală reprezintă probleme cu un impact
semnificativ asupra comunităţii şi care trebuie să fie popularizate prin intermediul bibliotecii publice, iar imaginaţia şi creativitatea dezvoltă interesul publicului pentru activităţile culturale.”11
Semnificativ de adăugat este faptul că, în proporție de 99%, serviciile de bibliotecă sunt gratuite, premisă pentru accesibilitate maximă, nediscriminatorie.
Biblioteca publică și comunitatea: prezent și viitor
Importanţa bibliotecii publice în dezvoltarea comunităţii şi a cetăţenilor este promovată la nivel global de Declarația IFLA Bibliotecile și dezvoltarea12, care
subliniază rolul bibliotecilor de a sprijini accesul la informare și educație ca element fundamental pentru dezvoltare și recunoaște rolul bibliotecii și al bibliotecarului ca agenți ai dezvoltării. În oglindă cu rezultatele evaluărilor internaționale PISA, misiunile-cheie stipulate de manifestul IFLA-UNESCO13 referitoare la
informare, alfabetizare, educaţie şi cultură continuă să fie de actualitate și în centrul serviciilor bibliotecii publice:
 crearea din stadii timpurii a deprinderilor de lectură la copii;
 susţinerea educaţiei individuale, dar şi a celei instituţionale la toate nivelurile;
 încurajarea dezvoltării creativităţii personale;
 promovarea conştientizării, conservării și valorizării moştenirii şi a diversităţii culturale;
Ibidem, p. 21.
Biroul IFLA, Singapore, 2013, https://clubbib2.wordpress.com/2013/11/15/declaratia-iflaprivind-bibliotecile-si-dezvoltarea/ (ultima accesare la 24.03.2020).
13 IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 199, disponibil la https://www.ifla.org/publications/
iflaunesco-public-library-manifesto-1994 (ultima accesare la 24.03.2020).
11
12
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 oferirea posibilităţii de exprimare culturală, prin încurajarea cultivării

talentelor;
 asigurarea accesului la informaţia comunitară;
 facilitarea deprinderii abilităţilor de muncă intelectuală.
Strict, transformarea bibliotecii școlare în biblioteca publică nu garantează
că se va menține relevantă pentru comunitate. Dependența bibliotecii publice de
o colectivitate publică impune ca aceasta să se adreseze, prin modul de constituire și completare a colecțiilor sale, cât și prin activitățile desfășurate, nu numai
publicului actual, ci și publicului potențial, neomițând publicul viitor14.
Dr. Vera Osoianu, director adjunct al Bibliotecii Naționale din Republica
Moldova, în comunicarea Biblioteca publică și impactul asupra comunității: contribuții în sfere vitale pentru cetățeni15, citează din raportul Envisioning the
library of the future (2013) al Consiliului Britanic al Artelor cele patru mari priorități pe termen lung, care stau în fața bibliotecilor publice:
 Plasarea bibliotecii în centrul comunității (biblioteca-centru comunitar).
 Afirmarea bibliotecii ca centru al inovațiilor digitale (biblioteca – centru
tehnologic).
 Demonstrarea valorii bibliotecii. Asigurarea flexibilității și a sustenabilității acesteia. (Bibliotecile vor trebui să identifice oportunități alternative de
finanțare, inclusiv prin dezvoltarea de noi activități, noi parteneriate și dotarea pentru a presta și alte servicii publice.)
 Formarea profesională continuă a personalului. (Dezvoltarea competențelor necesare pentru utilizarea de tehnologii și servicii inovative și pentru a
asista utilizatorul digital.)
Asigurarea viitorului bibliotecilor publice, în opinia autoarei, este corelată
cu reconfigurarea strategiei de dezvoltare instituțională pentru a-și lărgi și diversifica utilitatea și capitalul de imagine în comunitate, pentru a contribui la
promovarea informației de calitate, la dezvoltarea competențelor de viață și
profesionale ale membrilor comunității, la promovarea, dezvoltarea și păstrarea
moștenirii culturale locale, la cultivarea creativității și susținerea antreprenoriatului. În consecință, direcțiile principale de acțiune ale unei bibliotecii comunitare sustenabile vor viza: îmbunătățirea alfabetizării digitale și accesibilitatea
14
15

Valentin Orga, op. cit., p. 81.
https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/comunicare-vo (ultima accesare la 24.03.2020).
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informațiilor pentru un număr cât mai mare de cititori, oferirea de spații confortabile, atractive unde utilizatorii să poată continua să se documenteze, să învețe,
să creeze, să socializeze, să își cultive talentele etc. atât în format tradițional, cât
și virtual (hub cultural), punerea la dispoziţie a colecțiilor de publicații, a resurselor digitale și a altor conținuturi, corelată cu noi moduri și suporturi de acces
la informații, crearea capitalului social (prin parteneriate vizând incluziunea și
coeziunea socială) și, nu în ultimul rând, personal instruit, user-friendly, creativ
și proactiv în a asista utilizatorii să acceseze informațiile de care au nevoie, la
sediul instituției sau la distanță. O utilă completare se referă la diversificarea căilor și formelor de atragere a diferitelor categorii de public, cu atenție specială
pentru utilizatorii cu competențe și preferințe pentru digital (de exemplu, prin
pagini web interactive, bloguri, reviste cu cititori-autori, ateliere etc.).
Cadrul de referință pentru perspective
În contextul proiecțiilor activității instituționale pentru diferite orizonturi
temporale, nu putem să nu constatăm, și la nivelul anului 2020, lipsa unei strategii naționale de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din România, corelată cu lipsa strategiilor de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice la
nivel județean (doar patru județe – Brașov16, Brăila17, Cluj18, Gorj19 – au elaborat
prin programul Biblionet un astfel de document programatic), care este cadrul
de referință pe baza căruia bibliotecile publice ar putea să își definească evoluția
pe termen lung, în acord cu schimbările din comunitatea deservită? Un posibil
răspuns ar viza încadrarea proiectării evoluției bibliotecii în strategiile de dezvoltare și planurile de acțiune pe termen mediu și lung ale comunității și ale județului de apartenență, urmărind totodată documentele programatice de nivel
național: Strategia pentru Cultură și Patrimoniu Cultural (2016-2022) propusă
de Ministerul Culturii20, Planul Strategic al Bibliotecii Naționale21 pentru perioa-

http://bibliotecadigitala.bjbv.ro/vlib/Strategia.pdf (ultima accesare la 24.03.2020).
https://www.bjbraila.ro/wp-content/uploads/2014/02/strategieBJPI.pdf (ultima accesare la
24.03.2020).
18 www.bjc.ro/files/strategie-sistem-biblioteci/text_strategie_sbpc (ultima accesare: 24.03.2020).
19 https://bibliotell.ro/documente/strategiabjghcj34.pdf, (ultima accesare la 24.03.2020).
20
http://www.cultura.ro/aprobarea-strategiei-pentru-cultura-si-patrimoniu-national-20162022 (ultima accesare la 24.03.2020).
21 http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Strategia_BNaR_31ian2017.pdf (ultima accesare la 24.03.2020).
16
17
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da 2017-2021, Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani
(2016-2035) elaborată de Academia Română22.
Concluzii la acest punct de vedere (în formulare după dr. Vera Osoianu23,
cu completări):
 Bibliotecile există într-un mediu în continuă schimbare, care include modificări fundamentale în comunitate, în relațiile comunitare, așteptările utilizatorilor, serviciile pentru utilizatori, colecții, spații fizice, resursele umaumane în domeniu etc.
 Anual, se închid biblioteci, majoritatea școlare, din mediul rural.
 O posibilă soluție de prevenire o constituie transformarea bibliotecii școlare în situație de risc în bibliotecă publică (comunitară).
 Ca să își asigure viitorul pe termen lung și să atragă publicul larg, bibliotecile publice trebuie să fie accesibile, flexibile și creative, să se adapteze și să
se reinventeze pentru a corespunde necesităților în continuă schimbare ale
membrilor comunității și unor noi modele de consum al cărții. Totodată,
acestea trebuie să fie dotate pentru a presta și alte servicii publice de care
au nevoie beneficiarii și comunitatea
 Toate proiecțiile de viitor ale bibliotecii publice trebuie să se circumscrie
celor două mari activități specifice: promovarea cărții și a lecturii și promovarea informației.
 Bibliotecarului îi revine misiunea de a sprijini dezvoltarea cunoștințelor de
viață și profesionale necesare membrilor comunității.

https://acad.ro/bdar/strategiaAR/doc11/Strategia.pdf (ultima accesare la 24.03.2020).
Vera Osoianu, op. cit., https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/comunicare-vo (ultima
accesare la 24.03.2020).
22
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IMPLICAREA VOLUNTARILOR ÎN DEZVOLTAREA
BIODIVERSITĂȚII PARCURILOR

Oana Viorica CIOBANU
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași

Roxana Mihaela ANGHEL
dr. ing., USAMV Iași –
Facultatea de Horticultură

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV Iaşi, SC
APAVITAL SA Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi și Liceul Tehnologic „Petru Poni” au
avut ca preocupare permanentă realizarea unor proiecte care să susţină colaborarea educaţională în comunitatea ieşeană prin realizarea unei legături strânse între elevi, studenţi şi profesori.
Remarcând beneficiile acestei legături între zona educaţională şi ştiinţifică şi cea de dezvoltare
non-formală, demersul partenerial de faţă oferă posibilitatea atingerii unui nivel ridicat de performanţă tehnică şi didactică. Principalele activităţi practice desfăşurate în cadrul proiectelor vizează tehnologiile de cultivare a unor plante, plantare şi îngrijire, importanţa conceptului de
biodiversitate şi a parcurilor dendrologice din oraşul Iaşi, pledoarie pentru protejarea mediului.

Voluntariatul este o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate
genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi.
Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii
şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale. De aceea, de foarte multe ori, voluntariatul a devenit modul în care
tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Voluntariatul subliniază latura practică a sistemului de învăţare, latură pe
care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în astfel de activităţi.
Proiectul „Biblioteca arborilor” concretizează colaborarea între instituţii
din domeniile literar-ştiinţific şi educaţional, având multiple valenţe culturale,
21
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educative şi profesionale. Ne-am propus să oferim elevilor din liceele ieşene, ,
studenţilor şi absolvenţilor de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, Facultatea de Horticultură şi de la
Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi oportunitatea afirmării profesionale şi a
orientării în carieră prin cunoaşterea şi dezvoltarea abilităţilor de lucru în
echipă, în cadrul educaţiei şi dezvoltării nonformale oferite de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. Grupul ţintă direct este alcătuit din elevii de la profilul
protecţia mediului, clasele IX-XII, de la Liceul Tehnologic „Petru Poni”, studenţi
ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad”, Facultatea de Horticultură.
Etapele proiectului, aflat la cea de-a III-a ediţie, au vizat:
 Catalogarea arborilor şi arbuştilor identificaţi în ediţia precedentă
 Întocmirea fişelor de monitorizare ale arborilor
 Sesiuni de informare cu elevi şi cadre didactice de la Liceul Tehnologic
„Petru Poni” din Iaşi
 Studiu bibliografic asupra unor legende legate de speciile arborilor şi
arbuştilor identificaţi
 Elaborarea broşurii „Parcul dendrologic ApaVital Iaşi”
Prima activitate a fost desfăşurată în cadrul Liceului Tehnologic
„Petru Poni” din Iaşi, unde elevii de
la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului” au participat la
prelegerea „Analiza SWOT la APAVITAL Iaşi” susţinută de voluntara
bibliotecii Marinela Bucătaru de la
Facultatea de Horticultură.
Întâlnirea a reprezentat o pledoarie pentru o altă modalitate de
Fig. 1. Prelegere „Analiza SWOT la APAVITAL Iaşi”
protejare a mediului înconjurător
prin dezvoltarea unor locuri de recreere (fig. 1).
De Ziua Europeană a Parcurilor, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi şi
„ApaVital” Iaşi au organizat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, Facultatea de Horticultură şi Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi o prezentare în cadrul proiectului
22
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„Biblioteca arborilor” (fig. 2). Marinela Bucătaru, studentă la Facultatea de Horticultură, a expus
modelul peisagistic al viitorului
Parc dendrologic ApaVital.
Ecolog Ramona Ciobanu ne-a
vorbit despre Ziua Biodiversităţii
(22 mai) şi Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale. Ing. Roxana AnFig. 2. Ziua Europeană a Parcurilor
ghel de la Facultatea de Horticultură a expus împreună cu bibliograful următoarea etapă a acestui proiect: găsirea şi dezvoltarea unor poveşti şi povestiri despre arborii şi arbuştii identificaţi în ediţia precedentă.
La întâlnirea desfăşurată la
Facultatea de Horticultură, în laboratorul de monitorizare, ing. Roxana Anghel a coordonat studenţii de
la profilul Protecţia Mediului şi
alături de reprezentantul Agenţiei
de Mediu au descifrat modalitatea
de catalogare a arborilor şi arbuştilor identificaţi în ediţia precedentă
Fig. 3. Catalogarea arborilor şi arbuştilor
în parcul dendrologic S.C. APAVITAL (fig. 3).
Studenţii care vor fi voluntari ai bibliotecii la manifestările următoare vor
explica elevilor de la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului” al Liceului Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi cum să conlucreze la etapele viitoare ale
proiectului.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi a organizat activitatea „Biblioteca
arborilor” – Colaborare interinstituţională în proiecte – schimb de bune practici,
care s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iaşi (fig. 4).
Elevii de la profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului”, clasele a X-a,
au contribuit activ la această întâlnire prin întrebări şi opinii personale. Reprezentanţii S.C. APAVITAL Iaşi şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi au
23
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punctat momentele importante ale colaborării cu Biblioteca Judeţeană „Gh.
Asachi” Iaşi.

Fig. 4. Colaborare interinstituţională în proiecte – schimb de bune practici

Activitatea Ziua biodiversităţii şi Ziua Europeană a Parcurilor s-a desfăşurat în sala de festivităţi de la ApaVital Iaşi.
Reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi au vorbit despre
importanţa biodiversităţii şi impactul transformărilor pe care le poate aduce
poluarea asupra omului, sănătăţii şi a vieţii. Reprezentantul ApaVital Iaşi a descris pe scurt modalităţile de tratare şi epurare a apei de la staţiile aflate în
subordinea societăţii şi a împărţit materiale promoţionale (fig. 5).

Fig. 5. Ziua biodiversităţii şi Ziua Europeană a Parcurilor
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Ziua Europeană a Parcurilor este o
iniţiativă lansată în 1999 de Federaţia
EUROPARC şi marchează data de 24
mai 1909, când Suedia a anunţat înfiinţarea primelor parcuri naţionale din
Europa, cu scopul de a trage un semnal
de alarmă în protejarea naturii copleşite de valul de tehnologizare.
Reprezentanţii Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi alături de Facultatea de Horticultură şi Liceul Tehnologic
„Petru Poni” din Iaşi au prezentat etapele anterioare ale activităţilor din cadrul proiectului „Biblioteca Arborilor”
şi activităţile ce au avut loc în parcul
dendrologic, finalizate prin editarea
unei broşuri informative (fig. 6).
Fig. 6. Coperta broşurii informative

Concluzii
1. Aceste activităţi din cadrul proiectului au lărgit orizontul ştiinţific şi
cultural al elevilor şi studenţilor prin cunoaşterea şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate.
2. Au dezvoltat abilităţile de comunicare.
3. S-au pus în valoare tehnici ştiinţifice noi, contemporane.
4. Cercurile şi activităţile organizate în cadrul acestui proiect constituie o
modalitate de valorificare a colaborării instituţionale între bibliotecă, universităţi şi liceele ieşene, cu beneficii educaţionale aduse întregii comunităţi.
Mulţumim tuturor participanţilor, colaboratorilor, voluntarilor şi celor implicaţi, care au făcut posibilă realizarea acestui proiect!
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ÎNCEPUTURILE BIBLIOTECII MUNICIPALE IEȘENE
REFLECTATE ÎN PRESA INTERBELICĂ

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

Fondată în 1920, ca o secțiune a Muzeului Municipal, reorganizată în anii
1935-1937, închisă în perioada ultimei conflagrații mondiale, redeschisă în
1944 și complet reorganizată în 1950, cu întregul fond de carte risipit în anii
războiului, Biblioteca Județeană „Gh. Asachiˮ Iași a cunoscut, de-a lungul timpului, mai multe restructurări impuse de vitregia vremurilor. Se pare că întregul fond de carte constituit în perioada 1920-1944 s-a pierdut în anii războiului. Conform unor informații, numărul volumelor se ridica, în 1941, la 23.6221.
Alte relatări estimează că „la câteva luni după izgonirea fasciștilor, din cele
8-10 mii de volume, câte se presupune că avea biblioteca, nu mai rămăsese
nici unulˮ2. Cert este că – în 1950 – noile autorități au pus bazele unei Biblioteci Centrale Regionale la Iași, care continua – simbolic doar – vechea Bibliotecă Municipală3.
Nepăstrându-se documente de organizare internă (administrativă)4 din
perioada 1920-1949, vom încerca, în cele ce urmează, să conturăm o istorie a
Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, Biblioteca „Gh. Asachiˮ – 80. O istorie de suflet și de minte, Iași,
Editura Vasiliana ʼ98, 2000, p. 12.
2 A. Lupu, Biblioteca Regională din Iași, București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957,
p. 12.
3 Cu toate acestea, începuturile Bibliotecii Județene de astăzi au fost raportate, chiar și în anii socialismului, la momentul fondării Muzeului Municipal și a bibliotecii acestuia. Spre exemplu, în
noiembrie 1971, Biblioteca a sărbătorit semicentenarul (vezi Liviu Moscovici, Biblioteca Municipală „Gheorghe Asachiˮ din Iași la o jumătate de secol de existență, în „Revista bibliotecilorˮ, an
XXV, nr. 1, ianuarie 1972, p. 23).
4 Spre exemplu: Registre Inventar, cataloage topografice sau tematice, specificațiile donațiilor,
facturi de achiziții etc.
1
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Bibliotecii Municipale așa cum aceasta e reflectată în (relativ) puținele articole
din presa interbelică ieșeană. Menționăm că o parte dintre aceste articole au
fost incluse în bibliografia selectivă dedicată Bibliotecii, apărută în 19955.
1920: Biblioteca Muzeului Municipal
Ziarul „Opiniaˮ din 4 octombrie 1920 anunța publicului că a avut loc Ședința Comisiei Interimare, prezidată de Mihai Negruzzi, în cadrul căreia s-au
discutat chestiuni privitoare la Piața Bădărău, iluminatul public, Muzeul Orașului Iași [s.n.], despre un bust al lui N. Gane ș.a. Știrea e importantă, căci e prima
consemnare în presă despre Societatea Muzeul Orașului Iași: „Se primește propunerea d-nilor Ghibănescu, Tafrali și Bogdan, de a se întemeia o societate sub
denumirea de Muzeul Orașului Iași și se acordă acestei societăți o primă subvenție de 100.000 lei.ˮ6 Deși în articolul invocat nu se menționează, din alte
știri, ulterioare, cunoaștem că pe lângă Muzeul Municipal urma să funcționeze
și o bibliotecă.
Partea administrativă și dezbaterile din prima fascicolă a buletinului Muzeului Municipal din Iași – „Ioan Neculceˮ – aduc lămuriri suplimentare. Înființarea societății amintite nu ar fi fost posibilă fără sprijinul primarului Mihai
Negruzzi7.
Crearea Muzeului Municipal a survenit imediat după sfârșitul Marelui
Război, când orașul Iași încă resimțea neajunsurile provocate de refugiul locuitorilor munteni în Moldova și mutarea administrației centrale în fosta capitală
moldovenească, devenită, într-un moment neașteptat, capitală a României. De
altfel, încă din primele rânduri ale articolului invocat, sunt menționate „nevoile materiale ce apasă comuna Iașilor, ca refacerea străzilor, aprovizionarea
populațiunei cu de toate ale traiului, normalizarea vieții de toate zileleˮ8.
În continuare, e redată cererea lui Gh. Ghibănescu – profesor și publicist –,
adresată, la 14 septembrie 1920, președintelui Comisiei Interimare, în cuprinLiviu Moscovici, Contribuții la bibliografia județului Iași: Biblioteca Județeană „Gh. Asachiˮ
(1920-1995). 75 de ani de activitate. Bibliografie selectivă, Iași, 1995, pp. 7-8.
6 *** Ședința Comisiei Inter[i]mare, în „Opiniaˮ, an XVI, nr. 4031, 4 octombrie 1920, p. 2.
7 Mihai Negruzzi (1873-1958), descendent al cunoscutei familii de boieri moldoveni, a fost scriitor și om politic. Era fiul lui Leon C. Negruzzi, el însuși primar al Iașului (între 1883 și 1886).
8 Partea administrativă și dezbaterile, în „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iașiˮ,
an I, fasc. I, octombrie 1921, p. 156.
5
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sul căreia deplânge inexistența unui muzeu municipal, „care să cuprindă în el
tot ceia ce interesează Iașii și, prin el, întreaga Moldovăˮ9. Referitor la bibliotecă, Ghibănescu specifica în cererea sa: „O asemenea societate va avea în grijile
sale să adune tot materialul istoric cu privire la Iași și Moldova; să-și aibă biblioteca sa ieșană [s.n.], muzeul său istoric ieșan și o revistă istorico-arheologică, care să publice tot materialul istoric ieșan moldovenesc, ce se găsește fie
prin arhivele particulare, fie prin depozitele noastre culturale.ˮ10 Cererea lui
Ghibănescu surprinde esența Societății și liniile sale directoare, așa cum acestea se vor contura în anii următori.
Ce a urmat ne spune însuși Ghibănescu: continuatorul lui Costache Negruzzi a primit cererea și l-a rugat pe autorul ei să desemneze 3-4 persoane
care să studieze chestiunea și să vină cu un proiect de statut. Pe reversul adresei din 14 septembrie 1920, Ghibănescu a notat următoarele nume: Orest
Tafrali, Sever Zotta, N.A. Bogdan și Mihai Costăchescu. Cererea lui Ghibănescu
a fost înregistrată la Primăria orașului cu nr. 31795/ 1920, iar membrii Comisiei au fost numiți prin decizia nr. 202 a primarului Mihai Negruzzi.
Prima întrunire a Comisiei a avut loc la 7 octombrie 1920, la sediul Primăriei; următoarea s-a desfășurat acasă la Orest Tafrali. În cele două întâlniri, s-a
redactat statutul Societății Culturale Muzeul Orașului Iași, care e redat în întregime în prima fascicolă a buletinului „Ioan Neculceˮ.
Direcțiile principale ale Societății erau cele enunțate de Ghibănescu în cererea adresată lui Mihai Negruzzi, la care s-au adăugat și altele: să trezească în
public cultul trecutului, să înființeze o școală de paleografie și epigrafie, să
adune dovezi privitoare la trecutul orașului și al Moldovei etc. Subvenționarea
Societății era în grija Primăriei, care urma să înscrie, anual, în buget, sumele
necesare. Cu privire la sediul Societății, se menționează: „Primăria va pune la
dispozițiea Societății una dintre sălile de la imobilele ce aparțin comunei, până
ce se va putea dispune de un local propriu.ˮ11
Președintele de onoare al Societății era primarul orașului, iar numărul
membrilor activi și onorari se ridica la 5. Comitetul se afla la conducere pe o
perioadă de zece ani și urma să dirijeze activitatea Muzeului, a Bibliotecii și a
Buletinului.
Ibidem, p. 157.
Ibidem.
11 Ibidem, p. 159.
9
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Noul muzeu urma să preia de la Primăria orașului obiectele de artă, tablouri, hărți istorice, documente, pietre cu inscripții etc. Așadar, cel dintâi patrimoniu al Muzeului s-a constituit din donația Primăriei.
În privința Bibliotecii, statutul precizează: „Biblioteca va forma o secțiune
a muzeului și va face parte integrantă din muzeu. Biblioteca va cuprinde în primul loc cărțile tipărite la Iași, periodicele, cum și acele cărți care vorbesc de Iași
și de Moldova. În acest scop, Primăria Com. Iași va pune la dispoziția societății
biblioteca sa ocazională, pentru a sluji ca prim material al bibliotecei. Regulamentul de administrare al muzeului va cuprinde și funcționarea bibliotecii
[s.n.].ˮ12
Primarul orașului, fiind președintele de onoare al Societății, avea atribuția
de a convoca pe membrii Societății la ședințele ordinare și extraordinare și de
a stabili legătura dintre Societate și Consiliul Comunal. Însă, președintele activ
e cel care „conduce mișcarea fondurilor și dă aprobarea sa la orice cerere de
achiziție pentru muzeu și bibliotecăˮ. Sarcina inventarierii bunurilor celor două entități urma să revină secretarului.
În cadrul celor două ședințe lunare care urmau să aibă loc, Comitetului îi
revenea obligația de a discuta toate chestiunile privitoare la Muzeu și la Bibliotecă, precum și de a gestiona inventarierea și catalogarea bunurilor.
La 20 octombrie 1920, Ghibănescu a primit înștiințare oficială din partea
Primăriei, prin care i se aducea la cunoștință că a fost confirmat ca membru în
comitetul de conducere al Societății, alături de ceilalți patru oameni de cultură13. De asemenea, Ministerul de Interne a aprobat înființarea Societății și a
confirmat bugetul propus inițial.
Prima ședință oficială a Societății s-a desfășurat în str. Rafail nr. 1, adică la
locuința lui Ghibănescu, la 8 ianuarie 1921. Procesul-verbal consemnează prezența celor cinci membri în comitetul de conducere, iar Ghibănescu își arată
satisfacția „să vază înfăptuită ideea saˮ. Sarcinile au fost distribuite după cum
urmează: N.A. Bogdan a preluat casieria, M. Costăchescu secretariatul, Gh. Ghibănescu urma să fie directorul Buletinului, O. Tafrali urma să fie directorul
școlii de epigrafie și paleografie, iar Sever Zotta urma să ocupe postul de conservator al muzeului, arhivei și bibliotecii.
12
13

Ibidem, p. 160.
Ibidem, p. 163.
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Din aceeași sursă, aflăm că s-a trimis o înștiințare către președinta Societății Invalizilor, d-na Petrovici, prin care aceasta era rugată să propună despăgubiri pentru clădirea restaurată a Societății Invalizilor, din curtea Goliei. Conform răspunsului, despăgubirile se ridicau la suma de 15.000 lei, care a fost
achitată.
Din motive neclare pentru noi, cei de astăzi, dar cunoscute primarului Negruzzi (după cum se precizează într-o cerere), profesorul Orest Tafrali s-a retras din Societate, iar la 21 ianuarie, locul său a fost ocupat de A.D. Atanasiu,
profesor la Școala de Bele-Arte14.
La 12 martie 1921, s-a hotărât ca Muzeul să se instaleze în aripa zidită a
externatului secundar de fete, aripă restaurată de Societatea Invalizilor; s-a
mai hotărât ca atât biblioteca Primăriei, cât și arhiva veche a Eforiei (18321856) să fie cedate Muzeului.
La 26 martie 1921, s-a discutat bugetul Societății pe anul 1. N.A. Bogdan
era cel care urma să se ocupe de angajarea meșterilor zidari pentru amenajarea spațiului și pentru achiziționarea mobilierului necesar muzeului, bibliotecii și sălii de întrunire a consiliului. Pentru transportul documentelor Eforiei și
a bibliotecii Primăriei, s-a cerut aprobarea, ulterior acceptată, a directorului
Școlii Normale de Băieți „Vasile Lupu”, pentru a delega elevii să ajute la acest
serviciu. Tot acum, s-a primit donația Gheorghe I. Grigoriu, fiul defunctului
funcționar și ziarist I. Grigoriu (Havas), care conținea corespondență și acte de
familie15, inventariate de Ghibănescu și care au constituit, de fapt, alături de
materialul adus de la Primărie, întâiul patrimoniu al muzeului.
Bugetul Societății pe anul 1920-1921 arată că cei mai mulți bani au fost
alocați pentru tipărirea Buletinului „Ioan Neculceˮ (36.000 lei), la care s-au
adăugat plățile despăgubirii către Societatea Invalizilor, reparațiile și amenajarea localului, mobilierul ș.a. La 20 mai 1921, s-a constatat că toată arhiva
Eforiei se afla deja la Muzeul Municipal, fiind așezată la etajul I al clădirii din
curtea Goliei; tot atunci, s-a constatat că rafturile Bibliotecii fuseseră aduse, dar
au fost așezate în sala de ședințe a Consiliului [s.n.]16.
O a doua donație făcută Muzeului a venit din partea soției defunctului
profesor Octav Erbiceanu, Lucia Octav Erbiceanu. Opisul documentelor donate
Ibidem, p. 164.
Ibidem, p. 166.
16 Ibidem, p. 168.
14
15
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e publicat în prima fascicolă a Buletinului17. Tot în 1921, Muzeul a primit documente istorice cu titlul de donație din partea familiei Neculai Drosu18.
Au fost cooptați membri noi, în persoana lui Teodor Burada și Ilie Bărbulescu, iar ca membri corespondenți, Paul Gore (Chișinău), Dimitrie Dan (Cernăuți), Alexandru Lapedatu (Cluj-Napoca) și Gh. Balș (București).
La 3 iunie 1921, membrii Muzeului istoric și etnografic Virgil Hălăceanu
„opinează că a venit timpul de a se ceda toate obiectele și cărțile acestui muzeu
[către] muzeul municipal, cu condiția expresă ca o secție să poarte pe veci numele de Secțiunea inginer Virgil Hălăceanu19. Se hotărăște ca toate obiectele
acestui muzeu să fie instalate în etajul al II-lea al clădirii, iar biblioteca să se
așeze în dulapuri aparte, jos, în sala de ședințe a Comitetului [s.n.].ˮ20
Tot în 1921, s-a primit, din partea lui Gh. Ghibănescu, o donație însemnată, cuprinzând documente care aparținuseră Smarandei Macri, pe care profesorul ieșean a reușit să le cumpere la kilogram. N.A. Bogdan a fost autorizat să
cumpere, pentru muzeu, șase hărți vechi și, în același an, au devenit membri de
onoare ai Societății mitropolitul Pimen al Moldovei21 și N. Iorga.
S-au făcut totuși, în vâltoarea acestor începuturi, și achiziții pentru Bibliotecă, despre care aflăm din același număr al Buletinului „Ioan Neculceˮ: „În
ședința de la 27 iunie a.c., d. N.A. Bogdan comunică că librăria Isr. Kuppermann din Iași pune la dispoziția muzeului, pentru a i se începe organizarea bibliotecii moldovinești în general și ieșane în special, ca o secție a Muzeului Municipal, 450 volume, cărți, broșuri și reviste pentru suma de 1 leu exemplarul.
Cu această ocazie, librăria Isr. Kuppermann a binevoit a oferi ca donație muzeului suma de 180 de lei, ca atenție și urare la scopul nobil ce urmărește
această instituție. S-a autorizat pe d. N.A. Bogdan, casierul Societății, să facă
plata, să primească donațiunea de 180 lei și să înmâneze d-lui Kuppermann
adresa de mulțumire din partea comitetului. Tot d. N.A. Bogdan va face catalogul acestor noi achiziții de cărți.ˮ22
Ibidem, pp. 169-171.
Opisul documentelor donate de N. Drosu a fost publicat în „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului
Municipal din Iașiˮ, an I, fasc. II, iulie 1922, pp. 352-362.
19 Virgil Hălăceanu (1874-1917) a fost un inginer ieșean și animator cultural în capitala Moldovei.
20 „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iașiˮ, an I, fasc. I, octombrie 1921, p. 172.
21 Pimen Georgescu (1853-1934) a fost mitropolit al Moldovei începând cu anul 1909, păstorind
până la moarte; e cunoscut ca „mitropolitul Marii Uniriiˮ.
22 „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iașiˮ, an I, fasc. I, octombrie 1921, p. 173.
17
18
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În august 1921, s-a produs o importantă schimbare la vârful administrației municipale ieșene: interimatul lui Mihai Negruzzi a încetat, în locul său venind Petru Pogonat23, fapt care a creat îngrijorare printre membrii Societății,
căci bugetul acesteia pe anul 1921-1922 a fost redus de la 100.000 lei la numai
20.00024!
*
În ordine cronologică, următoarele informații despre Societate le găsim
într-un scurt articol inserat în ziarul „Opiniaˮ, de unde aflăm că – în aprilie
1922 – primarul orașului, Eugen Herovanu, a participat la una dintre ședințele
Comitetului, rămânând „pe deplin satisfăcut de frumoasa organizare, de marea
bibliotecă [s.n.] și de numeroasele antichități adunate acolo [în clădirea din
curtea Goliei, n.n.]ˮ25. De asemenea, aflăm că Gh. Ghibănescu, cu acordul și deplina înțelegere a mitropolitului Moldovei, a hotărât să aducă în curtea Goliei,
de la Mănăstirea Cetățuia, cele patru trăsuri istorice, aparținând lui Alexandru
Ioan Cuza și mitropolitului Meletie26. Tot cu acordul mitropolitului Pimen, s-a
luat decizia ca pietrele de pe mormintele din curțile bisericilor ieșene să fie
transferate la muzeu, „făcându-se astfel un decor epigrafic al Iașilor vechiˮ27.
La ședința din aprilie 1922, a participat, se pare, și ministrul de Război,
generalul Gheorghe D. Mărdărescu (1866-1938). El a făgăduit lui Ghibănescu
să trimită muzeului câte un exemplar din trofeele de război, „luate de la dușmanii țăreiˮ28.
Fascicola II a Buletinului Muzeului Municipal, apărută în 1922, aduce informații prețioase despre biblioteca muzeului. Dimitrie Dan, membru de onoare al Societății, a trimis pentru Biblioteca Muzeului Municipal una dintre
lucrările sale, Chronica Episcopiei de Rădăuți. Tot acum s-au făcut și unele achiPetru Pogonat (1880-1957) a fost un jurist român, care a ocupat funcția de primar al municipiului Iași pentru scurt timp (august 1921); după ce a trecut prin închisorile comuniste, a intrat în
monahism, la Mănăstirea Neamț.
24 „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iașiˮ, an I, fasc. I, octombrie 1921, p. 174.
25 *** Muzeul Municipal, în „Opiniaˮ, an XXIII, nr. 4479 (greșit numerotat), 29 aprilie 1922, p. 2.
26 E vorba de mitropolitul Meletie Lefter „Brandaburulˮ (1777-1848), fost episcop al Hușilor,
transferat ulterior la Roman; în 1844, a ajuns la conducerea Mitropoliei Moldovei, unde a păstorit
până la moarte.
27 Transferul acestor valori de patrimoniu nu era definitiv, ci doar provizoriu, căci Mitropolia rămânea proprietarul lor; în cazul în care, la Iași, urma să se înființeze un muzeu al Mitropoliei, „ele
vor fi ridicate de la Muzeul Municipal și așezate în muzeul bisericescˮ.
28 *** Muzeul Municipal, în „Opiniaˮ, an XXIII, nr. 4479 (greșit numerotat), 29 aprilie 1922, p. 2.
23
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ziții: colecția ziarului ieșean „Era nouăˮ a fost cumpărată pe o perioadă de 10
ani, la suma de 450 lei. De asemenea, „Biblioteca se îmbogățește cu întreaga
colecție a revistei ieșene Arhiva (pe 27 ani), cu toate volumele de documente
slavo-române a d-lui Gh. Ghibănescu: Surete și izvoade – 10 volume, Ispisoace și
zapise – 9 volume; tot atunci se mai donează, pentru biblioteca Muzeului, Revista Arta pe 5 ani, din partea d-lui Alex. D. Atanasiuˮ29.
Muzeul se îmbogățise încă de la fondare cu noi bunuri de patrimoniu, căci
în 1921 s-au numărat printre donatori Anton Pătrășcan, Victor Vrabie, Spiridon Irimescu, Paul Gore, N.A. Bogdan, Maria Zaharescu. Toți aceștia au donat,
în special, documente vechi, de proprietate și familiale30.
Patrimoniul Muzeului Hălăceanu a fost transferat, în întregime, în 1921,
către Muzeul Municipal și depus în turnul Goliei. N.A. Bogdan a constatat însă
numeroase lipsuri de cărți și obiecte valoroase31.
Mai apoi, societatea cooptează noi membri activi: Paul Gore – „care e pe
cale de a se face ieșan, prin cumpărarea caselor d-lui Gr. Iamandi, strada Carolˮ, pe Gh. I. Brătianu, fiul lui Ion Brătianu și tânăr istoric32, pe episcopul Iacob
Botoșăneanul, egumen al Mănăstirii „Sf. Spiridon” din Iași și episcop-vicar al
Mitropoliei Moldovei33.
În ceea ce privește biblioteca Muzeului, unele știri despre aceasta sunt
cuprinse într-o dare de seamă a lui Gh. Ghibănescu către președintele de onoare al Societății, primarul orașului, Petru Pogonat. Acesta era informat, printre
altele, la 23 noiembrie 1921, că muzeul ocupase „sala de zid restaurată de invalizi, [care] cuprinde cinci saloane mari unul peste altul, în cinci etajeˮ 34. Bibliotecii nu i se alocase nici măcar o sală, căci dulapurile care conțineau cărțile
erau așezate în sala de ședințe a Comitetului.
Mai departe, în același raport, se precizează: „Biblioteca Muzeului este alcătuită din fosta bibliotecă a Primăriei și din marea bibliotecă a muzeului
Hălăceanu, cedată muzeului. Pentru instalarea și catalogarea acestei biblioteci
s-au cumpărat patru dulapuri mari și mai e încă nevoie de două-trei dulapuri,
„Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iașiˮ, an I, fasc. II, iulie 1922, p. 374.
Ibidem, p. 351.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem, pp. 365-366.
34 Ibidem, p. 368.
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spre a fi orânduite și servite cu înlesnire publicului cetitor. Pentru catalogarea
bibliotecii, comitetul a însărcinat pe d. N.A. Bogdan să facă inventarierea și catalogarea pe fișe.ˮ35
Scopul fondării bibliotecii e arătat în același document din noiembrie
1921: să adune publicații apărute la Iași și în Moldova, începând de la Cazania
mitropolitului Varlaam. Tot atunci, Ghibănescu aducea în discuție sediul Muzeului: „… [pe viitor], Muzeul trebuie să-și aibă localul său propriu, mândru,
frumos și impunător ca stil. Răzlețitele săli de cabinet de pinacotecă, de arheologie, trebuie să fie centralizate într-un muzeu care să fie podoaba Iașilor.ˮ36
Grație intervenției lui Ghibănescu, în perioada când acesta a ocupat funcția de prefect al Fălciului, la Muzeul Municipal au ajuns valoroase documente
și chiar un iatagan turcesc, lucrat în argint, donație a lui Iorgu Constantin, din
Fălciu37.
Tot în fascicola II a Buletinului „Ioan Neculceˮ, ni se oferă informații detaliate despre organizarea bibliotecii. Oferim, în continuare, un citat mai lung,
dar elocvent:
„În şedinţa de la 13 Martie (Proces-Verbal No. 20), comitetul s-a ocupat de
sporirea bibliotecei Muzeului, pentru a se putea spori numărul cărţilor şi a se
aduce la îndeplinire prevederile art. 10 din statute.
În acest scop, s-a făcut o adresă Rectoratului Universităţii de laşi care, sesizând comitetul bibliotecei Universitare, să dispună acordarea a câte un
exemplar din toate tipăriturile cari au fost trimise bibliotecei de Iaşi în 2
exemplare. Prin această măsură se degajează şi biblioteca Universităţii de
foarte multe cărţi, care n-are unde să le pună, şi se face un îndoit serviciu publicului.
Pe cât suntem informaţi, cererea comitetului Muzeului e în studiu în sânul
comisiunii bibliotecei, şi cum şi seminariile Universitare au cerut pentru sine
parte din dublete, comisiunea va dispune ca scrierile de specialitate să fie donate seminariilor Universitare, iar dubletele cărţilor de literatură estetică bibliotecii Muzeului Municipal.
În legătură cu organizarea bibliotecii şi arhivei de documente, s-a discutat
întocmirea cataloagelor şi trecerea cărţilor şi documentelor pe fişe.
Ibidem.
Ibidem, p. 369.
37 Ibidem, pp. 366-367.
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D-l casier a prezentat comitetului mai multe sisteme de fişe, ce se găsesc
actualmente în întrebuinţare la diferitele biblioteci din Iaşi. În acest scop, s-a
dispus ca în noul buget să se prevadă un articol special pentru cumpărarea şi
scrisul fişelor, adoptându-se sistemul bibliotecei Universitare din Iaşi. Fiecare
carte va fi trecută în 2 fişe, din care una va fi orânduită în mod alfabetar pe autori, şi a doua pe specialităţi. Cât pentru documente, s-a dispus ca pe lângă
condica în care se vor trece în opise documentele în plicuri speciale după donațiuni şi achizițiuni, se vor scrie şi pe fişe aşezate toate în ordine cronologică,
sistemul Academiei.ˮ38
În 1922, primarul orașului a devenit juristul Eugen Herovanu (18741956) care, deși a vizitat Muzeul, Biblioteca și a văzut întreaga arhivă constituită, fiind „pe deplin satisfăcut de frumoasa organizareˮ (vezi știrea din „Opiniaˮ), nu a reușit să ofere ca subvenție Societății decât modica sumă de 10.000
de lei. A promis totuși ca, după deschiderea Muzeului către public, plata personalului administrativ să intre în bugetul Primăriei39.
În numerele următoare ale Buletinului „Ioan Neculceˮ, se poate (timid)
constata că dezvoltarea și organizarea bibliotecii Muzeului Municipal nu mai
era o prioritate pentru membrii Societății, chiar dacă, la 21 octombrie 1922,
Ghibănescu a trimis un memoriu Primăriei, în care solicita angajarea unui custode pentru muzeu, care urma să fie la dispoziția publicului în zilele de sărbătoare și duminicile (Muzeul nu fusese deschis publicului încă) și care să ajute
la aranjarea materialului din bibliotecă și muzeu. În același memoriu, se solicita angajarea unui om de serviciu și majorarea subvenției, în special pentru tipărirea buletinului oficial, în condițiile creşterii costurilor tipografice. De asemenea, era reiterată o cerere aprobată de administrația Herovanu, prin care
unele obiecte de artă, dulapuri, dar și arhiva breslei calicilor, păstrată în cadrul
departamentului Contencios, să fie transferate în patrimoniul Muzeului40.
Chestiunea privitoare la buget și la angajarea unui custode a fost aprobată
de Primărie, la 24 ianuarie 192341. Ulterior, postul de custode a fost ocupat de
Traian Ichim. Mihai Costăchescu, alături de N.A. Bogdan au fost autorizați, „din
dorul de a spori biblioteca cu cărți vechi tipărite la Iași, să controleze volumele
Ibidem, p. 377.
Ibidem, p. 380.
40 Ibidem, fasc. III, 1923, p. 215.
41 Ibidem, p. 220.
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oferite de librăria Israel Kuperman și să le cumpereˮ. Investigația lui N.A. Bogdan, casier al Societății, a fost concretizată prin cumpărarea a 110 volume, în
valoare de 550 de lei42.
Deși nu era deschis publicului, Muzeul a primit, la 26 noiembrie 1922, vizita Principelui Nicolae care „a arătat un vădit interes pentru obiectele muzeului, care vorbesc de persoane domneștiˮ43; câteva luni mai târziu, Sofia de
Wied, fostă principesă domnitoare a Albaniei, a vizitat Muzeul44. Anul următor,
aceleiași instituții i-au trecut pragul alte personaje princiare: Principele Carol
și Principesa Elena.
În bugetul pe anul 1923, se menționa că bibliotecii îi fuseseră alocate
3000 de lei45 (un an mai târziu suma va crește, dar modic, la 4000 lei), în condițiile în care tipărirea fascicolei III a Buletinului „Ioan Neculceˮ costase
31.000 de lei46.
În 1923, N.A. Bogdan renunță la postul de casier și devine, oficial, bibliotecar și vicepreședinte. Acest fapt a provocat o schimbare în ceea ce privește atribuțiile membrilor Comitetului. Postul de casier a revenit lui Mihai Costăchescu47.
În privința lui N.A. Bogdan, trebuie făcută o precizare: el era bibliotecar al
Muzeului, căci biblioteca nu avea personalitate juridică, iar faptul acesta era
departe de a se realiza. Așa-zisa bibliotecă municipală fusese, de fapt, o simplă
prevedere în statut. Membrii Societății erau interesați mai cu seamă de achiziționarea de obiecte pentru muzeu (în special documente istorice, care urmau
să fie publicate în „Ioan Neculceˮ). Cărțile bibliotecii aveau un circuit mult prea
restrâns, iar publicul larg probabil nici nu auzise de existența acestei entități.
Lipsa unor registre de inventar era acut resimțită, motiv pentru care sarcina inventarierii muzeului și a cărților bibliotecii a revenit lui N.A. Bogdan și
Traian Ichim. Cei doi urmau să alcătuiască un catalog al volumelor adunate în
puținele dulapuri din sala de consiliu48.

Ibidem, p 230.
Ibidem, p. 220.
44 Ibidem, p. 221.
45 Ibidem, p. 229.
46 Ibidem, fasc. IV, 1924, p. 271.
47 Ibidem, p. 293.
48 Ibidem, pp. 295, 310.
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Însă a intervenit o problemă, căci Primăria orașului a solicitat Muzeului
restituirea întregii biblioteci ce-i fusese donată (cu tot cu dulapuri!), pe motiv că
mare parte din cărți sunt necesare serviciului tehnic. Membrii Societății au
analizat înștiințarea Primăriei și au hotărât respingerea parțială a acestei cerințe și doar unele cărți, de specialitate, urmând să fie restituite, pe baza unui
proces verbal49.
În anul 1924, N.A. Bogdan a lucrat intens la inventarierea obiectelor Muzeului și a prezentat concluziile sale în toamnă, când au fost reluate întrunirile
Comisiei. În total, Muzeul deținea, la 30 septembrie 1924, 4658 de obiecte. În
privința bibliotecii, alcătuirea cataloagelor a necesitat mai mult timp, așa încât
N.A. Bogdan și-a prezentat doar metoda de lucru, respectiv alcătuirea unor cataloage tematice: catalogul A urma să cuprindă volumele referitoare la istorie,
politică, armată; catalogul B era aferent dicționarelor, cataloagelor, calendarelor, cărților scolastice; catalogul C urma să cuprindă volumele de literatură, arte frumoase, etnografie, călătorie, filosofie50.
În bugetul pe anul 1925, pentru cumpărarea cărților a fost alocată suma
de 10.000 de lei (comparativ, tipărirea Buletinului costa 30.000 lei)51. Probabil, achiziția documentelor istorice, a medaliilor sau a altor obiecte care urmau
să facă parte din patrimoniul Societății era efectuată tot din această sumă, căci
nu era prevăzut nimic în buget referitor la acest din urmă aspect. În bugetul pe
anul 1926, acest fapt este explicit arătat: 10.000 lei pentru cărți și obiecte de artă, în condițiile în care tipărirea publicației „Ioan Neculceˮ ajunsese să coste
50.000 de lei. Abia anul următor (1927), suma alocată cumpărării cărților pentru bibliotecă și a obiectelor de patrimoniu crește la 20.000 de lei, dar acest fapt
s-a petrecut pe fondul ridicării costurilor de tipărire pentru revistă: 70.000 de
lei! În 1928, sunt sistate achizițiile de carte, căci în bugetul pe acest an era specificat că au fost alocate 12.000 de lei doar pentru cumpărarea obiectelor de artă.
Un an mai târziu, cumpărarea cărților revine în buget, alături de achiziționarea
Ibidem, p. 301. Din rațiuni practice, Primăria nu a dorit niciodată să renunțe la propria sa bibliotecă. Acest fapt este întărit și de următoarea situație: în 1944, „pentru completarea bibliotecei
administrative și tehnice a Primăriei Municipiului nostru, cu cărți de specialitate, s-a acordat un
însemnat fond. Pentru întâiași dată Primăria are o asemenea bibliotecă tehnică și administrativă.
Este o acțiune de pregătire a funcționarilor, prin cursuri și școli.ˮ (vezi „Evenimentulˮ, an XXXVIII,
nr. 9135, 21 martie 1944, p. 4.)
50 „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iașiˮ, fasc. V, 1925, p. 292.
51 Ibidem, p. 314.
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obiectelor de artă, dar pentru aceste achiziții sunt alocați doar 6.000 lei, în
condițiile în care costurile de tipărire ale revistei se ridicaseră la 93.250 lei.
Chiar membrii Societății simt să facă precizarea, în fascicola VIII a revistei
„Ioan Neculceˮ (1930), că „cele mai mari cheltuieli [ale Societății, n.n.] le prezintă tipărirea buletinuluiˮ.
Să urmărim totuși dezvoltarea colecțiilor bibliotecii Muzeului. În 1925,
s-au cumpărat cinci cărți vechi, inventariate cu nr. 28-32. Volumele au fost
achiziționate de la o persoană particulară, Catinca Anghel, și au costat 200 de
lei52. Ulterior, A.D. Atanasiu donează patru cărți vechi, printre care și Biblia tipărită la Petersburg, în 181753.
Vicepreședintele N.A. Bogdan a venit, în 1927, cu o propunere interesantă. El a solicitat Primăriei să ofere spre închiriere camerele libere din fosta clădire în care funcționase Societatea de Medici și Naturaliști, pentru organizarea
unei expoziții permanente și a deschiderii bibliotecii publicului larg. În buletin,
răspunsul Primăriei e consemnat sec: „nu a putut satisface doleanțele muzeuluiˮ54.
Conform publicației oficiale, în anii următori, achiziția de carte a Muzeului
Municipal a fost inexistentă, deși Muzeul a cumpărat documente istorice, o
măsea de mamut55, o sabie turcească și o icoană veche56. E interesant și răspunsul oferit de Muzeu Administrației financiare, care transmitea acestei din
urmă instituții, prin adresa nr. 3376, că „la Muzeu nu este nici un funcționar
plătit cu salar fixˮ57.
Biblioteca și-a îmbogățit colecțiile într-o manieră aleatorie și lapidară. În
1929, a donat 3 cărți vechi (Antologhion, Triod și Octoih) Pavel Michiu58. Tot în
acest an, custodele Muzeului, Traian Ichim, mulți ani funcționar al Arhivelor, a
murit „prin strangulareˮ59. E greu de precizat, în acest moment, care a fost contribuția sa reală la inventarierea bibliotecii și a muzeului; în mod cert, a avut
merite care nu pot fi trecute cu vederea.
Ibidem, p. 341.
Ibidem, fasc. VI, 1926-1927, p. 312.
54 Ibidem, p. 373.
55 Ibidem, fasc. VII, 1928, p. 241.
56 Ibidem, p. 262.
57 Ibidem.
58 Ibidem, fasc. VIII, 1930, p. 214.
59 Ibidem, p. 222.
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În 1931, Societatea a împlinit 10 ani de existență, dar acest fapt a coincis
cu un declin la care au contribuit mai mulți factori, identificați într-o cercetare
recentă: criza economică și insuficiența fondurilor alocate de Primărie, destrămarea grupului de prieteni care formau Comitetul și pensionarea unora dintre
ei, inclusiv a lui Ghibănescu, în 1931, sau „lipsa unei continuități instituționale
normale, determinate în mare măsură de factorul politic, vidul legislativ, dar
mai ales de factorul umanˮ60.
Semnele declinului pot fi identificate în schimbarea denumirii Muzeului
(devine Muzeul Istoric și Artistic al Municipiului Iași), Biblioteca începe să fie
percepută de Primărie ca o entitate separată, iar lipsa Părții administrative și
dezbaterile din penultimul fascicol al Buletinului „Ioan Neculceˮ arată că „societatea nu mai funcționa la parametrii inițialiˮ61.
Desființarea Societății a presupus și încetarea tuturor activităților care se
desfășurau în clădirea Muzeului Municipal. Patrimoniul adunat în clădirea din
curtea Goliei a fost împărțit, ulterior, între diverse instituții ieșene, precum
Arhivele Statului, Muzeul „Cuza Vodăˮ sau Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ.
Biblioteca Muzeului deținea, în 1927, 2732 de volume, dar e interesant de
observat că achizițiile pentru Bibliotecă au continuat și după destrămarea Societății, în 193162.
Deschiderea, în 1937, în clădirea fostului Muzeu Municipal, a Bibliotecii
Populare „Ion Creangăˮ arată că noua instituție era o continuare – nu doar simbolică – a primei biblioteci municipale, al cărei fond de carte îl preluase.
1937: Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ din ograda bisericei Golia
În anii 1935-1937, s-au făcut demersuri pentru ca Biblioteca Municipală
ieșeană să fie deschisă publicului. Fosta capitală a Moldovei simțea acut lipsa
unei biblioteci publice, accesibilă tuturor categoriilor sociale. Încă din 1913,
N.A. Bogdan, vorbind despre Biblioteca Universității, o considera „insuficientăˮ, căci „marele public cu greu se poate folosi de ea, fiind situată aproape de
marginea orașului, iar oarele în care e deschisă fiind tocmai acele în care toată
Ina Chirilă, Societatea culturală, istorico-arheologică „Muzeul Orașului Iașiˮ. Destinul unei instituții uitate, în „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldoveiˮ, serie nouă, XVI-XVIII,
2010-2012, p. 196.
61 Ibidem, pp. 195-196.
62 Ibidem, p. 189.
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lumea are alte ocupații, – contrar de ce se întâmplă cu toate celelalte biblioteci
publice din lumea întreagăˮ63.
Același publicist găsea prost organizate și bibliotecile ieșene particulare
care, deși erau deschise publicului, aveau un număr restrâns de volume și erau
lipsite de mijloace de organizare eficiente; câteva exemple: Biblioteca Școlii de
băieți Nicolina, înființată grație donațiilor Elizei Conta; Biblioteca din curtea
Bisericii Bărboi, constituită pe baza donațiilor lui N. Iorga; Biblioteca din str.
Gheorghe-Lozonschi, fondată de Virgil Hălăceanu64.
La materializarea proiectului de bibliotecă din ograda bisericei Golia, au
contribuit decisiv Osvald Racoviță, primarul orașului, N. Iorga – care a susținut
în mod constant, prin vizite și donații noua bibliotecă – și Rudolf Suțu – director desemnat.
Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ a preluat fondul de carte al Bibliotecii
Muzeului Municipal65, însă acesta era considerat modest din punctul de vedere
al numărului volumelor deținute. S-a făcut un apel către ieșeni, prin care erau
încurajate donațiile.
În „Opiniaˮ din 9 mai 1937, citim: „Direcțiunea Bibliotecii Populare Ion
Creangă a Primăriei Municipiului (ograda bisericei Golia), adresează un călduros apel către d-nii editori, librării, profesori și bibliotece din Iași, să contribuie
și să ajute la înfăptuirea acestei frumoase opere – datorită râvnei depusă de d.
primar O. Racovitză – trimețând Bibliotecei, din operile lor, reviste, cărți etc.ˮ66
În toamna anului 1937, Biblioteca Municipală a fost inaugurată în mod
festiv, sub denumirea Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ. Inaugurarea a avut
loc duminică, 19 septembrie (chiar dacă știrea a apărut în presă abia marți, iar
autorul articolului făcea referire la evenimentul de „eri dimineațăˮ). „Opiniaˮ
ne oferă o descriere a ceremoniei:
„Eri dimineață [s.n.], în prezența unui public select și numeros, a avut loc
solemnitatea inaugurării bibliotecei populare Ion Creangă a primăriei municipiului Iași, organizată de distinsul nostru coleg, d. Rudolf Suțu, din inițiativa
d-lui primar O. Racovitză.
N.A. Bogdan, Orașul Iași. Monografie istorică și socială, ilustrată, ediția a doua, refăcută și adăogită, Iași, 1913, p. 269.
64 Ibidem.
65 Constantin Gâlea, Liviu Moscovici, Biblioteca Municipală din Iași la o dublă aniversare, în „Revista bibliotecilorˮ, an XXIV, nr. 7, iulie 1971, p. 409.
66 Ziarul „Opiniaˮ, an XXXIII, nr. 9028, 9 mai 1937, p. 6.
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Solemnitatea a început printr-o slujbă religioasă oficiată de un sobor de
preoți, în prezența I.P.S. Nicodim al Moldovei și P.S. Partenie Ciopron, episcopul
armatei. A urmat apoi o înălțătoare și plină de înțelepciune cuvântare rostită de
chiriarhul Moldovei. P.S. Mitropolit Nicodim vorbește despre rostul cărții și de
biblioteca municipală spunând că s-a deschis un șipoțel cu apă duhovnicească –
și, amintind din Sfânta Scriptură, înaltul prelat a spus: De se însetează cineva să
vie să bea. În încheiere, Mitropolitul Moldovei felicită pe dl. primar Racovitză,
exprimându-și dorința ca imensa curte a bisericei Golia (unde se află instalată
biblioteca) să se transforme în bibliotecă pentru Iași și Moldova.
D. Const. Meisner, fost ministru, exprimă adânca mulțumire sufletească la
inaugurarea acestei opere a d-lui primar Racovitză, spunând, între altele: Cultură fără biblioteci nu se poate, de aceia se impunea în Iașul cultural, pe lângă
cele două biblioteci existente – aceia a Universității și a Fundației – de care se
pot folosi numai intelectualii [s.n.], și o bibliotecă pentru popor.
În încheiere, d. Meisner felicită pe primar pentru buna alegere pe care a
făcut-o numind ca director al Bibliotecei pe iubitorul de cărţi d. Rudolf Suţu,
propunând apoi să se asigure existenţa bibliotecei, trecându-se o subvenţie în
bugetul primăriei.
D. primar Racovitză arată că, în scurt timp de activitate, cu concursul d-lui
Suțu, a putut face ca biblioteca populară a municipiului să se inaugureze cu 10
mii de volume. D. primar expune apoi sentimentul de care a fost călăuzit la înfiinţarea bibliotecei, anunţând că a hotărât ca această instituţie de cultură să
fie alimentată din fondul cultural al primăriei, mulţumind apoi tuturor acelor
ce l-au sprijinit în această operă.
A mai vorbit d. Rudolf Suțu, directorul bibliotecei, arătând râvna depusă
de primar şi d. dr. P. Zosin, care a expus necesitatea morală a cărţii pentru propăşirea unui popor.
La urmă, asistenţa a vizitat biserica Golia şi clădirea unde se va instala
Muzeul istoric municipal.ˮ67
E surprinzătoare capacitatea lui Rudolf Suțu de a spori fondul de carte al
Bibliotecii. Dacă din colecția care aparținuse fostului Muzeu Municipal a fost
preluat un număr de aproximativ 3000 de volume, merită reținut faptul că – la
inaugurare – Biblioteca număra 10.000 de cărți.
Z. Dessmond, Inaugurarea Bibliotecii Populare „Ion Creangăˮ a orașului Iași, în „Opiniaˮ, an
XXXIII, nr. 9138, 21 septembrie 1937, p. 3.
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Chiar Rudolf Suțu a făcut, în acest sens, demersuri personale la instituții
bucureștene, despre care amintea, sumar, într-un articol publicat la 12 decembrie 1937. Spre exemplu, la Biblioteca Fundației pentru Literatură și Artă din
București, mărturisește Suțu, „am întâmpinat numai bună voință pentru donațiile de cărțiˮ; iar mai departe, continuă: „Și mereu, mereu, am răsfoit cărțile de la
Fundație, pe care le ochisem să fie donate pentru Biblioteca Populară Ion
Creangă de la noi. D-șoara funcționară de la Fundație, care golea bibliotecele,
scotea cărțile ce le alegeam, gata să fie împachetate, pentru a le rădica și a le
aduce la Iași, parcă obosise și atunci… i-am spus ca să… ieau mai bine bibliotecile [rafturile, n.n.] cu tot cu cărți, pentru Biblioteca Ion Creangă.ˮ68
Tot de la București, Suțu a avut susținerea profesorului I.E. Torouțiu69, „sufletulˮ Institutului de Arte Grafice „Bucovinaˮ. În urma unei vizite personale făcute la sediul din Str. Gr. Alexandrescu din capitală, directorul Bibliotecii municipale ieșene nota: „I.E. Torouţiu, când m-a văzut intrând, m-a luat înainte: – ştiu
de ce ai venit; şi, deschizându-mi uşa ce dă spre rafturile nesfârşite de cărţi,
mi-a spus: – intră și alege ce vreai şi cât vreai, din cărţile ce, precum vezi, sunt
așezate pe categorii. Și am intrat acolo, am trecut și peste atelierele de tipografie, de legătorie de cărți, cari ocupă mai multe etaje și… am început să aleg cărțile donate.ˮ70
Însă, autorul Iașilor de odinioară a făcut intervenții și la rudele sale pentru
a dona cărți, reviste etc. la „nouaˮ bibliotecă. Pasiunea și dragostea acestui prim
director al Bibliotecii pentru instituția pe care o conducea e mai bine înțeleasă
dacă facem trimitere la gestul avocatului Petru Nedelschi, cumnatul său. În februarie 1938, s-a constatat că în testamentul acestuia era precizat faptul că mare parte din biblioteca sa personală urma să ajungă în colecțiile Bibliotecii
Populare „Ion Creangăˮ71. Donația cuprindea colecții complete de reviste, cărți
de literatură și istorice, beletristică străină etc., iar reporterul care a redactat
articolul din „Opiniaˮ apreciază numărul acestor volume la peste două sute.
Treptat, patrimoniul Bibliotecii Populare „Ion Creangăˮ s-a mărit considerabil. Instituția primea nu doar cărți, ci și opere de artă. Un tablou impresioRudolf Suțu, Între cărți, la bibliotecă, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9209, 12 decembrie 1937, p. 1.
Ilie E. Torouțiu (1888-1953), bucovinean de origine, s-a afirmat ca istoric și critic literar; a fost
director al revistei „Convorbiri literareˮ în perioada ultimei conflagrații mondiale.
70 Rudolf Suțu, Între cărți, la bibliotecă, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9209, 12 decembrie 1937, p. 2.
71 *** O donație pentru Biblioteca „Ion Creangăˮ, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9264, 19 februarie
1938, p. 2.
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nant, pictat de Constantin Agafiței, era, la începutul anului 1938, una dintre
piesele de interes pe care Biblioteca Municipală le deținea (fig. 1). Jurnalistul
Aurel Leon a publicat în presa ieșeană o detaliată descriere a impresionantului
tablou, apreciind calitățile artistice ale pictorului72. Astăzi, acest tablou poate fi
admirat în expoziția permanentă a Muzeului Național al Literaturii Române
Iași (Casa Pogor) și ar fi interesant de urmărit când și cum a fost scos din gestiunea Bibliotecii Municipale, ajungând în colecțiile muzeului din Copou (inaugurat totuși în 1972!).

Fig. 1: Constantin Agafiței,
Junimea, tablou în ulei –
aflat, în 1938, în
patrimoniul Bibliotecii
Populare „Ion Creangăˮ,
astăzi, în expoziția
permanentă de la Muzeul
„Vasile Pogorˮ; imagine
preluată din revista
„Dacia literarăˮ, an XXIV,
serie nouă, nr. 116-117
(5-6, mai-iunie 2013), p. 3.

Conform unei știri apărute în presa locală, în 1938, Biblioteca deținea peste 17.000 de volume. Profesorul Ioan Petrovici73, cadru didactic la Universitatea din Cernăuți, vizitând instituția, a rămas impresionat de organizarea
acesteia și considera, pe bună dreptate, că meritul organizării bibliotecii din
curtea Goliei revine fostului primar Osvald Racoviță. „Ca oraș al culturii, Iașului îi trebuia această bibliotecă [municipală, n.n.]ˮ – scria, în mai 1938, Ioan Petrovici74.
A[urel] L[eon], „Junimeaˮ ține ședință. Tabloul pictorului C. Agafiței, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr.
9271, 27 februarie 1938, p. 2; articolul a fost republicat de curând, în revista „Dacia literarăˮ, an
XXIV (serie nouă), nr. 116-117 (5-6, mai-iunie 2013), pp. 3-4.
73 Cunoscut filosof, om politic și academician, născut la 1882, în Tecuci și mort la 1972, în București.
74 Ioan Petrovici, Biblioteca Municipală – o instituție utilă, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9330, 8 mai
1938, p. 1.
72
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Biblioteca condusă de Rudolf Suțu a avut susținerea multor oameni de
cultură, însă cel care l-a ajutat cel mai mult pe publicistul ieșean a fost, fără îndoială, N. Iorga. Botoșănean de origine, cu studii la Iași, N. Iorga a rămas profund atașat de orașul în care a urmat studiile liceale și universitare.
Despre vizita lui N. Iorga la Biblioteca Municipală aflăm dintr-o știre inserată în presa ieșeană: „D. Profesor N. Iorga, întovărășit de congresiștii Ligei
Culturale, a vizitat Biblioteca Populară Ion Creangă din ograda bisericei Golia,
fiind primit de d. director R. Suțu. D. Iorga a făcut bibliotecei o importantă donație de cărți, din partea Ligei Culturale.ˮ75 Se face trimitere, în concisa informație din „Opiniaˮ, la una dintre donațiile lui Iorga către Biblioteca Municipală
ieșeană, care a avut loc cu două luni înaintea inaugurării bibliotecii din ograda
bisericei Golia.
Iorga a fost unul dintre cei mai mari susținători dintre oamenii de cultură
ai Bibliotecii Populare „Ion Creangăˮ. La aceasta au contribuit și bunele relații
pe care le avea cu directorul Rudolf Suțu. Același ziar ieșean citat mai sus –
„Opiniaˮ – nota, spre exemplu, la 20 mai 1938: „D. profesor N. Iorga a primit
[i]eri, la București, pe d. Rudolf Suțu, directorul Bibliotecii Populare Ion Creangă din Iași. La cererea d-lui Suțu, d. prof. Iorga a dat dispoziții ca toate instituțiile dependente de Liga Culturală, ca și cele ce sunt sub directa sa conducere, să
pu[i]e la dispoziție un număr însemnat de cărți pentru Biblioteca Ion Creangă
din Iași. În amintirea anilor petrecuți la Iași, pe când era elev la Liceul Național
și ca elev al fostului profesor de l[imba] și literatura franceză Al. Gr. Suțu, tatăl
domnului R. Suțu, d. profesor Iorga a satisfăcut imediat cererea ce i s-a adresat.ˮ76
Se pare totuși că marele istoric și om politic a revenit în anul următor
la biblioteca ieșeană, căci același cotidian anunța, la 18 septembrie 1938: „În
cursul anului, Biblioteca a fost vizitată de dl. profesor N. Iorga, care a și făcut,
în mai multe rânduri, donații de cărți.ˮ77
Împlinirea unui an de existență a Bibliotecii Municipale nu a trecut neobservată în presa timpului. Un scurt articol, nesemnat, dar important din punc-

*** Informațiuni, în „Opiniaˮ, an XXXIII, nr. 9070, 1 iulie 1937, p. 3.
*** Informațiuni, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9339, 20 mai 1938, p. 3.
77 *** Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ a împlinit un an de existență, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr.
9441, 18 septembrie 1938, p. 1.
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tul de vedere al informațiile conținute, este relevant. Îl redăm, în continuare, în
întregime:
„Se împlineşte un an de la inaugurarea bibliotecii populare Ion Creangă din
ograda bisericei Golia. În prezenţa Î.P.S.S. Mitropolitul Nicodem, a d-lor C.
Meissner şi Osv. Racoviţă – înființitorul bibliotecii – s-a făcut, în ziua de 18 septembrie 1937, inaugurarea acestei biblioteci şi care număra atunci 10.000 cărți.
Biblioteca a fost consultată, de atunci, de un număr de 3500 cetitori, cari
in special au cercetat cărţi de literatură română și străină. În cursul anului, Biblioteca a fost vizitată de dl. profesor N. Iorga, care a și făcut, în mai multe rânduri, donații de cărți, de elevele Liceului ortodox de fete „Elena Doamna” din
Cernăuți, de către elevii Școalei Normale „Vasile Lupu”, de către d-nii C. Meissner, A.C. Cuza, general M. Negruzzi, Osvald Racoviță (care și acum se interesează de mersul acestei instituții) etc.
Astăzi, biblioteca are 16.266 cărți, donate din toată țara. Printre principalii
donatori este și Î.P.S.S. Mitropolitul Nicodem (cărți și icoane). Este de remarcat și
donațiunea d-nei Elena Nicolau (văduva fratelui comisar Nicolau), care a dăruit
două tablouri semnate de vechii pictori Stahi78 și Roteanu79 [s.n.]. Actul acesta
merită să găsească imitatori.ˮ80
Mai notăm că, în același an – 1938 –, Rudolf Suțu a devenit și director al
Muzeului „Cuza Vodăˮ81, deschis pe Str. Lăpușneanu (în fostul palat domnesc
al lui Alexandru Ioan Cuza), al cărui ctitor era considerat, în epocă, N. Iorga 82.
Istoricul a participat la inaugurarea muzeului, la 16 octombrie 1938 83, și a donat mai multe tablouri, motiv pentru care, în presa vremii, denumirea noii instituții e consemnată ca Muzeul de arte frumoase 84.
Constantin D. Stahi (1844-1920) a fost un important pictor și gravor ieșean.
E vorba de Nicolae Roteanu, pictor român, autorul frescelor de la Biserica Talpalari, din Iași.
80 *** Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ a împlinit un an de existență, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr.
9441, 18 septembrie 1938, p. 1.
81 Ocupa, de asemenea, și poziția de șef al cenzurii locale, din care însă a demisionat la începutul
lui februarie 1939 (vezi „Opiniaˮ, an XXXVI, nr. 9561, 9 februarie 1939, p. 4).
82 Atunci când Muzeul a primit, în martie 1939, o donație „de piese istoriceˮ, din partea avocatului
Petru Pogonat, directorul R. Suțu l-a înștiințat de aceasta și pe N. Iorga (vezi „Opiniaˮ, an XXXVI,
nr. 9583, 7 martie 1939, p. 3).
83 A.G. Delafîntînele, Festivitățile de duminică, în „Luptătorulˮ (Iași), an X, nr. 143, 20 octombrie
1938, p. 2.
84 *** Vizita D-lui N. Iorga la Iași. Inaugurarea Muzeului Cuza-Vodă, în „Luptătorulˮ (Iași), an X, nr.
141, 18 octombrie 1938, p. 1.
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Faptul că Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ devenise, în anii ‘40 ai secolului trecut, o instituție respectată și apreciată, e dovedit și de Enciclopedia
României, tipărită în 1938, care așeza Biblioteca Municipală printre cele mai
importante instituții culturale din Iași85.
La creionarea acestei situații au contribuit mai mulți factori, dar oamenii,
relațiile dintre aceștia și devotamentul multora (la loc de cinste de situează O.
Racoviță, R. Suțu și N. Iorga) au permis modestei inițiative să prindă contur și
să ofere Iașului o instituție funcțională, activă și aflată exclusiv în slujba cetățenilor.
1944: Biblioteca de pe Str. Lăpușneanu nr. 23
Implicarea României în cel de-Al Doilea Război Mondial a afectat profund
nu doar Iașul, ci și Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ. După câțiva ani de ascensiune, Biblioteca intră într-o nouă etapă, fiind închisă în 1941, iar clădirea
din curtea Goliei în care a funcționat a devenit cantonament al ostașilor germani, care au vandalizat spațiul și, la plecare, au risipit și luat cu ei arhiva instituției86. Până în 1943, Biblioteca nu a mai fost în vizorul autorităților. Existau alte priorități, generate de ameliorarea consecințelor războiului.
Deși Rudolf Suțu era, de facto, director, funcția pe care încă o deținea era
doar simbolică. Spre exemplu, într-o știre din presa locală a anului 1942, acesta e prezentat doar ca președinte al Sindicatului Ziariștilor din Iași, nefiind
menționat ca director al Bibliotecii Municipale. E drept că știrea în cauză oferă
informații despre implicarea celui numit în conferirea unor facilități directorilor de ziare din Iași87 (spre exemplu, permise gratuite pentru CFR). Așadar, nu
e surprinzătoare lipsa știrilor despre bibliotecă în presa locală, chiar dacă Rudolf Suțu era director al cotidianului „Evenimentulˮ.
Informațiile apărute în presa vremii sugerează că Iașul avea nevoie de biblioteci publice, căci cele existente erau fie în refugiu, fie fuseseră închise88.
*** Enciclopedia României, vol. II, București, 1938, p. 244.
Constantin Gâlea, Liviu Moscovici, op. cit., p. 409.
87 Ziarul „Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9026, 17 februarie 1942, p. 2.
88 Spre exemplu, la 14 aprilie 1942, „Evenimentulˮ ieșean anunța Apropiata deschidere a Bibliotecei Fundației Ferdinand I (an XXXVI, nr. 9034, 14 aprilie 1942, p. 3). Un alt exemplu: la 3 noiembrie 1942, „Evenimentulˮ anunță că s-a deschis Biblioteca Centrală a Universității, „amenajată
complect ˮ („Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9063, 3 noiembrie 1942, p. 4), deși același ziar anunța, la
85
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Spre exemplu, o știre din martie 1942, ne informează că directorul postului de
radio „Moldovaˮ – Gh. Iamandi – hotărâse să creeze o bibliotecă chiar în localul
postului. Știrea preciza că, pe viitor, Biblioteca Radio-ului urma să fie deschisă
publicului, motiv pentru care se făcea apel către instituții sau persoane particulare să doneze cărți89.
În Iași, în perioada războiului, marile donații de cărți nu au vizat Biblioteca Municipală. Conform presei timpului, în 1942, avocatul Petru Pogonat, fost
primar al orașului și decan de onoare al corpului avocaților din Iași, a donat
Baroului ieșean, ca o completare a mai vechii sale donații, alte 133 de cărți90.
Abia în 1943, aflăm din paginile presei ieșene o scurtă informație despre
Biblioteca Municipală. Ziarul „Evenimentulˮ de la începutul lunii septembrie
anunța opiniei publice următoarele: „Prin stăruința hotărâtă a d-lui Const.
Ifrim, primarul municipiului nostru, Biblioteca Municipală Ion Creangă, care se
afla în curtea bisericei Golia, va avea foarte curând un local propriu și anume
în centrul orașului, în str. Lăpușneanu nr. 23. Dl. Primar C. Ifrim a obținut un
prim fond, de la Președenția Consiliului de Miniștri, în sumă de 500.000 lei,
pentru susținerea bibliotecei.ˮ91
Remarcăm că știrea e la timpul trecut – „Biblioteca se afla [s.n.] în curtea
bisericei Goliaˮ, deci consecințele profunde ale războiului și, posibil, amplele
lucrări de restaurare ale Goliei92, care se desfășurau sub egida Comisiunii Monumentelor Istorice, au făcut ca Biblioteca să-și întrerupă activitatea și să fie
necesară mutarea ei din curtea cunoscutei ctitorii a lui Ioan Golăi.
Din nefericire, colecțiile de ziare și reviste aflate astăzi în bibliotecile ieșene sunt incomplete, așa încât e greu de precizat care a fost destinul bibliotecii de pe str. Lăpușneanu nr. 23. Știm că „nouaˮ bibliotecă a fost inaugurată la 5
ianuarie 194493. E straniu totuși că biblioteca mutată și inaugurată la începutul anului 1944 s-a risipit complet, așa încât, în 1950, când s-au pus bazele Bibliotecii Centrale Regionale, cu sediul la parterul Bibliotecii Centrale Univer18 august 1942, că deschiderea Bibliotecii se va face „în cel mult două săptămâni de zileˮ („Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9052, 18 august 1942, p. 4).
89 *** O bibliotecă la postul de Radio Moldova, în „Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9028, 3 martie 1942,
p. 3.
90 Vezi „Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9042, 9 iunie 1942, p. 4.
91 *** Biblioteca Municipiului Iași, în „Evenimentulˮ, an XXXVII, nr. 9107, 1 septembrie 1943, p. 4.
92 Generate, cel mai probabil, de cutremurul din 1940.
93 Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, op. cit., p. 12.

47

ÎNCEPUTURILE BIBLIOTECII MUNICIPALE IEȘENE REFLECTATE ÎN PRESA INTERBELICĂ

sitare (fosta clădire a Fundației Regale), dezvoltarea colecțiilor a pornit
de la zero94.
Nimic din patrimoniul adunat cu
atâta sârguință de fondatorii Muzeului Municipal și, mai apoi, de Rudolf
Suțu, în calitate de director, nu s-a
păstrat. Afirmația bibliotecarului Atanasie Lupu, cel dintâi monografist al
Bibliotecii Centrale Regionale și contemporan cu evenimentele, conform
căreia „numai puține dintre acele publicații s-au regăsit, mai târziu, prin
anticariate și în alte părțiˮ95 e interesantă și, foarte probabil, reală. Încercările noastre de a identifica în depozitul de carte măcar un singur volum
cu ștampila Bibliotecii Populare „Ion Exemplu de carte ce a făcut parte din Biblioteca
Primăriei Municipiului Iași; se poate citi
Creangăˮ din ograda bisericei Golia
ștampila: Primăria Comunei Iași/ Serviciul
s-au soldat cu eșec, așa încât doar viiContencios; de asemenea, însemnarea olografă,
toare cercetări, amănunțite, vor puaparținând unui G.M. Theodor, arată că
volumul a intrat în colecțiile Bibliotecii
tea să aducă un plus de informație în
Primăriei la 1 iunie 1907; imaginea reproduce
ceea ce privește destinul cărților și pagina de gardă a Codului general al României,
obiectelor de patrimoniu care au ade Const. Hamangiu, vol. II: Legi uzuale,
București,
Editura Librăriei Leon Alcalay, 1900;
parținut Bibliotecii Municipale ieșene
conform registrului inventar, cartea a intrat în
între 1920 și 1944.
colecțiile Bibliotecii Centrale Regionale în anul
1959 (în Specificațiile Bibliotecii nu este
indicată sursa provenienței).
Constantin Gâlea, Liviu Moscovici, op. cit.,
p. 409.
95 A. Lupu, op. cit., p. 12.
94
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*** Enciclopedia României, vol. II, București, 1938.
*** O donație pentru Biblioteca „Ion Creangăˮ, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9264, 19 februarie
1938.
*** Informațiuni, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr. 9339, 20 mai 1938.
*** Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ a împlinit un an de existență, în „Opiniaˮ, an XXXIV, nr.
9441, 18 septembrie 1938.
*** Vizita D-lui N. Iorga la Iași. Inaugurarea Muzeului Cuza-Vodă, în „Luptătorulˮ (Iași), an X,
nr. 141, 18 octombrie 1938.
*** O bibliotecă la postul de Radio Moldova, în „Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9028, 3 martie
1942.
Ziarul „Opiniaˮ, an XXXIII, nr. 9028, 9 mai 1937; an XXXVI, nr. 9561, 9 februarie 1939; an
XXXVI, nr. 9583, 7 martie 1939.
Ziarul „Evenimentulˮ, an XXXVI, nr. 9026, 17 februarie 1942; an XXXVI, nr. 9034, 14 aprilie
1942; an XXXVI, nr. 9042, 9 iunie 1942; an XXXVI, nr. 9052, 18 august 1942; an XXXVI, nr.
9063, 3 noiembrie 1942; an XXXVIII, nr. 9135, 21 martie 1944.
*** Biblioteca Municipiului Iași, în „Evenimentulˮ, an XXXVII, nr. 9107, 1 septembrie 1943.
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Florina MÎNZU
şef Birou Împrumut pentru Adulţi,
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași

Viaţa este o tragedie când este privită în prim-plan
şi o comedie când o priveşti în plan larg.
Charlie Chaplin

Filmul este un produs al artei și al industriei cinematografice, este un mod
de relaxare, de petrecere a timpului liber. Prima proiecție cinematografică a
unui film a avut loc în anul 1895, la Paris. Deși, la început, filmul a fost socotit
ca un circ, o formă de amuzament criticată îndelung de oamenii serioși, astăzi,
filmul joacă un rol important în viața noastră. Primele filme apărute au avut
context amuzant, ele numindu-se mai târziu comedii, iar odată cu trecerea
timpului și extinderea sa în diferite ținuturi, genurile filmului s-au diversificat.
În zilele noastre, filmul reprezintă o artă modernă, un mijloc predominant
de relaxare, o industrie explozivă și în continuă dezvoltare. Filmul a devenit
plăcerea de a cunoaște, de a vedea dincolo de granițe, de a dobândi idei, gesturi, de a cunoaște diferite culturi, fără a face un efort. Această industrie s-a
dezvoltat atât de mult, încât persoana care dorește să învețe ceva despre un
domeniu, o abordare, o poate face vizionând un film. Într-adevăr, s-a creat o
obișnuință, am început să alegem filmul ca fiind mijlocul cel mai simplu de relaxare și de dobândire a unor cunoştinţe. Plăcerea de a viziona un film este dată și de identificarea cu acesta. Intensitatea și atenția cu care vizionăm un film
ne poartă în alte ținuturi și ne creează impresia că suntem acolo.
În lucrarea Teatrul, izvor de fantezie creatoare, autoarea Ruth Byers afirma: „Dramaturgia creatoare contribuie în nenumărate feluri la dezvoltarea și
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îmbogățirea cunoștințelor persoanelor. Începe prin a-i descătușa imaginația,
a-i largi orizontul și a-i stimula simțul de observație. Îl învață să fructifice în
mod practic cunoștințele teoretice și întâmplările prin care a trecut. Văzându-se capabil să dea idei care sunt și pline de fantezie și folositoare, persoana
capătă încredere în ea însăși. În felul acesta devine conștient de forța ei creatoare.”
Justiția are în vedere „vindecarea rănilor” victimelor, reabilitarea infractorilor, repararea daunelor și ameliorarea relațiilor interpersonale în cadrul comunității afectate de săvârșirea faptelor cu caracter penal. De asemenea,
justiția vine și ca un răspuns preventiv, de perspectivă, prin abordarea criminalității în contextul său social, prin care examinează cauzele profunde ale violenței și ale criminalității, pentru reducerea și prevenirea acestora. Această
abordare se bazează pe presupunerea că infracționalitatea își are originea în
condițiile sociale și recunoaște că infractorii înșiși au de suferit. Vindecarea este crucială atât pentru victime, cât și pentru infractori. Atât reabilitarea infractorilor, cât și integrarea acestora în comunitate sunt aspecte vitale ale justiției
restaurative.
Pornind de la rolul important al sistemului penitenciar care, prin punerea
în practică a pedepsei privative de libertate urmăreşte, în principal, prevenirea
săvârşirii de noi infracţiuni prin dezvoltarea şi stimularea potenţialului uman
în scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate, apreciem, alături de
academicianul Ştefan Augustin Doinaş, că: „Singurul climat care poate asigura
dezvoltarea omului individual este cultura.”
Cultura reprezintă ansamblul valorilor materiale şi spirituale create de
omenire, precum şi a instituţiilor necesare comunicării acestora. De fapt, cultura este cea care ne deosebeşte de celelalte vieţuitoare şi ne conferă pe deplin
calitatea de oameni. În acest sens, redarea valorilor materiale şi spirituale pe
orice cale, reprezintă un act de cultură.
Pornind de la acest demers, parteneriatul instituţional dintre Biblioteca
Județeană „Gh. Asachi” Iași (selecție DVD-uri) și Penitenciarul Iași (prezentarea filmelor și a pieselor de teatru în cadrul studioului TV cu circuit închis)
urmărește ca prin film și teatru să se îmbunătățească nivelul cunoștințelor deținuților despre cultura națională și internațională, despre valori pozitive, cât
şi asimilarea unor modele comportamentale pozitive, creând posibilitatea trăirii unor experienţe directe, individuale ale participanţilor (prin vizionare).
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Privită din această perspectivă, vizionarea de filme și piese de teatru cu
mesaj educaţional, în cadrul coercitiv al sistemului penitenciar, se justifică pe
deplin ca act de difuzare a culturii, ca demers de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.
Să citeşti cartea? Să vezi filmul? Să te încumeţi cu amândouă? Cu care să
începi?! Cartea îţi ocupă ceva mai mult timp, asta e sigur, dar îţi oferă posibilitatea de a-ţi imagina singur personaje şi locuri. Adepţii cărţii susţin că romanul
este „originalul”, că atunci când vrei să-ţi faci o idee clară despre un titlu, trebuie să alegi cartea şi nu filmul creat după carte. Dar filmul îl poţi vedea cu
prietenii, colegii de cameră şi poţi să afli opinii diverse, pe când moda lecturilor
în grup a trecut de mult. E mai uşor de urmărit acţiunea, iar imaginea unor actori te poate despăgubi pe deplin pentru personajele ceva mai puţin conturate… În condițiile date, vizionarea de filme și piese de teatru reprezintă o
soluție facilă pentru toate categoriile de deținuți: școlarizați, dar mai ales neșcolarizați.
Scopul acestei colaborări este crearea pentru deținuți a unui climat propice pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice, îmbogăţirea bagajului
de cunoştinţe generale, care să satisfacă nevoile educaţionale identificate, stimularea inițiativei și a independenței în acțiune.
Sperăm ca, prin contactul nemijlocit al persoanelor private de libertate cu
arta cinematografică și teatrală, acestea să redobândească, măcar parțial, stima de sine și sentimentul personal al valorii. De asemenea, arta având esențial
un rol cathartic, aceste persoane pot spera, de ce nu, la o depășire a problemelor personale și la recâștigarea speranței și încrederii în viață.
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ÎN UNIVERSUL BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA

Mihaela MORARIU
şef Serviciu Proiecte și Programe
Culturale, Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași

Dorin COZAN
bibliotecar, Biblioteca Publică Cotnari,
coordonator al Astroclubului „Pegas”

În perioada iulie – noiembrie 2019, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din
Iași a implementat proiectul „Constelația bibliotecilor”, care a avut ca scop diversificarea serviciilor de bibliotecă, prin înființarea unor cluburi de astronomie
în cinci biblioteci rurale din județul Iași, pentru a contribui la educarea tinerilor
de la sate, prin activități de educație non-formală, interdisciplinare și cu impact
asupra comunității acestora, îmbunătățind astfel capitalul de imagine al bibliotecilor. Un astfel de club valorifică o resursă devenită aproape exclusivă în mediul
rural (cerul înstelat nepoluat
luminos), o resursă umană
(bibliotecarul în calitate de
coordonator, cu o pregătire
minimă în domeniul astronomiei) și logistica bibliotecii
(săli, calculatoare, internet
etc.). Proiectul atrage noi utiliConferinţa de deschidere a proiectului
„Constelația bibliotecilor”
zatori, creează noi hobby-uri
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Aspecte de la cursurile desfăşurate în cadrul
proiectului
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și diversifică oferta de vară a bibliotecilor prin organizarea de star-party-uri,
tabere de astronomie, școli de vară de
astronomie ș.a.
Proiectul a fost declarat câștigător în cadrul sesiunii de finanțare II/
2019, lansată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), aria tematică: Educație prin cultură. Valoarea totală a proiectului a fost de
63.536,00 lei, din care 56.536,00 lei a
reprezentat finanţarea nerambursabilă din partea AFCN și 7000,00 lei a
fost contribuţia proprie a Bibliotecii
Județene Iași. Cele cinci biblioteci,
respectiv Deleni, Ceplenița, Erbiceni,
Belcești și Șipote, au fost selectate în
baza evaluării activității acestora de
către Comisia de coordonare și îndrumare metodică din cadrul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași.
În cadrul proiectului, au fost
achiziționate cinci kit-uri de astronomie (telescoape și accesorii, planisfere, hărți stelare care au rămas
celor cinci biblioteci). Timp de cinci
zile s-au desfășurat cursuri de inițiere
în domeniu pentru bibliotecarii implicați și au avut loc ateliere de cunoaștere și manevrare a echipamentelor specifice, de realizare în
condiții optime a observațiilor astronomice și de obținere și prelucrare a
astrofotografiilor lunare și planetare.

MIHAELA MORARIU, DORIN COZAN

La sediul bibliotecilor rurale partenere, a avut loc câte un star-party, în cadrul
căruia au fost inaugurate cele cinci noi astrocluburi. Una dintre activitățile notabile ale proiectului a constat într-o tabără de astronomie, coordonată de Astroclubul Pegas – Cotnari, cu ocazia Perseidelor, pe dealul Cătălina din comuna
Cotnari.
Conform raportului de activitate prezentat la conferința de închidere, proiectul a fost realizat în proporție de 100%, rezultatele obținute depășind așteptările, atât în privința achizițiilor realizate, cât și în privința altor aspecte, precum numărul participanților sau al activităților desfășurate. Astfel, fiecare nou
astroclub a fost dotat cu câte un telescop Dobson 200 mm, planisferă, hărți ste-
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lare, colimator laser, lanterne roșii, binocluri și alte accesorii.
De menționat este contribuția lectorilor care au prezentat, din vasta experiență în domeniu, noțiuni și secrete ale pasiunii de astronom amator. Astfel,
publicul cursant a fost încântat de prelegerile susținute de Ovidiu Tercu (muzeograf, coordonator Compartiment Planetariu/ Observator Astronomic, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” din Galați), Ciprian Vîntdevară (șef Serviciu Astronomie, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad), Andrei Pocora
(asistent universitar, Facultatea de Navigație și Management naval, Academia
Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța), Marcel Jinca (consul ESERO România,
coordonator al Astroclubului SARM, Gorj), Mihai Vlăduț (astronom amator din
București). O contribuție importantă au avut-o și partenerii din proiect, dintre
care amintim în mod special pe Bogdan Marian Tofănică, reprezentant al Fundației Academice „Idei și Fapte pentru anii 2000” și coordonator al astroclubului
„Lunaticii” din Iași. Buna desfășurare a proiectului se datorează de asemenea
muncii în echipă a celor cinci bibliotecari, beneficiarii direcți ai proiectului, dar
și datorită susținerii autorităților publice locale din comunele partenere.
În continuare, prezentăm testimonialele celor cinci „bibliotecari stelari” care au împărtășit din experiența personală și profesională în realizarea starparty-urilor, concluzia comună fiind aceea că acest proiect poate fi un exemplu
de bune practici pentru toate bibliotecile publice din România, care ar dori înființarea noului serviciu de bibliotecă, și anume clubul de astronomie:
Maria Sava, bibliotecar la Biblioteca Publică Deleni,
coordonator al Astroclubului „Perseus”
Biblioteca Comunală Deleni a fost onorată să facă parte din proiectul „Constelația bibliotecilor”. Cu această ocazie, la Biblioteca comunei Deleni a fost inaugurat un nou serviciu de bibliotecă, și anume Clubul de astronomie, care a
primit numele Perseus.
Astroclubul „Perseus” Deleni a fost inaugurat pe 23 august 2019 și este cel
mai important program educaţional pe domeniul astronomiei din cadrul Bibliotecii Deleni. Principalul obiectiv al Astroclubului „Perseus” este popularizarea
astronomiei şi se adresează unui numeros public, de la elevi şi studenţi, adulți
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până la toţi pasionaţii de astronomie, ce doresc să contribuie prin implicare activă la promovarea acestui domeniu de activitate.
Observaţiile astronomice au rolul promovării şi popularizării astronomiei
şi reprezintă un obiectiv principal al astroclubului nou înființat, dar și atragerea
utilizatorilor către bibliotecă. Această activitate a avut un impact important și
s-a văzut aceasta prin prezența la deschidere a peste două sute de participanți.
În continuare, a crescut numărul de utilizatori la biblioteca noastră, începând cu
adulții care au avut un interes neașteptat, dar și pentru copii.
În numele lor, vă mulțumesc pentru efortul depus de dumneavoastră, de
toți cei care s-au implicat pentru buna desfășurare a proiectului. De asemenea,
mulțumesc autorităților locale, domnului primar Dumitru Prigoreanu și Consiliului Local pentru sprijinul acordat!
Georgiana Sandu, bibliotecar la Biblioteca Publică Ceplenița,
coordonator al Astroclubului „Cassiopeia”
Proiectul privind deschiderea unor astrocluburi în bibliotecile comunale a
fost un test de răbdare, căutări și transformări, o experiență deosebit de frumoasă. M-a ajutat să descopăr ceva ce nu credeam că o să mă „prindă”, ceva ce
îmi place foarte mult – Astronomia, chiar de la început de drum, și m-a împins în
alte direcții, de căutare, de aflare de noțiuni noi și bineînțeles de împărtășit
aceste noțiuni celor interesați să descopere tainele cerului și, de ce nu, să poată
apoi practica astronomia ca o nouă pasiune, deschizătoare de noi drumuri.
Acest proiect a prins foarte bine copiilor din localitate, care au venit în număr foarte mare la deschiderea astroclubului, dar și la activitățile ulterioare. Au
arătat că sunt interesați de a afla cât mai multe noțiuni noi, au pus foarte multe
întrebări legate de telescop, stele, planete, Lună și constelații. Dar, în același
timp, au arătat că știu și foarte multe din căutările lor individuale, apoi au venit
la bibliotecă și au cerut cărți despre astronomie și așteaptă cu nerăbdare activitățile următoare.
În cele cinci zile de cursuri de inițiere în astronomia pentru amatori, am
cunoscut oameni pasionați, dornici să împărtășească cu noi, „bibliotecarii stelari”, noțiunile de bază în astronomie, noțiuni ce ne-au ajutat mai târziu, când
am avut ocazia să le punem în practică la deschiderea oficială a astrocluburilor
din localitățile noastre.
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Inițial, când am primit propunerea de a participa la acest proiect, am recunoscut că nu prea știam multe lucruri despre astronomie și aveam mari emoții
că nu voi reuși să înțeleg sau să pun în practică noțiunile învățate la curs. Nu mă
așteptam să-mi placă așa mult și să încep eu să caut noțiuni în completarea celor
învățate, să le pot explica cu ușurință copiilor numele constelațiilor, care cu care
se învecinează, să pot crea o poveste, din povestea cerului, pe înțelesul tuturor.
Acest proiect a fost dus la bun sfârșit prin solidaritatea și vocația oamenilor
pasionați de astronomie, care au contribuit la implementarea acestui proiect și
implicarea bibliotecarilor, a primăriilor, dar și a profesorilor, a copiilor și a adulților care au participat la deschiderea astrocluburilor.
Mulțumesc Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași pentru implementarea
și oportunitatea oferită Bibliotecii Publice Ceplenița de a participa la acest
proiect!
Cerasela Pascal, bibliotecar la Biblioteca Publică Erbiceni,
coordonator al Astroclubului „Andromeda”
După mai bine de 25 ani de activitate în Biblioteca Publică Erbiceni și participarea la multe proiecte și evenimente culturale și nu numai, în anul 2019, am
avut onoarea și plăcerea să fac parte dintr-un proiect inedit, cu denumirea „Constelația bibliotecilor”, împreună cu alți cinci colegi de la biblioteci comunale. Inițiatorul proiectului este colegul nostru de la Biblioteca Cotnari, iar AFCN și
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași sunt finanțatorii.
Un proiect total diferit de cele de până acum, datorită domeniului nou și
totodată plin de mister. Probabil, acest mister a trezit interesul membrilor comunității, de la preșcolari până la pensionari, toți arătând curiozitate amestecată mai apoi cu pasiune au făcut să se amplifice numărul activităților desfășurate
în cadrul acestui proiect. Pe lângă mulțumirea și bogăția sufletească pe care a
redat-o acest proiect, biblioteca noastră a fost dotată cu un telescop și diferite
accesorii necesare observării bolții cerești.
Având certitudinea că aceste activități se vor desfășura mulți ani de acum
înainte, țin să mulțumesc organizatorilor, colegilor participanți și nu în ultimul
rând conducerii Primăriei Erbiceni, care m-a susținut în acest proiect, ca de altfel în toate activitățile pe care le-a desfășurat biblioteca.
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Monica Babă, bibliotecar la Biblioteca Publică Șipote,
coordonator al Astroclubului „Lyra”
Deschiderea oficială a Clubului de astronomie de la Biblioteca din comuna
Șipote a avut loc în data de 14 septembrie 2019. Datorită faptului că Biblioteca
din Șipote funcționează într-un spațiu nou, am creat o atmosferă rustică, autentică, a satului românesc prin organizarea a trei săli ale muzeului satului, amplasate în clădirea bibliotecii.
Astroclubul nou înființat poartă numele constelației Lyra, constelație situată
în emisfera boreală, la marginea Căii Lactee, pe cerul românesc fiind cunoscută și
ca „Oierul” sau „Ciobanul cu oile”. Am ales acest nume deoarece el atestă preocupările de bază ale populației de pe aceste meleaguri cu nume frumos de izvoare.
Investițiile realitate în cadrul acestui proiect, dar nu numai, demonstrează
încă o dată suportul financiar al Primăriei Șipote, acordat educației și tradițiilor
locale; biblioteca a avut și are în continuare sprijinul autorităților locale, prezente la eveniment.
Astfel, în atmosfera deja creată, a evenimentului așteptat de toată lumea, au
avut loc alocuțiunile gazdelor, respectiv bibliotecarul Monica Babă și domnul
primar Constantin Puiu, urmate de cuvântările doamnei manager de proiect Mihaela Morariu, și domnului Bogdan Marian Tofănică, reprezentant al „Fundației
Idei și Fapte pentru Anul 2000” și al astroclubului Pegas. De asemenea, a luat
cuvântul și domnul profesor de fizică Dumitru Plugaru, care s-a arătat interesat
de a participa ca membru de bază al noului club de astronomie, prin organizarea
de cursuri și activități cu specific astronomic.
A urmat, conform algoritmului deja testat în cadrul celorlalte star-party-uri,
concursul de astronomie, cu premii în valoare de 500 lei, tematica de această
dată fiind „Centenar 2019 – Uniunea Astronomică Internațională (UAI)”; de
asemenea, s-au acordat premii în cărți, din partea bibliotecii județene ieșene.
Prima parte a evenimentului s-a încheiat cu un microrecital de muzică populară susținut de zece membri ai grupului folcloric „Șipot”, de la Căminul Cultural Șipote, coordonat de referent cultural Lavinia Răileanu. De remarcat și
prezența la activitate a domnului viceprimar Ioan Prăjanu, care a asigurat suportul logistic pentru buna desfășurare a observațiilor astronomice.
A doua parte a evenimentului a avut loc la baza sportivă „Spicul” din Șipote,
observațiile astronomice având loc sub auspiciile Lunii, aflată în faza de Lună
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Plină, care a fost observată prin telescopul Dobson 200 mm, achiziția principală
a kitului de bibliotecă, alături de planisferele personalizare și hărțile stelare. Au
fost utilizate la observații și accesoriile achiziționate prin bugetul local al primăriei, respectiv 1 laser colimator, 1 laser pointer verde cu lanternă cu leduri roșii
și 1 binoclu de astronomie.
Alături de Lună, planetele Jupiter și Saturn au fost „vedetele” serii, observațiile astronomice încheindu-se cu un atelier de prezentare a bolții cerești, susținut de Dorin Cozan, unde elevii din Șipote au fost foarte curioși de a afla cât mai
multe lucruri despre Univers și tainele sale.
Star party-ul de la Șipote s-a încheiat cu tradiționalul de acum foc de tabără,
unde s-a remarcat buna dispoziție a tinerilor care au cântat și dansat, până la
stingerea focului, sub supravegherea reprezentantului ISU de la Primărie, domnul Ioan Vrabie; în plus, colegul de la Belcești, Corneliu Popescu, a înălțat lampioane împreună cu tinerii din Șipote. La acest eveniment, au participat și membri
de la Astroclubul „Pegas” din Cotnari și ai Astroclubului „Cassiopeia” din Ceplenița, coordonați de noul „bibliotecar stelar” Georgiana Sandu.
Corneliu Popescu, bibliotecar la Biblioteca Publică Belcești
coordonator al Astroclubului „Sagittarius”
Ultimul astroclub din proiectul „Constelația bibliotecilor”, cofinanțat
de AFCN a fost inaugurat sâmbătă, 21 septembrie 2019, la Biblioteca Publică
Belcești, primind numele „Sagittarius”, una dintre constelațiile zodiacale de interes major în rândul astronomilor amatori.
La activitate, au participat numeroși invitați care au ținut cuvântări specifice, ceea ce a demonstrat interesul special acordat acestui eveniment. După cuvântări, a avut loc concursul de astronomie, cu tema „Constelații tradiționale
românești”, destinat elevilor, iar la final, recitaluri de chitară și muzică populară.
A doua parte a evenimentului a constat în observații astronomice, desfășurate pe stadionul din comună, unde telescopul Dobson 200 mm, achiziționat în
cadrul proiectului, a fost setat și utilizat în observații ale planetelor și stelelor.
Am fost entuziasmat să particip la acest proiect și la toate activitățile din
calendarul proiectului. Am înțeles că, indiferent de vârstă, de preocupări și interese, fiecare se poate regăsi, privind o stea, și poate înțelege că face parte dintr-o
lume mult mai mare și mai frumoasă decât credem că este.
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În loc de concluzii
În toate cele cinci localități, proiectul a fost primit cu entuziasm, sprijinul
autorităților locale fiind decisiv în desfășurarea activităților. Cu toate că proiectul a fost unul inedit pentru bibliotecile din România, în special a celor din mediul rural, observând interesul tinerilor de aici și a comunității totodată, se
poate concluziona că un club de astronomie ar putea fi nu o excepție, ci o normă
în oferta culturală a serviciilor de bibliotecă.
Feed-back-ul primit de la cei cinci bibliotecari confirmă faptul că numărul
utilizatorilor bibliotecii a crescut simțitor, iar fondul de publicații de astronomie, nesolicitate până acum, au fost împrumutate în totalitate. În plus, Biblioteca
din Belcești a achiziționat 17 titluri (cărți din domeniul astronomiei), în valoare
de cca 700 lei, iar în urma unei știri despre acest proiect, o persoană fizică a donat bibliotecii din Belcești cca 2000 de volume din biblioteca personală.
De asemenea, în urma discuțiilor cu autoritățile locale, credem că bugetele
bibliotecilor beneficiare vor crește, primul pas fiind deja făcut, prin cumpărarea
accesoriilor necesare desfășurării activității cluburilor, care au completat kit-ul
din proiect. De asemenea, pot fi realizate activități în comun sau separat la diverse evenimente astronomice. Deja, o parte dintre bibliotecarii din județul Iași
și-au exprimat dorința de a avea un astfel de eveniment (observații cu telescopul) în comunitățile lor,
lucru primit cu mare
bucurie de cei cinci bibliotecari beneficiari
direcți, pentru că ce
poate fi mai important
decât sentimentul valorii personale și al muncii în echipă, sistemul
bibliotecilor
publice
din România facilitând
Închiderea proiectului „Constelația bibliotecilor”
munca în rețea.
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Cristina RĂDIŢĂ
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iaşi

Într-o dimineață de
martie, Tăciunel și-a făcut
prezența pe aleea principală a cartierului, în care
foarte mulți copii merg
spre școală sau grădiniță.
A rămas surprins să vadă
că aleea era goală. Nu știa
ce să creadă. Pe cine să întrebe?!
Se obișnuise ca în fiecare dimineață să întâmpine printr-un mic salut pisicesc pe toți copiii din cartier. Nu-i era teamă. Dar să vă
fac cunoștință cu Tăciunel. E un motănel simpatic, împletit în culori de alb și negru. Copiii l-au numit Tăciunel. Să știți că are niște lăbuțe catifelate cu abilități
de mare tenismen. Într-o zi, a găsit o minge de tenis și de atunci nu s-a mai despărțit de ea, așa că nu are nicio șansă să devină grăsuț, deși trebuie să realizeze
că e prea răsfățat.
Copiii îi dau mereu lăptic și mici bucățele de cărniță din tartinele lor. Bunicii din cartier verifică zilnic să nu-i lipsească ceva. Are niște ochișori că două gogoșele și e foarte curios. Ei, dar acum privirea lui era plină de nedumerire. S-a
gândit că poate toată lumea e în parc. Să fi încurcat el zilele săptămânii?! Așa că
a plecat în parc. Surpriză! Nimeni... Poate sunt pe bulevard cu rolele și bicicletele. Surpriză din nou! Nimeni... Unde ar putea să meargă copiii?? Și-a adus aminte
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că de multe ori se întâlnea cu cei care mergeau la bibliotecă și cărau bucuroși în
brațe multe cărți. „Ei, cred că acolo sunt!” Dar cum să ajungă până acolo? Tocmai
atunci, o mașină de poliție a oprit chiar lângă el. Un polițist plin de îngrijorare l-a
întrebat dacă s-a rătăcit și are nevoie de ajutor. Tăciunel știa că în poliție trebuie
să aibă încredere. L-a rugat frumos, dacă poate, să-l ajute să ajungă la bibliotecă.
Pentru că polițiștii aveau o misiune specială tocmai lângă bibliotecă, l-au luat pe
Tăciunel cu ei. Ce bucuros era că ajuns la bibliotecă! Vai, și ce frumos e orașul!
Dar, curios, doar câțiva trecători... Când a ajuns la destinație, și-a adus aminte că
trebuie să aibă permis. Lucrul acesta îl știa de la copii. A bătut ușor și un ursuleț
ciocolatiu îi deschise ușa:
– Bună ziua, spuse Tăciunel, să știți că nu am permis de cititor, dar am venit
să-mi caut prietenii.
– Bună, spuse ursulețul. După cum vezi, sala e goală, dar plină de cărți.
– Bine, dar eu știu că aici copiii mai citesc și împrumută pentru acasă cele
mai frumoase cărți.
– Așa e, dragă! Văd că ești un motan inteligent, dar prea puțin informat. De
curând un virus s-a abătut asupra orașului, dar ce zic eu, aproape pe toată planeta și pentru siguranță noastră toată lumea trebuie să stea acasă.
– Vaaaai! strigă speriat Tăciunel. Și e periculos și pentru noi?
– Deocamdată medicii fac tot ce le stă în putință.
– Am înțeles. Vă rog să mă scuzați, am
uitat să mă prezint. Numele meu este Tăciunel.
– Încântat de cunoștință! spuse ursulețul. Numele meu este Smotocel și dă-mi
voie să-ți prezint și pe prietenii mei, Marele Cățel Alb şi cățelușul Rex. Dacă vrei, poți
rămâne la noi o vreme! spuse Smotocel.
– Mi-aș dori foarte mult. Și, dacă vreți,
putem citi împreună. Văd că aveți multe
cărți. O parte din ele le recunosc. Le-am
văzut la copiii care le împrumutau de aici.
Micul Prinț! Și chiar și avionul! Şi Vulpița!...
Ursule, dar desenele care sunt în cârlige
pe sfoară ce sunt?
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– Sunt desenele copiilor. Se
cheamă „Prietenie pe o sfoară”. În
fiecare an, citeam împreună povești, după care desenam personajele preferate.
– Foarte interesant. Dar văd și
o coală de hârtie cu un scris frumos!
– Ei asta e altă poveste! Copiii
din ziua de azi nu mai știu să scrie
frumos. Toată ziua pe telefoane, pe tablete, literele s-au modificat. Au devenit întortocheate, nedeterminate. Până într-o zi când o cititoare, o fetiță foarte deșteaptă și frumoasă, a împrumutat o carte și a văzut că literele în poveste erau
ordonate și ea a putut citi ușor. Atât de mult i-a plăcut, încât a vrut să arate tuturor că poate și ea acest lucru.
Rex a rămas surprins de ce sunt în stare copiii. I-a pus lucrarea la expoziție,
ca să vadă și alți copii.
– Ce interesant! spuse Tăciunel. Știi, m-am gândit că dacă stau acasă, ar putea să încerce și ei acest lucru și după aceea să
aducă rezultatul să vedem și noi. Literele ar fi tare
bucuroase! Eu nu sunt obișnuit cu atâta liniște!
șopti Tăciunel. Mai bine am citi o poveste.
Foarte bucuroși, au ales o poveste. Voi o știți,
dragii mei? Dacă nu, haideți să vă dau o mână de
ajutor.
MUZEUL DE POVEȘTI –
CUM SĂ-ŢI AMINTEȘTI SĂ NU UIȚI
Text de Janna de Lathouder
Ilustrații de Anne Schneider
Editura Univers 2019 – colecția BUFNIȚA CITEȘTE

„Dragii mei, nu-i așa că ori de câte ori ați fost
la bunici, în vacanțe, în natură, ați adus cu voi acasă tot felul de obiecte?
Colorate, haioase, interesante, drăguțe, fiecare lucru din camera voastră are
povestea lui. Spun drept? Ei bine, și Bufnița noastră din poveste are o mulțime
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de lucruri. Singură diferența e că la voi camera e ordonată, pe când la Bufniță e o
dezordine de neimaginat. Și asta nu o spun eu, ci Veverița care constată acest lucru și nu o lasă indiferentă. Nici pe ceilalți locuitori din pădure, care aveau propria lor părere despre Bufniță. Cărăbușii o considerau „dezordonată”, porcușorii
– „colecționară de nimicuri”. Care să fie adevărul!? Părerea mea e că niciodată să
nu vorbești gratuit despre cineva. Vezi despre ce este vorba și pe urmă îți exprimi punctul de vedere.
Așa că singura care a încercat să vadă despre ce e vorba cu adevărat a fost
Veverița. Căsuța Bufniței adăpostea povești pe care ea nu știa cum să le împărtășească și celorlalți. Își dorea să își facă prieteni. Veverița s-a dovedit o prietenă
bună. A ajutat-o pe Bufniță să facă ordine în casă și acesta a devenit un loc de
poveste în care viețuitoarele din pădure puteau să savureze cele mai interesante
povești la o ceașcă de ceai și să admire în acest timp colecția de obiecte.
Puteți încerca și voi, dragi copii, și cine vrea, când se deschide Biblioteca, să
aduceți lui Tăciunel „muzeul vostru de povești” (poze, lucrări scrise sau desene).
E foarte important să te știi înconjurat de prieteni și să poți comunica! Astfel, indiferent ce provocări ne oferă viața, vom putea mult mai ușor să le depășim, pentru că nu suntem singuri.”
Va urma...
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CENTRULUI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ BIVOLARI

Roxana CARCIUC
psiholog, Centrul de Asistență
medico-socială Bivolari

Daniel ȘUVĂIALĂ
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași

În faţa necazurilor vieţii,
oamenii înţelepţi îşi găsesc consolarea în cărţi.
Victor Hugo

Bibliotecile publice au rolul de a deservi întreaga comunitate în care își desfășoară activitatea, angajamentul pentru oferirea de servicii profesioniste tuturor
categoriilor sociale fiind un deziderat mereu urmărit. Transformările prin care
trece țara noastră creează în permanență noi realități, în fața cărora bibliotecile
publice se angajează într-un efort continuu de adaptare și de întâmpinare a problematicilor complexe ce rezultă din această realitate în schimbare. Îndeosebi în
mediul rural, scăderea demografică, problemele economice, prezența categoriilor
vulnerabile în număr mare și lipsa de conectivitate creează provocări majore, în
fața cărora bibliotecile locale nu reușesc întotdeauna să răspundă consistent, întrucât, la rândul lor, sunt adeseori angajate într-o luptă pentru resurse și, în unele
cazuri, din păcate, pentru supraviețuire. Fără implicarea pilonilor educaționali,
din rândul cărora biblioteca publică este unul cu rol principal, cu atât mai mult situația persoanelor defavorizate din mediul rural este una delicată, dacă este să
ne referim doar la aspectul accesului la carte, la produse media și culturale. În di66
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recția suplinirii acestor carențe, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași se implică
alături de alte instituții, în sectoare diverse ale mediului local, atât în arealul municipiului Iași, cât și în cel județean.
Una dintre instituțiile în care Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” asigură accesul la carte și film este Centrul de Asistență medico-socială din localitatea Bivolari, județul Iași. Centrul de Asistență medico-socială Bivolari activează în
clădirea fostului spital rural Bivolari. Acesta a fost înființat în 1881 (fiind primul
spital rural din județul Iași) și a încetat activitatea în anul 2004, transformându-se în Centrul de Asistență medico-socială Bivolari, având o capacitate de 25 de
paturi, în subordinea Consiliului Local Bivolari. În anul 2007, a fost preluat de
Consiliul Județean Iași. În anul 2009, își mărește capacitatea, ajungând la 60 de
paturi, prin preluarea Unității de Asistență Medico-Socială Sculeni. Activitatea
principală a centrului constă în asigurarea asistenței medicale și sociale persoanelor cu boli cronice și nevoi sociale. Centrul funcționează permanent la capacitate maximă, existând și o listă de așteptare pentru cazurile care sunt eligibile. Se
încearcă permanent reintegrarea în familie a persoanelor care și-au ameliorat
afecțiunile medicale și pentru care s-a identificat familia extinsă. În prezent, în
centru, se află persoane cu vârsta cuprinsă între 35 și 102 ani. Jumătate din numărul celor internați sunt persoane de peste 65 de ani. Nivelul educațional al rezidenților este de la nivelul primar la superior.
Activitățile în care sunt implicați sunt din cele mai diverse și se desfășoară
zilnic, fiind adaptate în funcție de specificul fiecărei categorii de vârstă și de afecțiuni. Cuprind întâlniri de socializare, ateliere de terapie ocupațională (origami,
încondeieri de ouă, confecționarea decorațiunilor de sărbători, jocuri de socializare). Centrul beneficiază de o sală de club destinată terapiilor, ședințelor de consiliere de grup și proiectării filmelor, unde mai pot juca diverse jocuri de
socializare (remi, șah, puzzle, table, biliard și tenis de masă, darts), pot colora, desena, asculta muzică.
În privința programelor de activități cu alte instituții, Centrul colaborează cu
Școala Gimnazială Bivolari și Tabăra, Parohia Bivolari (spectacol de dans și muzică populară, încondeiere de ouă cu ocazia Sărbătorilor Pascale, decorațiuni de
Crăciun și decorare globuri), Asociația Nevăzătorilor Iași, Batalionul 151 Infanterie Războieni (spectacol de colinde) și cu Ansamblul Folcloric de la Palatul Copiilor Iași.
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În urma unui parteneriat încheiat în luna octombrie 2019, Biblioteca Județeană (prin Secția Împrumut carte pentru adulți) asigură pentru locatarii Centrului de Asistență medico-socială volume de carte și filme. Parteneriatul a prevăzut
deschiderea unui punct de împrumut al Bibliotecii în cadrul Centrului, fiind dedicat în principal cărții și filmului, în acord cu profilul psihologic, socio-educațional
și cultural al beneficiarilor centrului. În acest sens, coordonatoarea programului
din cadrul Centrului, psiholog Roxana Carciuc, a desfășurat un studiu informativ,
pentru a măsura gradul de apetență și pentru a determina către ce produse culturale și de divertisment se îndreaptă preferințele publicului-țintă. Rezultatele au
evidențiat un interes special pentru filmul românesc din a doua jumătate a secolului al XX-lea, în mod accentuat pentru acele producții care ecranizează opere
ale scriitorilor români (Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu,
Mihail Sadoveanu, Duiliu Zamfirescu, Mihail Sebastian, Victor Ion Popa, Zaharia
Stancu etc.), cât și pentru filmul istoric sau de război („Dacii”, „Columna”, „Mihai
Viteazu”, „Buzduganul cu trei peceți”, „Mircea”, „Noi cei din linia întâi” etc.). Au fost
solicitate și filme documentare, piese de teatru, schițe umoristice. În topul celor
mai îndrăgite proiecții au fost „Amintiri din copilărie”, „Baltagul”, „Momente de
aur cu Toma Caragiu”, precum și clasicele „Casablanca”, „Pe aripile vântului”. În
privința volumelor, au fost preferate îndeosebi cărți cu tematică polițistă (autori:
Agatha Christie, Rodica Ojog-Brașoveanu, Oana Stoica-Mujea), cele de dezvoltare
personală, precum și cele cu tematică religioasă (despre rugăciune, liturghie, viețile sfinților). De asemenea, foarte bine primite au fost volumele de poezii și cele
legate de viața și opera poetului Serghei Esenin. De remarcat este preferința beneficiarilor pentru autorii și producțiile românești, rezultat al unei familiarități și
al unei dorințe de cunoaștere mai profundă a peisajului cultural autohton. Trebuie precizat că Centrul nu a avut niciodată bibliotecă proprie, existând totuși un
fond de carte constituit din donații de cărți primite din partea diverselor persoane fizice (aparținători, rude, angajați etc.).
Din activitățile desfășurate și din feed-back-ul primit din partea beneficiarilor, rezultă că deschiderea acestui punct de împrumut al Bibliotecii Județene este
un fapt care influențează în bine starea psihică și emoțională a locatarilor centrului, cu atât mai mult cu cât materialele livrate țin cont în primul rând de nevoile și
preferințele lor, liber exprimate. Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” își reconfirmă
astfel rolul pozitiv și eficace al acestor puncte de împrumut, destinate în a susține
pe cei mai vulnerabili membri ai societății.
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Dacă omenirea ar fi avut posibilitatea să-şi acopere integral nevoile de consum (informaționale) cu ceea ce avea la dispoziţie, prin cultura – ca ştiinţă – noi, bibliotecarii (cei care lucrează
cu cartea și o promovează) am fi fost de prisos. Sarcina fundamentală asumată de bibliotecari a
fost, este și va fi aceea de a găsi soluţii de utilizare a resurselor disponibile în vederea maximizării
gradului de acoperire a nevoilor consumatorilor (utilizatorii, cititorii bibliotecii), care sunt practic
nelimitate. Pregătirea şi formarea încrederii utilizatorilor unei biblioteci este o condiţie pentru
dezvoltarea suportului informaţional al unei comunităţi. Aceasta se clădeşte pe alfabetizarea şi
incluziunea digitală a acestei comunităţi, care constituie obiectivele majore ale tuturor strategiilor digitale pentru următoarele decenii.
Optica de marketing este omniprezentă în societatea românească a secolului 21 alături de
Cultura Informației (CI) în bibliotecile românești cu capacitatea acestora de a activa ca și catalizatori ai inovației în informații, educație, cercetare, cultură și participare socială. Bibliotecile sunt
capabile să gestioneze informația împreună cu problematica alfabetizării informaționale, strategiile și instrumentele sale, toate coroborează pentru un scenariu de viitor al culturii informației.

Educația Permanentă și Cultura Informației
aplicabile în Bibliotecile Publice
În ghidurile IFLA/ UNESCO1 pentru dezvoltarea serviciilor bibliotecilor publice, se menționează trei instrumente manageriale importante în efortul bibliotecii de a furniza utilizatorilor săi servicii ale bibliotecii eficiente și eficace: analiza nevoilor comunității; monitorizarea și evaluarea; măsurarea performanțelor.
Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de informare și comunicare, utilizarea
tot mai largă a internetului și a tehnologiilor web, politicile de educație permanentă mai deschise și mai coerente sunt doar câțiva dintre factorii care au influ1

[https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-schoollibrary-guidelines-ro.pdf] accesat la data de 23.03.2020
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ențat activitățile bibliotecilor în ultimul deceniu. Bibliotecile trebuie să răspundă acestor cerințe prin dezvoltarea și furnizarea unor servicii care reflectă aceste schimbări contextuale.
O formă timpurie de stocare și obținere a informațiilor o constituie biblioteca din Alexandria2; știința interdisciplinară a informației vizează analiza, colectarea, clasificarea, manipularea, stocarea, extragerea și diseminarea acesteia.
Astăzi, știința informației este adesea (în mod greșit) considerată ca o ramură a științei calculatoarelor. Oricum, ea încorporează nu numai aspecte ale
științei calculatoarelor, dar adesea domenii diferite, precum știința arhivării, știința cognitivă, comerț, comunicații, legislație, știința bibliotecii, management,
matematică, filosofie, politici publice și științe sociale.
Știința informației nu trebuie confundată cu teoria informației, studiul unui
concept matematic particular al informației sau cu știința bibliotecii – un domeniu de activitate al bibliotecilor care folosesc unele din principiile științei informației (interacțiunea om-calculator, de grup, web-ului semantic, designului
senzitiv, proceselor de design iterative, modalități prin care oamenii generează,
folosesc, găsesc informația).
Bibliotecarii, membrii comunității educaționale și specialiști în domeniile
activității cu informația, trebuie să învețe să joace rolul principal în asigurarea
calității culturii informației.
Biblioteca din Alexandria a fost cea mai renumită bibliotecă a antichității. Situată în Alexandria,
adevărată metropolă a civilizației greco-romane din Egiptul antic, conținea peste 900.000 de pergamente. Noua Bibliotecă din Alexandria (Bibliotheca Alexandrina) are ca deziderat renașterea
spiritului savant al deschiderii specifice celei originale. Este mai mult decât o simplă bibliotecă
deoarece conține: biblioteca, cu milioane de cărți; o arhivă conectată la internet; șase biblioteci
specializate în: artă, materiale multimedia și audiovizuale, formate micro, cărți rare și de colecție,
manuscrise, istoria științei, bibliotecă pentru copii, tineret, trei muzee, antichități, un planetariu, un
exploratoriu, culturama, o panoramă culturală expusă pe nouă ecrane. Bibliotheca Alexandrina
este câștigătoare a mai multor premii, reprezintă în primul rând o expunere a moștenirii culturale
a Egiptului în urma a peste 5.000 de ani de istorie; VISTA (The Virtual Immersive Science and
Technology Applications System); șapte centre de cercetare academică; nouă expoziții
permanente; patru galerii de artă; un centru de conferințe; un forum de dialog. Noua Bibliotecă
mai găzduiește și un număr mare de instituții ca: Academia Bibliotheca Alexandrinae, Societatea
Arabă pentru Etica Științei și Tehnologiei, Fundația Anna Lindh pentru dialog intercultural,
Institutul de Studii pentru Pace al Mișcării Suzanne Mubarak, Proiectul de Cercetare Medicală,
Centrul Jean-Rene Dupuy pentru Lege și Dezvoltare, Biroul Regional Arab al Academiei de Științe
pentru Dezvoltare Mondială, Biroul Regional al Federației Internaționale a Asociațiilor
Bibliotecilor, Secretariatul Comisiilor Naționale Arabe ale UNESCO, Rețeaua Orientului Mijlociu și
Nord-Africană pentru Economia Protecției Mediului.
2
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Documente internaţionale care susţin cultura informaţiei
În SUA, s-a elaborat şi adoptat, prin „Telecommunication Act of 1996”3, o lege care a fost realizată pentru „a aduce viitorul până în pragul caselor americanilor”, spunea William Clinton4, prin deschiderea unor forme noi de comunicare
prin telefonie (cu şi fără fir), calculatoare, radio şi televiziune; În UE, începând
cu Cartea Albă a UE din 19935 şi Raportul Bangemann, „Europa şi Societatea Informaţională Globală”6 (Corfu – Grecia, 1994) şi terminând cu „eEurope – An Information Society for All”7 în 1999 ca element-cheie în strategia de modernizare
a economiei europene, s-a aliniat operativ la toate iniţiativele şi orientările promovate pentru consolidarea IIN (Infrastructurii Informaţionale Naţională) şi
IIG8 (Infrastructura Informaţională Globală); Deciziile UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite în domeniul Educaţiei, Ştiinţei şi Culturii), în cadrul Programului
Informaţie pentru Toţi9; organizaţii internaţionale şi asociaţii ale Bibliotecilor
din întreaga lume (ALA10, IFLA11 etc.); Jesús Lau12 – „Guidelines on Information
Literacy for Lifelong Learning” 2006 (Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi); standardele IFLA privind cultura informaţiei: IFLA a inclus definiţii de promovare a culturii informaţiei în multe dintre
documentele sale, ca de ex.: The IFLA Internet Manifesto13, The IFLA/ UNESCO
[https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-104publ104/pdf/PLAW-104publ104.pdf]
accesat la data de 23.03.2020
4
William Jefferson "Bill" Clinton, al 42-lea Preşedinte al Statelor Unite ale Americii (în perioada
20.01.1993 – 20.01.2001)
5
[https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0d563bc1-f17e-48ab-bb2a-9dd9
a31d5004] accesat la data de 23.03.2020
6
Raport elaborat după numele domnului Bangemann, comisarul european responsabil cu
industria şi tehnologia informaţiei
7
Europe – An information society for all – Communication on a Commission initiative for the
special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000/* COM/99/0687 final */
8
IIG – a fost instituită în 1994, la sesiunea ITU (International Telecommunication Union) de la
Buenos Aires
9
UNESCO – IFAP (Information For All Programme) [https://en.unesco.org/programme/ifap]
accesat la data de 23.03.2020
10
ALA – American Library Association [www.ala.org] accesat la data de 24.03.2020
11
IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions (www.ifla.org]
accesat la data de 25.03.2020
12
Jesús Lau, Chair at Information Literacy Section – IFLA (Federaţia Internaţională a Asociaţiilor
Bibliotecare)
[https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-ro.pdf] accesat la data de 25.03.2020
13 IFLA. The IFLA Internet Manifesto [https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/
policy-documents/internet-manifesto-2014.en.pdf] accesat la data de 25.03.2020
3
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School Library Manifesto14, The UNESCO Public Library Manifesto15; Liniile directoare IFLA privind serviciile de bibliotecă pentru copii (2003)16; Declaraţia
de la Alexandria privind cultura informaţiei şi învăţarea pe parcursul întregii
vieţi (2005)17; Manifestul IFLA/ UNESCO pentru biblioteca multiculturală
(2006)18; Manifestul IFLA pentru bibliotecile digitale (2013)19.
Există o alianță internațională pentru Cultura Informației între Institutul
Australian și Noua Zeelandă pentru alfabetizarea informației (ANZIIL); Rețeaua
Europeană de Alfabetizare a Informației (EnIL) în UE; Forumul Național privind
Alfabetizarea Informațională (NFIL) în Statele Unite ale Americii; NordInfolit
Scandinavia; SCONUL (Societatea Colegiilor, Bibliotecilor Naționale și Universitare), Comitetul Consultativ pentru Alfabetizarea Informației cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii.
Documente naţionale care susţin cultura informaţiei:
1. Strategia Naţională de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeană20 în care se notează, prin consens politic naţional, că societatea informaţională este definită ca obiectiv dezirabil în dezvoltarea ţării în acest mileniu;
2. IIN – Infrastructura Informaţională Naţională este mai degrabă o viziune
decât un produs sau sistem, având menirea să stimuleze economia şi creaţia,
asigurând avantaje competitive celor care dezvoltă şi aplică TIC (Tehnologiile
Informaţionale şi de Comunicaţie).
Beneficiile IIN şi IIG sunt imense, fiind menite să permită evoluţii spectaculoase pe calea modernităţii în ţările care se vor alinia noilor orientări: revoluţionează capacitatea de comunicare a omului, peste graniţele naţionale, la nivel
IFLA. The IFLA/UNESCO School Library Manifesto [https://www.ifla.org/publications/
iflaunesco-school-library-manifesto-1999] accesat la data de 25.03.2020
15 IFLA. UNESCO Public Library Manifesto [https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/
publications/PL-manifesto/pl-manifesto-ro.pdf] accesat la data de 25.03.2020
16[https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelinesfor-childrens-libraries-services-ro.pdf] accesat la data de 25.03.2020
17 „CI reprezintă un drept fundamental al omului în lumea digitală şi contribuie la incluziunea socială a tuturor popoarelor”
18 [https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/
multicultural_library_manifesto-ro.pdf] accesat la data de 25.03.2020
19 [https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-schoollibrary-guidelines-ro.pdf] accesat la data de 25.03.2020
20 Strategia Naţională de Pregătire a Aderării României la Uniunea Europeană, partea a II-a, Capitol B, Snagov, iunie 1995
14
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global; conturează condiţii pentru realizarea de noi produse/ servicii, asigurând
o dezvoltare economică durabilă, inclusiv prin noi locuri de muncă; sprijină
dezvoltarea unor tehnologii şi tendinţe actuale care permit evoluţia societăţii
prin asigurarea unor servicii digitale, a unui mediu inteligent, făcând din cunoaştere un bun activ folosit în decizii şi inovare, ca o condiţie a dezvoltării etc.
Bibliotecile – centrele comunitare multifuncționale – trebuie să răspundă
acestor cerințe prin dezvoltarea și furnizarea unor servicii care reflectă aceste
schimbări contextuale. Biblioteca este văzută ca un nou tip de instituție socială,
creată pentru susținerea educației informale, pentru dezvoltarea spiritului comunitar și pentru abordarea problemei includerii sociale.
IFLA promovează Cultura Informației!
Conform definiției date de către Marchand21, cultura informațională este însumarea valorilor, atitudinilor și a comportamentelor care au un rol foarte mare
în influențarea oamenilor în modul în care utilizează informația. Există patru
metafore, cum au fost numite de Marchand, care sunt asociate CI. Este vorba de
metafora militară, metafora utilajului, metafora organismului și metafora creierului.
Conform metaforei militare, compania (instituția) are rolul unei armate care decide totul. În acest caz, informațiile și controlarea acestora reprezintă calea
spre obținerea victoriei. Metafora utilajului vede organizația ca pe un aparat care are nevoie de reparații sau mici schimbări pentru a funcționa la capacitate
maximă. Metafora organismului are rolul de a sugera ca organizația să reprezinte un tot, un întreg, în care fiecare membru face parte dintr-un grup ce trebuie
să fie foarte unit și stabil. Ultima metaforă, cea a creierului, înțelege compania ca
pe un organism de creație și de inventivitate, care se poate dezvolta de la sine.
Modalitățile de promovare se efectuează prin: abordarea CI ca fundament
al procesului de cunoaștere la orice nivel (procesul de instruire în general, activitatea științifică și de cercetare sau soluționarea unor sarcini practice, de importanță vitală), care necesită utilizarea informației, cunoștințe, abilități și competențe informaționale; conștientizarea procesului de instruire informațională
ca fiind unul complex, care solicită asocierea întregii societăți (autorități, instituții, bibliotecari și cadre didactice); înțelegerea instruirii informaționale ca factor
Marchand, D., Kettinger, W., & Rollins, J. Information orientation: The link to business performance, New York: Oxford University Press, 2001
21
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ce contribuie la realizarea funcției educaționale a bibliotecilor, „instituții care
învață”; formarea CI, ca parte componentă a activității profesionale a bibliotecarului, care trebuie să fie instruiți pentru a învăța pe alții!
În opinia dr. Jamie Mackenzie22, individul cu o cultură a informaţiei posedă
următoarele abilităţi:
 Localizare: abilitatea de a găsi informaţia corespunzătoare, a analiza, a sorta
şi a selecta informația necesară;
 Interpretare: abilitatea de a transforma datele și informația în cunoștințe,
previziune și înțelegere;
 Generarea ideilor noi: dezvoltarea ideilor/ipotezelor noi.
Contribuția biblioteconomiei în cultura informației
În concepția instruirii biblioteconomice, o deosebită atenție se acordă: determinării locului documentelor de bibliotecă; axarea pe strategiile informaționale; descrierea procesului căutării informației și a competențelor informaționale ale utilizatorilor.
Alte noțiuni care sunt incluse în cultura informației (CI):
 fluența informațională (prezența sau achiziționarea CI);
 educarea utilizatorilor (abordarea globală în învățarea userilor de informație);
 instruirea biblioteconomică (se concentrează pe deprinderile biblioteconomice);
 instruirea bibliografică (instruirea utilizatorilor privind căutarea și regăsirea
informației);
 competențe informaționale (combinarea abilităților cu obiectivele CI);
 abilități informaționale (se concentrează pe activitatea practică);
 dezvoltarea abilităților informaționale (procesul de facilitare a abilităților informaționale).
 alte concepte.

J. Mckenzie – editor From Now On – The Educational Technology Journal Filling the Tool Box:
Classroom Strategies to Engender Student Questioning. Retrieved November 5, 1998 [http://
www.fno.org/toolbox.htm] accesat la data de 26.03.2020
22
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Conceptul de educație permanentă aplicabil în bibliotecile publice, în general,
și, în particular, Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași este vizibil prin câteva dintre serviciile furnizate deja – un „meniu” bogat și diversificat de luat în considerare în organizarea serviciilor:
Sprijin pentru atitudinile de bază;
Cursuri pentru folosirea tehnologiilor informaționale și comunicaționale:
Campania Hai pe net 2013, 201823;
Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine! 2018-202024;
Activități de sprijinire a educației formale și asistență, instruire pentru folosirea serviciilor electronice (e-banking, servicii publice), folosirea GPS-ului, a
telefonului mobil:
Ateliere: Fotografia de vacanță cu telefonul mobil25;
Cursuri de fotografie digitală și de grafică pe calculator;
Promovarea alfabetizării informaționale26;
Jocuri interactive27;

Campania Hai pe net 2013, 2018 ce vizează activități de cunoaștere formală, dar și informală cu
scopul transferului și schimbului de informații între persoanele interesate și antrenate în mediul
virtual. [https://bjiasi.ro/?s=hai+pe+net] accesat la data de 26.03.2020
24 Proiect: Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine! 2018-2020 (ediția I, II III) își
propune să conducă la conștientizarea, îmbunătățirea și împuternicirea societății ieșene (prin voluntarii implicați și beneficiarii vizați ai proiectului) la întărirea gradului de coeziune socială
intergenerațională prin promovarea cărții și a lecturii. [https://bjiasi.ro/?s=daca+nu+poti
+veni+la+biblioteca] accesat la data de 26.03.2020
25 Ateliere: Fotografia de vacanță cu telefonul mobil menite să sprijine utilizatorul bibliotecii în
realizarea unor fotografii de vacanță cât mai reușite. Ce este fotografia? Ce aparatură există pe
piață? Cum fotografiem? Cum încadrăm subiectul? Cum edităm imaginile? Cum și unde le stocăm? [https://bjiasi.ro/?s=fotografia] accesat la data de 26.03.2020
26 Cluburi de lectură – sesiuni de lectură de Ziua Mondială a cititului cu voce tare (World Read
Aloud Day), organizate și desfășurate de Biblioteca Publică Iași din 2015 până astăzi. Ocazie în care oamenii de pe tot globul citesc cu voce tare și împărtășesc povești pentru a arăta că dreptul la
alfabetizare aparține tuturor oamenilor, astfel încât și sesiunile publice de lectură au scopul de a
încuraja cititul în familie, la școală sau la bibliotecă.
[https://bjiasi.ro/page/2/?s=ziua+mondiala+cititului+] accesat la data de 29.03.2020
27 Ateliere de autocunoaștere... prin joacă în 2019: Spațiul Bibliotecii Județene Iași este și un spațiu
al jocului – activităților voluntare și spontane, ce produce bucurie, plăcere. Copii sau adolescenți, tineri adulți sau trecuți de prima tinerețe, păstrăm în noi spiritul de joc și joacă. Dobândirea abilităților sociale a unui adult sănătos este strâns legată de capacitatea de comunicare și de interacțiune cu
ceilalți. Atelierul constă într-o diversitate de jocuri de autocunoaștere și animație culturală, care îi va
ajuta pe copiii participanți să se cunoască mai bine, să comunice mai mult și să se simtă bine unul cu
celălalt [https://bjiasi.ro/?s=cunoastere +prin+joaca] accesat la data de 29.03.2020
23
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Informații în domeniul afacerilor private (de ex. studii de piață, sesiuni despre cum se înființează o firmă informații despre obținerea autorizațiilor);
Asistență pentru utilizatorii care caută un loc de muncă și consiliere în carieră: Serviciul de Catalogare, achiziții, informare bibliografică28;
Cluburi de lectură pentru copii și adulți în mediul online – Proiectul:
T.L.o.R. – „The Love of Reading”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul
Erasmus +, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici – Parteneriate
strategice pentru educația în școli (KA201-884F3C0F)29;
Prezentări de cărți noi, de autori, cercuri și competiții literare – câteva
exemplificări: Festivalul Teodorenii 2015-2019, Concursul de volume colective
de proză Ionel Teodoreanu 2014, FIE 2014 – Simpozionul Național Iașii Teodorenilor 2014 30; concursuri: Concursul județean de literatură umoristică, epigrame și grafică satirică pe teme europene „EUtopia în UE ” și Concursul de
recenzii de carte „Și eu scriu despre cărți”31
Dezbateri/ întruniri pe diverse teme cursuri pentru învățarea unor limbi
străine – American Corner Iași32.
Utilizatorul Informației/ Abilități/ Alfabetizare Informațională
Studiile din literatura de specialitate, observaţiile proprii şi solicitările
adresate bibliotecii sunt elementele care pledează pentru educarea utilizatorilor

Informațiile Comunitare furnizează suport informațional (prin colecții de documente, baze de
date, linkuri internet şi consiliere directă telefonică, prin [https://www.facebook.com/ informarecomunitara/] sau prin e-mail) pentru viaţa de zi cu zi şi poate iniţia cetăţenii în procedurile necesare obţinerii celor mai variate servicii. [https://bjiasi.ro/uncategorized/compartiment-bibliografic/] accesat la data de 26.03.2020
29 Proiectul se desfășoară în perioada: 1 septembrie 2019 – 31 august 2022 şi vizează reducerea
abandonului școlar prin constituirea/derularea/promovarea unui proces de educație deschisă/transparentă, consolidării abilităților de citire şi exprimare în limba engleză, consolidării practicilor inovative în era digitală; promovarea moștenirii culturale privind diversitatea socială,
națională, lingvistică și culturală şi dezvoltarea cooperării internaționale, punând în aplicare deviza Europei „unită în diversitate”[https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/the-love-of-reading- proiect-finantat-de-programul-erasmus/] accesat la data de 26.03.2020
30 [https://bjiasi.ro/page/5/?s=teodorenii] și [https://teodorenii.ro/] accesat la data de
26.03.2020
31 [https://bjiasi.ro/?s=epigrame+europene] și [https://bjiasi.ro/?s=si+eu+scriu+despre+carti]
accesat la data de 26.03.2020
32 [https://bjiasi.ro/?s=cursuri+engleza] accesat la data de 26.03.2020
28
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prin programe de instruire, al căror rol este de a-i familiariza cu serviciile şi resursele de informare şi documentare oferite de bibliotecă. Complementar asistării şi consilierii informaţionale permanente, este necesar acest demers ce vine
să certifice atenţia deosebită pe care Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași o
acordă educaţiei utilizatorilor pentru cultura informaţiei.
 Interpretarea concepţiei Cultură Informaţională şi determinarea componentelor ei de bază;
 Evaluarea gradului de cunoaştere şi de atitudine faţă de Cultura Informaţională a utilizatorilor;
 Determinarea nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor;
 Identificarea formelor şi metodelor de formare a Culturii Informaţionale în
corelaţie cu necesităţile utilizatorilor;
 Formularea propunerilor privind ridicarea nivelului Culturii Informaţionale
a utilizatorilor.
Nivelul Culturii Informaţionale (CI) a utilizatorilor diferă de la o instituţie
de cultură la alta. În scopul realizării problemelor expuse mai sus, este necesară
lansarea periodic a unui chestionar care să constituie drept mecanism de măsurare a Culturii Informaţionale, cât şi eficienţa şi eficacitatea serviciilor de bibliotecă din perspectiva utilizatorilor.
Educaţia pentru cultura informaţiei este o responsabilitate a tuturor bibliotecarilor. Este necesară însă abordarea strategică a acesteia şi, de asemenea, colaborarea între specialiştii din structurile infodocumentare şi experţii din zona
învăţământului, tehnologiei şi a altor discipline, pentru dezvoltarea unor programe care să favorizeze cultura informaţiei. Bibliotecile deţin o politică evidentă privind educarea şi instruirea informaţională a utilizatorilor săi. Pentru dezvoltarea continuă, pentru ridicarea nivelului existent al Culturii Informaţionale
a utilizatorilor existenți și cei potențiali este necesar un plan de activităţi pe tematica unei Campanii de Cultură Informaţională. Utilizarea eficientă a informaţiei în Biblioteci este o condiţie a succesului pentru ziua de azi şi de mâine.
Structurile infodocumentare trebuie să-şi formeze utilizatorii, astfel încât
ideea principală să fie centrată pe cititor, iar efortul bibliotecarului trebuie orientat spre necesitatea ca acesta să fie cât mai bine informat și specializat în domeniul biblioteconomiei și științei informării.
Abilitățile secolului 21 de la persoane fizice (cititorul) la colectivități (bibliotecari) și nivel organizațional (instituție):
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Abilități ale vieții și
carierei
 responsabilitate și
coordonare
 productivitate și
răspundere
 flexibilitate și
adaptabilitate
 inițiativă și principii
de viață
 abilități sociale și
interculturale

Abilități informaționale
de nivel mediu și
tehnologie avansată
 știința informației
 știința comunicării
 știința informării,
comunicării și
tehnologiilor avansate

Abilități de inovație și
educație permanentă
 gândire critică
 comunicare
 cercetare
 rezolvarea obstacolelor
 colaborarea
 cunoaștere despre
cunoaștere (abilități
de gândire de ordin
superior)
 creativitate
 inovație

În domeniul alfabetizării informaționale, de exemplu, programele diferă
considerabil şi pot include: ateliere de lucru, cursuri, „teste de laborator”, meditații auto-planificate etc., „pachete de alfabetizare informațională” bazate pe internet, pentru a-i ajuta pe cei care se instruiesc, să-şi dezvolte abilitățile de
căutare a informației. Ca exemplificare, subiecte abordate în domeniul comunicării şi informării electronice sunt: blogurile; cărțile electronice (e-Books);
e-mailul; utilizarea internetului; navigarea pe internet; messenger-ul/ serviciile
de chat; Skype-ul; rețelele de socializare/ serviciile Web 2.0. (Facebook,
YouTube, Twitter etc.); conferințele video.
Pe lângă aceste servicii „de bază”, unele biblioteci oferă şi o pregătire mai
avansată, ca de exemplu instruirea în ceea ce priveşte siguranța pe internet33,
problemele legate de dreptul de copyright şi de recuperarea informațiilor. Pentru mulți oameni, consilierea personalizată (interviul de referință) în procesul
educațional este cea mai eficientă, permițând o mai profundă înțelegere şi o mai
bună motivare. Asigurarea acestui tip de asistență presupune totuşi o mai mare
solicitare a abilităților personalului de bibliotecă şi a resurselor bibliotecii.
Proiecte și activități cultural educative inițiate și derulate de Biblioteca Județeană Iași din 2014
până în prezent [https://bjiasi.ro/?s=siguran%C8%9Ba+pe+Internet] accesat la data de
26.03.2020
33
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Creativitatea, inovația și cultura organizațională
în bibliotecile publice
Inovația în furnizarea serviciilor necesită atenție managerială, implicarea şi
prioritizarea resurselor. Inovația presupune recunoaşterea importanței cooperării şi a competențelor existente în cadrul rețelelor şi, în cele din urmă, susținerea multiplicării.
Metodele de realizare a unor inovații ce vizează utilizatorul pot fi: observația, interviurile elaborate, dezvoltarea de prototipuri ale soluțiilor noi şi folosirea
acestora ca şi canal comunicațional cu utilizatorii în scopul perceperii nevoilor
viitoare, descoperirii inconsecvențelor – utilizatorii de multe ori zic una şi fac alta –, descoperirii de noi modele, dezvoltării şi modelării conceptelor împreună
cu utilizatorii.
Cele 7 cercuri ale inovației este o metodă care abordează problemele fundamentale într-o organizație. Metoda presupune şapte paşi pentru a realiza cu
succes o inovație. Metoda operează cu aspecte fundamentale într-o organizație:
 structura, strategia, organizarea, competențele, cultura şi cooperarea externă,
 generarea de idei,
 evaluarea,
 testarea şi realizarea de prototipuri,
 planificarea şi planul de afaceri,
 implementarea şi
 clienții, precum şi alte părți interesate.
Un element duce la altul şi aceasta poate deveni o cultură sau o tradiție prin
care bibliotecile pot evolua în mod constant, bazându-şi următorul pas pe rezultatele celui anterior.
Recomandări privind creativitatea, inovația și cultura organizațională în bibliotecile publice
Complexitatea şi diversitatea de programe care pot fi implementate de bibliotecile publice pentru susținerea educației permanente sunt în continuă
creştere.
Fiecare bibliotecă vine cu propria planificare, cu propriul management şi cu
propriile dificultăți în asigurarea resurselor şi are nevoie, tot mai mult, să coopereze, să stabilească parteneriate cu alte instituții şi să înțeleagă contextul strategic mai larg, care există dincolo de serviciile de bibliotecă „tradiționale”.
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Evaluarea şi feedback-ul educației pentru adulți din bibliotecile publice rămân subiectul variatelor interpretări şi constituie o zonă problematică. Un set
coerent de informații asupra modului în care funcționează serviciile şi asupra
impactului lor potențial este încă în curs de elaborare, susțin specialiștii. Pentru
a realiza acest obiectiv, este important ca bibliotecile să cunoască şi să poată învăța din experiențele şi din bunele practici din alte părți ale lumii. (În Finlanda,
programe de tipul „Întreabă un bibliotecar” sau „Împrumută serviciile unui bibliotecar” permit clienților să-şi facă o programare la un bibliotecar pentru servicii personalizate de căutare a informațiilor. Biblioteca Orăşenească Helsinki
foloseşte The Balanced Scorecard (BSC) (o tehnică ce permite unei companii să
monitorizeze şi să managerieze performanțele în legătură cu nişte obiective
specifice) ca bază pentru managementul strategic. Acest instrument managerial
oferă patru perspective: • Perspectiva educațională şi de dezvoltare este baza
acestui instrument managerial. (Această perspectivă are trei dimensiuni: pregătirea diversificată a personalului şi plăcerea de a lucra, realizarea interactivității
serviciu-cultură şi asigurarea tehnologiei funcționale), • Perspectiva internă •
Perspectiva convențională • Perspectiva clienților.
Exemple de pachete de alfabetizare informațională bazate pe internet pot fi
întâlnite în Portugalia; proiectul Ulisses a urmărit dezvoltarea de competențe în
alfabetizarea informațională în Rețeaua Bibliotecilor Municipale din Lisabona,
prin implementarea Ghidurilor IFLA ce vizează alfabetizarea informațională
pentru educația permanentă (2006). De asemenea, a fost elaborat şi un model
pentru evaluarea bibliotecilor publice şi a serviciilor de informare.
În Slovenia, bibliotecile au elaborat un chestionar, ca parte a unui program
modern de alfabetizare în informatizare şi documentare, care trata problema
moştenirii culturale şi care îi viza în special pe elevi şi pe profesorii lor.
Când vorbim despre cultura organizației, facem referire implicit la un element de cultura organizațională.
Cultura organizației este rezultatul emergent al continuării negocierii despre valori, semnificații și proprietăți între membrii organizației respective și
mediul acesteia34.
Mary Douglas (25.03.1921-16.05.2007), antropolog britanic, a cărei arie de specialitate a fost
antropologia socială; cunoscută pentru scrierile sale despre cultura umană și simbolism. Douglas,
Mary, „Introduction” in Jonathan L. Gross & Steve Rayner, Measuring Culture: A Paradigm for the
Analysis of Social Organization. New York: Columbia University Press,1985
34
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Johnson și Scholes35 au identificat șase elemente distincte, dar interrelaționate care contribuie la ceea ce aceștia numeau „paradigma”, echivalent cu modelul mediului de muncă sau cu valorile organizației. Ei au sugerat că fiecare
poate fi examinat și analizat individual pentru a obține o imagine mai clară a
problemelor culturale mai largi ale unei organizații.
Cele șase elemente (conform imaginii de mai jos) care contribuie (cu
exemple folosite la examinarea organizației disponibile) sunt următoarele:
Povestiri: modul în care o organizație se înțelege și se explică.
Ritualuri și rutine: Normele și practicile acceptate.
Simboluri: artefacte fizice. Reprezentările neoficiale și oficiale ale culturii.
Structuri organizaționale: Structuri formale și ierarhie, precum și rutele informale ale puterii și influenței.
Structuri de putere: Oamenii și sistemele care au puterea de a duce lucrurile
la bun sfârșit.
Sisteme de control: felul în care o organizație controlează modul în care se
fac lucrurile.
Ritualuri
și rutine
Simboluri
Povestiri
Paradigma
Structuri
de putere
Sisteme
de control
Structuri
organizaționale

Gerry Johnson și Kevan Scholes de la Strategia Exploratorilor scriu despre „Web Cultural”, 1999.
[https://www.businessballs.com/strategy-innovation/cultural-web-johnson-scholes/#cultural-w
eb-to-change] accesat la data de 27.03.2020
35
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Marketingul informației – natura și stilul CI în societatea cunoașterii
Marketingul informației constituie:
 unul dintre stadiile managementului informației (acesta implică promovarea produselor și serviciilor informaționale prin adoptarea efectivă a
strategiilor de marketing);
 cel mai important obiectiv al marketingului informațional este să atragă
un număr cât mai mare de utilizatori și să-i încurajeze să utilizeze resursele bibliotecii la maximum;
În literatura de specialitate sunt 4 factori esențiali pentru un marketing de
succes:
 orientat spre consumatori (utilizatori/ cititori);
 orientare spre o perspectivă de lungă durată;
 orientat spre utilizarea deplină a tuturor resurselor disponibile;
 tendință spre inovare.
Bibliotecile publice sunt de mult timp organizații non-profit; dezvoltarea
marketingului în biblioteci a fost influențată de teoriile lui Kotler și Levy despre
marketing pentru organizațiile non-profit36.
Bibliotecile sunt implicate în operațiuni de servicii. Pentru că serviciile sunt
diferite de produse, serviciul de marketing este diferit de produsul de marketing. Bibliotecile trebuie să stabilească relații cu utilizatorii, furnizorii, guvernele, autoritățile locale, ONG-uri, unități preșcolare/ școlare/ universitare și altele;
acestea trebuie să satisfacă toate părțile interesate, nu numai utilizatorii. Internetul permite bibliotecilor să ofere servicii oricând, oriunde și oricui.
Marketingul este benefic pentru biblioteci, deoarece un program de marketing eficient (PME) poate ajuta biblioteca să creeze un avantaj competitiv prin
dezvoltarea de noi servicii sau modificări ale celor existente pentru a-și mulțumi
și mai bine utilizatorii; îmbunătățirea statutului și imaginii organizaționale/ instituționale către diferiți actori din comunitate; și, prin îmbunătățirea performanței lor, în general. Fără îndoială, marketingul îi ajută pe bibliotecari să-și
îmbunătățească reputația în cadrul organizațiilor lor și ca profesie în cadrul societății.
Kotler, Philip și Levy, S.J., Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing. 33, 1969,
pp. 10-5.
36
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Marketingul informațional în bibliotecile din India este esențial pentru:
 promovarea utilizării resurselor informaționale;
 crearea percepției necesității prin crearea cererii (nevoia utilizatorului);
 asigurarea utilizării optime a informațiilor;
 îmbunătățirea imaginii bibliotecilor și a profesioniștilor din bibliotecă;
 abordarea problemelor creșterii costurilor suporturilor de hârtie/ electronice (jurnale, baze de date);
 a face față exploziei informaționale;
 introducerea sistemului de tehnologie informațională de ultimă oră în
serviciile de bibliotecă;
 echilibrarea fondurilor de carte, în scădere;
 salvarea bibliotecilor de la declinul cititor-suport; și
 susținerea dictonului că INFORMAȚIA ESTE PUTERE!
Concluzii la marketingul informației
Marketingul informației este un subiect frecvent întâlnit și utilizat în profesia de bibliotecar al zilelor noastre. Dar, în același timp, au existat/ există multe
controverse cu privire la conceptul de marketing în bibliotecă și profesia noastră și a serviciilor de informații educaționale. În domeniul biblioteconomiei și al
științei informării există încă multă rezistență în utilizarea abordării „marketingului” managementului. Produsul de informare și serviciile sunt ca produse și
servicii pentru clienți în multe privințe. Dar, din partea bibliotecarilor, nu întâlnim acord total în privința folosirii principiilor marketingului aplicat în biblioteci.
Conceptul de marketing aplicat în practică pare încă străin de mulți colegi.
În cadrul profesiei, există un sentiment rezidual că marketingul este oarecum
inadecvat pentru o instituție de cultură ce deservește un serviciu public, cum ar
fi biblioteca. Unii colegi încă păstrează această viziune și nu văd loc pentru o astfel de practică într-o profesie fără scop lucrativ. Acum, este timpul să ne schimbăm atitudinea! Pentru că numărul utilizatorilor care citesc scade și prezența
lor în bibliotecă este mereu critică. Comercializarea informațiilor înseamnă
transfer de informații către potențialul utilizator/ client.
Bibliotecile și bibliotecarii rămân „agenții schimbării” în sfera culturii informației și a infrastructurii informației la nivel global.
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În concluzie, susțin că rețelele societății digitale, internetul, noile media
educative, impactul generat de bibliotecile românești indiferent de tipul lor, cu
propriile (re)surse, devin un imbold spre progresul înregistrat în toate domeniile vieții educativ-sociale.
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O nouă etapă în evoluția bibliotecii publice a orașului Iași s-a deschis odată cu procesul regionalizării, anunțat de legea nr. 5 din septembrie 1950. De
fapt, este impropriu spus „o nouă etapă”, deoarece o nouă bibliotecă va fi înființată și nici măcar din cenușa celei vechi. Nu exista fond de carte, spațiu sau
personal.
Aceasta nu înseamnă că orașul (sau județul) ar fi dus lipsă de biblioteci.
De la bibliotecile școlare și cele universitare până la bibliotecile de cartier, cele
ale „colțurilor roșii”, ale căminelor culturale, ale fiecărei întreprinderi, se părea că oamenii muncii, deși în mare măsură analfabeți, au de unde să-și satisfacă nevoia imperioasă de lectură, numai să iasă din casă. „O situație din anul
1949 consemnează că numărul bibliotecilor din județul Iași se ridica, în acel
moment, la 179, toate însumând 170.816 volume, media fiind 1.000, ceea ce
vorbește deja de o «curățire» substanțială a colecțiilor”1.
Însă necesitatea constituirii unei biblioteci coordonatoare nu apare ca
evidentă decât odată cu reglementarea unei noi împărțiri administrativ-teritoriale. Doritor de a prelua cât mai multe dintre aspectele existenței poporului
luminat de la Moscova, guvernul Groza a desființat cele 58 de județe, înlocuindu-le cu 28 de regiuni (compuse din raioane, orașe și comune). Un număr destul de mare, însă tovarășii aplicau modelul rusesc fără să mai piardă timp cu
specificitatea locală. Regiunea Iașului corespundea aproximativ județului Iași
de astăzi.
Cel puțin la nivel declarativ, lucrurile s-au desfășurat foarte rapid. Imediat
s-au întrunit cei interesați, conform unui articol apărut în „Opinia” din 7 sep1

Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, Biblioteca „Gh. Asachi” – 80, Iași, Vasiliana ’98, 2000, p. 26.
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tembrie 1950, sub semnătura lui Traian Țanea, viitorul director al bibliotecii și
viitorul membru din consiliul de conducere al D.G.P.T. Participații la ședința
specială de la Secțiunea Artă și Cultură a Comitetului provizoriu orășenesc
sunt enumerați: „delegatul Comitetului Așezămintelor Culturale din RPR, reprezentanți ai organizațiilor de masă, ai Bibliotecilor Universitare, ai Bibliotecii Centrale și responsabilii culturali ai sindicatelor ieșene2”. Așadar, o treabă
serioasă, dictată de necesitatea momentului: „Este absolut necesar ca pentru
buna desfășurare a campaniei de culturalizare a maselor, factor esențial în
lupta pentru socialism, să se treacă la noi forme de organizare.”3
Totodată, autorul menționează și funcțiile viitoarei biblioteci. În primul
rând, cea de bibliotecă orășenească, ea urmând să deservească pe toți locuitorii orașului. În al doilea rând, ar trebui să pună la dispoziția bibliotecilor raionale și comunale fondurile de carte necesare. În al treilea rând, ar dirija activitatea de difuzare de carte în regiune. „În Iași, înființarea bibliotecii regionale
nu va duce la desființarea bibliotecilor de pe lângă căminele culturale, precum
și a bibliotecilor din școli, întreprinderi și instituții. Activitatea lor va fi însă dirijată și controlată de către biblioteca regională.”4
O a patra funcție derivă din toate aceste înființări care duc la „mărirea
numărului bibliotecarilor, precum și ridicarea nivelului profesional și ideologic al celor cari exercită această funcție în prezent”5. Prin urmare, „comitetul
de conducere a bibliotecii regionale va trebui să se îngrijească de creșterea de
noi cadre, precum și de creșterea ideologică și profesională a bibliotecarilor
actuali, inițiind cursuri de pregătire și de specializare”6.
După cum se observă, autoritățile pregătiseră mecanismele propagandei
prin bibliotecă, acesta fiind și scopul instituției: de a îndoctrina populația prin
cărți gestionate de un personal bine instruit în învârtirea rotițelor ideologice.
Totuși, aceste planuri aparțineau mai curând hârtiei decât practicii. Inclusiv
„comitetul de conducere” anunțat pentru ceva atât de amplu (în fond, avem în
vedere bibliotecile din întreaga regiune) avea să mai aștepte până la instauraTraian Țanea, Pe drumul culturalizării maselor, în „Opinia”, XLVIII, nr. 1206, 7 septembrie 1950,
p. 1.
3 Ibidem.
4 Idem, p. 2.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
2
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re. E posibil ca, mai curând, aceste intenții să fi fost declarate din exces de zel,
pentru ca autoritățile locale să se arate în rând cu lumea comunistă. Altfel,
spre a instrumenta un sistem de o asemenea amploare, ar fi luat măsurile necesare în privința conducerii, personalului, fondului de carte sau sediului.
Mai succint tratează problema
organul de presă al Sfatului Popular
din Iași, „Lupta Moldovei”, care preferă forma mai puțin implicată a
unui anunț la rubrica diverse7.
Autorul acestuia adaugă încă
două amănunte, de această dată de
ordin practic: locul (în centrul orașului) și înființarea unei secții pentru copii. Propaganda mergea puternic pe direcția literaturii pentru copii; de aceea, nu e de mirare că autoritățile au avut-o în vedere încă înainte de a înființa biblioteca. Totuși,
deocamdată, nici aceasta nu era mai mult decât un proiect. Jurnalistul nu are
informații sigure cu privire la loc, probabil încă se dezbătea dacă biblioteca regională ar beneficia de un sediu propriu sau ar fi primită în chirie de una dintre
instituțiile care erau situate în centrul Iașului.
O săptămână mai târziu, cotidianul decide să consacre subiectului ceva
mai multe rânduri8. De data aceasta, este vorba de preluarea primelor 2000 de
volume pentru fondul de carte al bibliotecilor regionale, expediate de către Comitetul pentru Așezămintele Culturale din R.P.R. Acestea ar trebui să servească nu numai culturalizării oamenilor muncii din oraș, ci și a celor din regiune:
„Fiecare bibliotecar va avea posibilitatea să ridice în mod periodic un număr
de câteva sute de cărți de la Biblioteca Regională pe care le va difuza în raion.
După lectura lor, cărțile vor fi returnate bibliotecii.”9 Nu se știe cum ar fi fost
gestionată situația dacă aceștia s-ar fi înghesuit.
*** Se amenajează o bibliotecă regională, în „Lupta Moldovei”, an V, nr. 1275, 15 septembrie
1950, p. 3.
8 *** Primele 2000 de volume pentru înzestrarea bibliotecii regionale au sosit în localitate, în „Lupta
Moldovei”, an V, nr. 1282, 23 septembrie 1950, p. 2.
9 Ibidem.
7
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Evident, criteriile de selecție a cărților expediate erau strict utilitare, dictate de conjunctura politică: „Având un depozit de cărți bogat și variat, ele [bibliotecile regionale] vor ajuta pe cititori să-și îmbogățească cunoștințele în ideologie, știință, tehnică, artă și literatură. De asemeni vor veni în ajutorul cititorilor
prin procurarea de materiale bibliografice și literare, organizarea de cartoteci
tematice, convorbiri pentru recomandarea cărților și întocmirea de liste de
cărți legate de problema construirii socialismului, lupta pentru pace, socializarea agriculturii etc. sau de anumite evenimente și date comemorative”10.
Mai detaliat ne prezintă situația Gh. Ceangă, bibliotecar în cadrul bibliotecii
centrale regionale Iași, optând pentru punctul de vedere statistic aproximativ:
„Biblioteca noastră a fost instalată într’o aripă a clădirii Bibliotecii Centrale a
Universității, dispunând de două încăperi în care am aranjat depozitul de cărți
și sala de lectură. Pentru buna ei funcționare, chiar dela început, am trecut la
organizarea tehnică a bibliotecii. Depozitul are cinci dulapuri duble pentru
cărți. Fondul de carte cuprinde peste 2500 de volume, cu 3000 titluri și este
compus din cărți de ideologie (40%), literatură (40%), știință popularizată
(10%) și literatură pentru copii (10%).
În vederea organizării unei secții pentru copii, biblioteca centrală regională mai dispune de hărți, planșe și albume colorate pentru copii.
Urmând instrucțiunile trimise de Comitetul pentru Așezămintele Culturale, am aranjat cărțile în dulapuri, după clasificarea zecimală tabela B. Astfel, în
dulapul Nr. 1, am aranjat cărțile de ideologie și generalități; în dulapul Nr. 2,
cărțile de știință și tehnice, în dulapul Nr. 3 și 4 cărțile de literatură, artă, istorie și geografie, iar dulapul Nr. 5 l-am rezervat cărților pentru copii pe care
le-am clasificat separat.”11
Am oferit aici un citat mai lung pentru a admira zelul de care dădea dovadă bibliotecarul proaspăt angajat. Zel nu atât în a ordona fondul de carte care
nu era imens, ci de a oferi toate aceste date care să contureze imaginea atât de
dorită de conducători: cititorul (care încă nu exista) urma să se înfrupte până
la îmbuibare de ideologie și tehnică. Acestea sunt cele numite ca atare. Totuși,
să nu ne închipuim că, spre exemplu, literatura, literatura pentru copii, arta, is*** Rolul bibliotecilor centrale de regiune și raion, în „Călăuza bibliotecarului”, an III, nr. 10, octombrie 1950, p. 12.
11 Gh. Ceangă, Cum am organizat, din punct de vedere tehnic, biblioteca centrală regională – Iași, în
„Călăuza bibliotecarului”, an III, nr. 10, decembrie 1950, p. 37.
10
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toria sau chiar geografia ar fi scăpat de puternicele amprente ideologice. Erau
aceleași idei, doar prezentate altfel. Deoarece autoritățile erau mai curând
atrase de termeni precum „ideologie” și „știință și tehnică” (ceea ce implica accentuarea rolului pe care l-ar avea oamenii muncii în procesul de culturalizare,
adică ceea ce credeau conducătorii că realizează), bibliotecarul a preferat să le
aloce cel mai mare procent și primele dulapuri. Aceasta nu înseamnă că fondul
de carte și ordinele primite de sus nu i-ar fi dat dreptate. Doar că el precizează
îndeplinirea obiectivelor. Ideologia pretindea ca oamenii să se hrănească din
lecturi ideologice.
Saturată de biblioteci saturate de cărți ideologice și de specialitate, e puțin
probabil ca noua regiune să fi avut nevoie de încă o instituție care să fi oferit
asemenea cărți cititorilor deodată avizi de ideologie, deși mulți dintre ei analfabeți. Mai curând, se reduce fondul de carte pe ansamblul regiunii, concentrându-l într-un singur loc, iar de aici sute de cărți ar circula împrumutate bibliotecilor coordonate, indiferent dacă ar fi utilizate spre lectură sau nu.
Totuși, mașinăria manipulării dă unele rateuri, iar datele de pe hârtie sunt
uneori contrazise de realitate. Îndeosebi când realitatea se desfășoară între
oameni, bibliotecari sau cititori. Deși statul se străduia din răsputeri, se pare
că nu toți înțelegeau importanța actului de culturalizare în masă.
Cele două caricaturi preluate din revista de specialitate arată existența
unui conflict care, deși în cheie ironică, prezintă o evoluție departe de încheiere. Indiferent dacă bibliotecarul era disponibil sau nu pentru a deservi cititorul, cartea era văzută ca o cale la care nu are acces muritorul de rând, iar păstrătorii comorii nu facilitează accesul la ea. Bibliotecarul trebuia să fie un funcționar, nu un cititor.
Desigur, situația nu era ieșită din comun. Nu pare credibil ca cititorii să fi
format un rând lung la ușile bibliotecilor, doar pentru a lectura din fondul
imens de literatură de specialitate, după care tânjiseră întreaga viața. Astfel încât, mai ales în comunitățile mici, bibliotecarul probabil își rezolva problemele
curente în timpul în care biblioteca ar fi trebuit să aibă program, nefiind o activitate intensă. Cei care au fost expuși ca exemplu negativ supăraseră pe unii
care au devenit turnători, de la nervi sau de la natură. Cei diplomați ajungeau
la gazeta de perete.
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Biblioteci și bibliotecari, Călăuza bibliotecarului”, an III, nr. 3, martie 1950, pp. 48-49.

Propaganda însă prezenta un mecanism funcțional, în care toți oamenii
muncii citeau, iar bibliotecarii erau niște rotițe de deservire. Totul mergea
conform planului, de multe ori și înzecit peste plan, totul fiind în beneficiul
oamenilor care se arătau recunoscători și contribuiau din plin la „construcția
socialismului”. Pentru conturarea mai percutantă a acestei imagini, nu lipsea
recursul la procedeul retoric al antitezei. Astfel, biblioteca era mai eficient
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imaginată în contextul funcției ei sociale dacă se mai întâmpla să fie date în vileag câteva elemente negative care apăreau ca izolate, ușor eliminabile, lipsite
de gravitate și punând în evidență intervenția promptă a poporului. În acest
context, elementele negative devin la fel de importante ca cele pozitive în conturarea imaginii de ansamblu.
Totuși, dacă ar fi socotit vinovați doar pe oamenii simpli, care deviau de la
marele plan, ar fi însemnat să recunoască unele erori în capacitatea mecanismului social de a lucra în beneficiul celor cărora pretindea că se adresa. Din
acest motiv, un țap ispășitor mai elocvent a fost găsit în autoritățile intermediare între popor și stat, în special Sfaturile Populare. Acestea erau privite în ansamblul lor, în capacitatea lor operativă, ca mijloace de a asigura buna funcționare a sistemului, adică de a aduce pe calea cea bună oițele rătăcite. Dacă un
tovarăș greșea, vina cădea pe umerii organelor abilitate să-l strunească.
Printre cei care denunță lipsa de cooperare a unor bibliotecari se numără
și un anume Gheorghe Mihăiuc de la Secțiunea Culturală a regiunii Iași, care,
din plăcerea de a coresponda cu „Călăuza bibliotecarului”, spune următoarele:
„Biblioteca centrală raională din Târgul Frumos stă închisă în orele de program, iar bibliotecarul respectiv nu participă la nici un seminar raional și nu
ține legătura cu Secțiunea Culturală raională, care nu ia nici o măsură în această privință.”12
Mai grav, „la biblioteca centrală din raionul Hârlău, cărțile stau luni de zile
nedespachetate și că în general activitatea la această bibliotecă lasă de dorit,
din cauză că organele Sfatului Popular local nu dau importanța cuvenită bibliotecii și nu exercită un control în activitatea ei”13.
În cadrul unei consfătuiri organizate de Comitetul pentru Așezămintele
Culturale în zilele de 12-19 iulie 1952 cu bibliotecarii regionali din întreaga țară pe temele „rolul bibliotecilor în revoluția culturală, realizările de până acum
ale bibliotecilor regionale și sarcinile lor de viitor”14, nici reprezentanta bibliotecii centrale regionale Iași, R. Langmantel, nu se arată mai prejos: „Sfaturile
Populare nu s’au preocupat de îmbunătățirea activităților bibliotecilor. Din
discuții a mai reeșit că a fost neglijată aproape cu desăvârșire aplicarea unei
în „Călăuza bibliotecarului”, an IV, nr. 8, august 1951, p. 47.
Ibidem.
14 *** Pe marginea consfătuirii bibliotecarilor regionali, în „Călăuza bibliotecarului”, an V, nr. 9,
septembrie 1952, p. 15.
12
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sarcini principale din Hotărâre, aceea privitoare la creșterea nivelului activității bibliotecilor.”15
Piedici în calea desfășurării activității culturale a întâmpinat și Bernardini
Schwartzenberg, membru al colectivului bibliotecii regionale Iași, care și-a
programat să susțină două recenzii despre cartea Fiii de Smirnov, la Vaslui și
la Pașcani. Deși nu își închipuia că publicul ar umple sala până la refuz auzind
numele recenzorului, fiind fascinat de subiectul abordat sau neavând alte mijloace de a-și petrece timpul liber, bibliotecarul a sperat totuși în sprijinul instituțiilor locale care să aducă măcar primele două rânduri.
În Vaslui, surpriză: nu exista sala disponibilă, motiv pentru amânarea prelegerii timp de câteva zile. Însă nici după încheierea acestui interval, mobilizarea nu a fost pe măsura dorințelor. Au apărut doar patru persoane rătăcite.
După o așteptare de o oră, evenimentul s-a considerat terminat, „prin aducerea câtorva fete de la un cămin alăturat”16.
În Pașcani, situația a devenit mai tragică. Pe ușa bibliotecii raionale, bibliotecarul a găsit un afiș cu toate datele despre prelegerea pe care urma să o
susțină, însă de pe care lipsea menționarea orei. Bibliotecarele de acolo i-au
temperat agitația spunându-i că ora de 10,30 fusese anunțată cu ajutorul stației. La ora respectivă nu s-a prezentat nimeni, astfel încât susținerea recenziei
s-a amânat până la 17. Însă nici atunci nu i-a surâs norocul: ca într-o situație
kafkiană, persistentul recenzor nu numai că nu a reușit să-și susțină propria
prelegere, dar a fost nevoit să asiste la prezentarea de către altcineva a unei
recenzii despre aceeași carte (nu mai menționează dacă și urmând o abordare
asemănătoare). Tovarășul din Pașcani cu o gândire similară avusese mai mult
noroc sau fusese mai rapid.
Nu i-a rămas decât să concluzioneze amar: „Cam în felul acesta înțeleg colectivele bibliotecilor pomenite mai sus să mobilizeze cititorii pentru recenziile anunțate.”17
În ciuda greutăților întâmpinate, indiferent de proveniență, Biblioteca Regională din Iași a fost în sfârșit inaugurată, având spațiu în cele două încăperi
ale Bibliotecii Centrale Universitare pe care le menționa Gh. Ceangă. La rubrica
Idem, p. 16.
Bernardini Schwartzenberg, Cum înțeleg să facă „mobilizări” tovarășii bibliotecari din Pașcani și
Vaslui, în „Călăuza bibliotecarului”, an VI, nr. 1, ianuarie 1953, p. 44.
17 Ibidem.
15
16
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„Informațiuni” a cotidianului „Opinia”, se anunță că „în cinstea zilei de 21 Decembrie, se va inaugura o bibliotecă depe lângă Comitetul Provizoriu Regional,
care va funcționa în cele două camere ale Bibliotecii Centrale”18.
Potrivindu-se de „ziua aniversării a 71 de ani de viață a genialului conducător de popoare I.V. Stalin, orașul nostru se îmbogățește cu încă o instituție
de cultură”19. Fiind plasată sub auspicii atât de înalte, avea și obiective pe măsură: „… pune la dispoziția oamenilor muncii din orașul nostru cele mai bune
cărți ale literaturii noastre și ale literaturii sovietice și mai ales de a reîmprospăta cu noi cărți bibliotecile Sfaturilor Populare Raionale și ale Căminelor Culturale, folosindu-se pentru aceasta, metoda bibliotecilor volante.”20 Deja fusese depozitat în cele două încăperi un fond valoros de carte.
Probabil, statul a considerat că, pentru a face să circule mai viguros fondul
cultural, biblioteca în sine ar trebui să fie volantă. În aceste condiții, de ce ar
mai fi avut nevoie de un sediu? Cele două încăperi din clădirea B.C.U. Iași i-ar fi
fost suficiente.
Aici va rămâne până în 1955, când se va muta într-un spațiu mai generos,
dar tot fără să aibă o clădire proprie, care să-i confere durabilitate și loc de regăsire a cărților cu cititorii.

*** O bibliotecă pe lângă Comitetul provizoriu regional Iași, în „Opinia”, XLVIII, nr. 1286, 10 decembrie 1950, p. 3.
19 *** Inaugurarea Bibliotecii Centrale a Sfatului Popular Regional, în „Lupta Moldovei”, V, nr.
1349, 23 decembrie 1950, p. 3.
20 Ibidem.
18
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VASILE VOICULESCU – LUPTA CU ÎNGERUL

Bogdan Ioan ANISTOROAEI
profesor,
Seminarul Teologic Iași

„Mă văd într-o zi luminoasă, cu sora mea cea mare de mână, mergând pe
drum afară din sat. Deasupra mea, pe cerul verziu, un înger imens, ca un Crist
Pantocrator pe bolta bisericii... întreb şi acum pe sora mea, care nu-şi aminteşte şi crede că am visat. Impresia mea e însă aşa de tare şi vie, ca şi când aş fi
avut o vedenie.”1 Mărturia aparţine celui care mărturisea că, dacă nu ar fi
ajuns medic, probabil ar fi ajuns preot: Vasile Voiculescu. O anghelofanie care
avea să-l urmărească tată viaţa. Prezenţa angelică e o constantă a poeziei voiculesciene, 1937 reprezintă anul apariţiei Poemelor cu îngeri, dar mai mult, perioada de după anii 48 reprezintă maturitatea cu caracter de testament în literatura română, pe de o parte, ciclul Sonetelor, pe de altă parte, proza. Este perioada Rugului aprins, de maximă maturitate spirituală. Din această perioadă,
face parte şi povestirea Lupta cu îngerul. Imaginarul care stă la baza povestirii
este uşor cognoscibil în evenimentul veterotestamentar care-l are în centru pe
păstorul Iacob, cel vizitat de o cerească arătare, în urma încăierării devenind
Israel. Ţinând cont de sursa biblică a povestioarei voiculesciene, nu este lipsit
de importanţă să vedem şi ce a însemnat Biblia, cu precădere textul vechitestamentar, pentru doctorul Vasile Voiculescu. Aşadar, mărturiseşte el: „Din toate
lecturile, cea care m-a impresionat cel mai mult a fost Biblia, cu aspra ei grandoare, de dramă jumătate pământeană, jumătate divină. Dumnezeul meu favorit a fost Jehova, ale cărui apucături, de prigoană pentru vrăjmaş, protecţie
pentru aleşi, le râvneam. Până astăzi, am rămas un jehovist în străfundurile
necercetate ale sentimentelor mele credincioase. Fiul venea pe urmă, blând şi
Vasile Voiculescu, Confesiunea unui scriitor şi medic în Gânduri albe, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1986, p. 454.
1
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ascultător, de mână cu Maica sfântă. E poate şi icoana autorităţii tatălui, fără
umbră de ştirbire în casa noastră atunci. Sfinţii mei favoriţi, afară de arhangheli, îndeosebi focosul Mihail, sfinţii mei au fost Avraam şi Iacob; am dormit
ca ei, cu capul pe piatră, şi am aşteptat sub agudul din fundul grădinii îngerul
pentru lupă: am ciulit urechea ca să aud glasul Domnului, ca Samuel. Am luptat
împotriva Filistenilor ca Samson, am cântat cu David, păzind oi şi plângând cu
profeţii. Am ştiut Vechiul Testament de la un capăt la celălalt – ca pe un epos –,
încât idilica evanghelie a rămas pentru mine până târziu în umbră.”2
Îngerul lui Voiculescu este un înger înfricoşător, aşa cum îl găsim în eposul vechitestamentar, dar şi la un poet precum Rainer Maria Rilke: Ein jeder
Engel ist schrecklich3. Nu este o imagine edulcorată, nu are nimic de-a face cu
imaginea bucălată a îngerului renascentist, nu apare nici în înfăţişarea suportabilă pentru om din iconografia răsăriteană, o imagine antropomorfă care
permite ochiului să suporte imaginea de foc a trimisului divin. Această dimensiune a înfricoşătorului apare clar în Revolta dobitoacelor, o scriere din 1932,
scriere care surprinde imaginea îngerului încadrându-se în intuiţia rilkeiană:
„Un abur luminos ieşea din trupul omului, mai ales din osul frunţii şi din creştet, închegându-se în juru-i ca un cearcăn. Lumina ajunsese din ce în ce mai
puternică. Îl îmbrăca într-un văzduh aprins, nesuferit ochilor. Omul era o lină
flacără albă, ca o torţă care ar arde toată deodată. Şi văpaia învăluitoare lua
din ce în ce înfăţişarea unui paznic îngrozitor (s.n.), în picioare, plecat uşor
deasupra omului din el, care se ruga.”4
Când un păstor pe nume Iacob s-a întâlnit cu cereasca arătare, aceasta i-a
apărut ca o formă nedesluşită, tânărul păstor sărind să-şi apere averile. Dar,
„nu era leu, nici fur. Părea o arătare de pe alt tărâm.”5 Pregătirea luptei se face
pe coordonatele cosmice, talgerul uriaş al lumii, care cumpăneşte drama divino-umană, precum şi alternanţa zi-noapte sunt elementele cronotopului care
Ibidem, p. 455.
M. Rilke, Die erste Elegie, în Gedichte, Fischer Taschenbuch Verlag „ Frankfurt am Main, 2008,
p. 377. Imaginea îngerului înfricoşător, schrecklich, este reluată şi în a doua elegie (Die zweite Elegie), poemul începând în această notă: Jeder Engel ist schrecklich, p. 380. Reţinem în acelaşi registru lexical şi primejdiosul, cel care, dacă „ar face numai un singur pas dintre stele spre noi: ne-ar
ucide, în zvâcnirea-i puternică, inima”. Rainer Maria Rilke, Opera poetică, trad. de Mihail Nemeş,
Editura Paralela 45, p. 482.
4 V. Voiculescu, Proza, Ed. Nemira, 2006, p. 13.
5 V. Voiculescu, Lupta cu îngerul, în Proza, Ed. Nemira, 2006, p. 496.
2
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pregăteşte uriaşa întâlnire. Fiorul întâlnirii dintre om şi divinitate înspăimântă
creaţia, gâturile vitelor se transformă în turle, clopotele atârnate de ele anunţă
întâlnirea, în acel ceas de taină, „fiecare vită era o vecernie”6. Voiculescu creează o tensiune vesperală căreia fiinţa, al cărei ochi de carne, dacă nu învaţă să
se închidă pentru a face loc ochiului adânc al inimii, nu îi poate rezista. Rugăciunea, sinteză a tuturor tensiunilor lirice, este locul din care pleacă omul la
luptă. La Rilke, e strigătul către un Cine, Wer, care așteptă un răspuns direct, ca
de la o conştiinţă la alta. Un Cine raportat, în cazul lui Rilke, la ceva posibil:
Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?7 La fel, tânărul Iacob, păstorul, are de înfruntat o conştiinţă, el nu are în faţă un concept; el
are o evidenţă, un Cine care stă ascuns în veşmânt păsăresc8. Un cineva care nu
invită la o luptă împotrivă, ci la una cu met’autou9.
Lupta, în prezenţa trimisului celest, capătă caracteristicile unui dans, a
unui joc cu fratele mai mare, o hârjoneală spirituală, cerul se face prezent la întâlnirea cu Iacob prin înger. „Fiecare din noi, măcar o dată în vreme, trebuie să
ne măsurăm cu trimisul Domnului, la un popas, sub sicomor, lângă o fântână
de răscruci. Te iei cu el la luptă, aşa cum te lupţi, copil, cu un frate mai mare,
dornic să te înveţe lupta. E un exerciţiu pe care trebuie să-l deprinzi, măsurându-te cu cineva mai puternic. E o voinicie la care trebuie să te ridici sub povaţa
unui superior, unui dascăl cunoscător tuturor adevărurilor atletismului spiritual.”10
Învăţarea e scopul acestei lupte, în această îmbrăţişare sacră se face trecerea de fluid sfânt, ca în principul vaselor comunicante, din cel plin în cel gol,
prin mediatorul înaripat11.
Momentul maxim de discernământ teologic al scrierii este momentul în
care îngerul s-a desprins „din veriga ce-l strângea din ce în ce mai cumplit”12.
Trimisul şi-a respectat locul în ierarhie (Engel Ordnungen – un rilkeian) şi în
Op. cit., p. 496.
R.M. Rilke, op. cit., p. 377. „Cine, dac-aş striga, m-ar auzi, din cetele îngerilor?”, trad. Maria Banuş;
„Cine, dacă-aş striga, m-ar auzi din cohortele/ îngerilor?”, trad. Mihail Nemeş. La fel, întrebarea
din a doua elegie Cine sunteţi? (Wer seid ihr?).
8 V. Voiculescu, op. cit., p. 497.
9 Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1979, p. 52.
10 V. Voiculescu, op. cit., p. 497.
11 Idem.
12 Idem.
6
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misiunea ce-i fusese încredinţată. Nu s-a fisurat logica divină, îngerul şi-a păstrat statutul de precursor al întâlnirii dintre om şi Hristos.13 Pentru că nu îngerului, ci Dumnezeului făcut Om îi era menit să desăvârşească pe Iacob, un Iacob ca simbol al omului de pretutindeni, al omului care are conştiinţa plenitudinii, a frumosului care coboară, presărând în om din dulceaţa riscului. În acelaşi imaginar rilkeian, frumosul e cel care, nepăsător, nu ne distruge. Iacob nu
a fost distrus pentru că nu a luptat contra, ci cu… Chiar dacă avem în faţă o
proză scurtă, densitatea tensiunii divino-umane, cu rădăcini adânci în structurile literare ale Vechiului Testament, este categorică. Deşi descrierea şi naraţiunea domină, puterea interioară a textului este dată de unicul, lapidarul dialog. Ce vrei? este răcnetul ciobanului (schreien – la Rilke, pentru a rămâne în
analogie cu poetul de limbă germană). Luptă, este răspunsul celestei arătări.
Iar răspunsul e simplu, aşa cum doar în literatură se poate simplifica tensiunea
(Gogol e maestrul). Comparaţiile folosite pentru a construi decorul acestui
enigmatic moment sunt dintre cele mai diverse, reţinem, pe lângă cele amintite, şi imaginea amurgului, „şarpe descolăcit din aur”. O povestire scurtă, dar
bogată în ce priveşte registrul substratului mitic care i-a dat naştere, cu elemente teologice care arată o bună cunoaştere a tradiţiei mesianismului iudaic
şi a continuităţii evanghelice, care invită la meditaţie asupra frumoaselor fragmente, care transcend realul, din cultura literară a unui popor care ştia să se
minuneze de ceea ce adierea unui vânt uşor putea naşte într-un amurg, sub un
sicomor.
În loc de concluzii
„A fost o nălucire? Şi totuşi n-avea nicio şovăială... Nimic nu pătrunde mai
de-a dreptul în suflet ca un miros respirat... Şi el simţea mireasma îngerului stăruindu-i adânc, acolo unde amintirea se ţese cu uitarea, împletind sufletul. Îngerul
a fost? Dar s-a hărţuit cu el afară, în luncă? Sau în lăuntru, în gând? Fusese o luptă
sau o meditaţie? Zăvozii lui o ştiau mai bine, căci nu dăduseră nici un lătrat.”14

V. Voiculescu, op. cit., „(…) încât precursorul lui Cristos a trebuit să se smulgă cu violenţă din veriga ce-l strângea din ce în ce mai cumplit, înainte de a se umple de el omul întreg. Căci nu el era
Mesia, menit să săvârşească deplin transfuzia divină”, p. 497.
14 V. Voiculescu, op. cit., p. 498.
13
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Poezia nu este numai arta,
este însăși viața, însuși sufletul vieții.
Nichita Stănescu

Relația cuvinte-corp-operă
A iniția un studiu al operei lui Nichita Stănescu este o provocare pentru
oricine, dat fiind faptul că, încă de la apariția primului său volum de versuri –
Sensul iubirii, în 1960, critica literară a receptat lirica sa ca fiind novatoare,
deci și dificilă la lectură, greu de „descifrat”. Asta, până în clipa în care reușești
să-i înțelegi sensurile ascunse, să-i descifrezi simbolurile (care nu sunt puține
în poezia lui Nichita Stănescu), și atunci apare și satisfacția de a fi pătruns
într-un univers liric spectaculos și unic în literatura română: „Totul e simplu,
atât de simplu, încât devine de neînțeles.” (A unsprezecea elegie)
Dinamica procesului creativ între corp și operă. Inspirația poetică;
daimonul stănescian
Dinamica procesului creativ a preocupat, de-a lungul timpului, pe diferiți
oameni de știință, psihologi, lingviști, dar și creatori din diferite domenii ale
artei, ei încercând să determine care este forța internă ce generează nevoia de
a crea și, implicit, geneza unei opere. Este greu de stabilit ce „mecanism” se
pune în mișcare și ce conexiuni se stabilesc între neuroni pentru a începe un
proces creativ și vorbim, desigur, de mecanisme estetice. Momentul-cheie poate fi cel al inspirației, când creatorul are revelația absolutului, acea stare psiho101
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logică favorabilă actului creator, redată prin disponibilitatea de a transpune în
scris trăirile momentului. Într-un astfel de moment, de fervoare a inspirației,
creatorul are nevoie și de spontaneitate în nevoia lui acută de a revela toate
trăirile lăuntrice, sub forma unei idei sau a unui sentiment redat prin scris. (De
aceea, poate, Nichita îi dicta de multe ori versurile soției lui și nu numai, mai
ales spre sfârșitul vieții; scriindu-le el însuși, ar fi pierdut poate din ardoarea
momentului de inspirație sau poate că ar fi dăinuit în poet o teamă în fața cuvintelor.)
Friedrich Nietzsche scrie despre momentul inspirației, încercând să-l definească: „Cuvântul: revelație, luat în sensul că deodată ceva se revelează vederii sau auzului nostru, cu o nespusă precizie, cu o inefabilă delicatețe, «ceva»
care ne zguduie până în adâncul ființei noastre – acest cuvânt este expresia realității exacte. Asculți și nu cauți, iei fără să te întrebi cine dă. Asemeni unui fulger, gândirea izbucnește deodată, cu o necesitate absolută, fără șovăire sau căutare. Niciodată n-a trebuit să aleg. Este o încântare în timpul căreia sufletul
nostru, cuprins de o nemăsurată tensiune, se ușurează uneori printr-un torent
de lacrimi (...). Este un extaz care ne răpește nouă înșine, lăsându-ne percepția
lăuntrică a mii de fiori delicați, care ne fac să vibrăm în întregime (...). Este o
plenitudine de fericire, în care extrema suferință și groază nu mai sunt resimțite ca un contrast, ci ca părți integrante și indispensabile, ca o nuanță necesară
în sânul acestui ocean de lumină.” (citat preluat din Iulian Boldea – Poezia neomodernistă, cap. Nichita Stănescu, Brașov, Ed. Aula, 2005, p. 107)
Starea de inspirație presupune, așadar, amestec de autentică trăire afectivă, de fantezie creatoare, de spontaneitate, și în ultimă instanță, apare necesitatea redării acestor trăiri prin scris.
Actul creativ poate fi asociat însă și manifestărilor realității psihice – poezia este o oglindire a problematicii inconștiente a autorului. Putem spune că
poezia este expresia elaborată și mascată a conținuturilor psihice ale unui autor. Tot el, actul creativ, este și expresia unei elaborări care își are rădăcinile în
corporal, croindu-și drum către spirit, către o ordine simbolică. Din această
perspectivă poate fi privită opera lui Nichita Stănescu. Lirica sa este impregnată de corporal, de imagini anatomice redate în cele mai pure metafore și
simboluri. La Nichita Stănescu, a metaforiza nu înseamnă a face doar un simplu transfer de sens, o modificare a semnificației unui cuvânt. Inventând limba
poezească, poetul surprinde cititorul prin fantezia sa lingvistică, prin asocierea
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inedită, frapantă de termeni, lărgind de multe ori aria semantică a unui cuvânt,
despre care niciodată nu ne-am fi putut închipui că poate semnifica și altceva
decât ceea ce explică dicționarele. Pentru Nichita Stănescu, metafora nu exprimă similaritate, ci o construiește. Originalitatea unei metafore este dată,
cred, de diferențele între cele două „obiecte” între care are loc transferul de
trăsături, de proprietăți. Poetul parcă nu mai este mulțumit de limbajul convențional în dialogul cu lumea și inventează un alt limbaj al lucrurilor-cuvinte,
numite „necuvinte”: „Orice corn poate să vă străpungă cuvintelor, cuvintelor și
orice dorință de corn cuvintelor, necuvintelor...” (Ars poetica).
Totul are sens în viața psihică, și poezia lui Nichita Stănescu nu face altceva decât să redea ordinea interioară a spiritului printr-o „ordine a cuvintelor”.
„Ordinea cuvintelor transmite ordinea interioară a spiritului poetic în lupta
acestuia de a opri și structura insesizabila trăire sufletească din succesiunea
unor momente psihice ireversibile” (Alexandru Condeescu – Prefață la Ordinea
cuvintelor 1957-1983, Ed. Cartea Românească, 1985, vol. I, p. 17).
Sarcina poetului este de a reda expresia poetică simultan cu sentimentul
trăit, în urma inspirației. Aceasta presupune un efort al poetului de a urmări
devenirea interioară a viziunii, concomitent cu acela de a căuta sensuri noi cuvintelor, pentru a alcătui metafore inedite, totul cu scopul de a comunica acel
„ceva” ce l-a inspirat pe poet. Și acest „ceva” la Nichita Stănescu poate fi orice:
un înger sau un demon care-l poate purta pe poet spre starea de grație, de revelație ce face posibilă declanșarea actului creației. În momentul – privilegiat –
al inspirației, are loc, de fapt, revelația absolutului, prin intermediul mecanismelor ascunse ale scrierii. Într-una din ultimele lui poezii, Nichita Stănescu se
autodefinește, metaforizând: „Daimonul meu vine de departe/ în gazda făpturii mele/ eu știu când vine căci mă izbește cu ploi de stele,/ îmi umflă gleznele,
țiitoarele mersului,/ îmi pâlpâie inima ca o flacără,/ îmi usucă limba ca pe un
deșert sălbatic/ pe care numai leul din leoaică se adapă,/ îmi spulberă ochii ca
pe două spurcăciuni ale vederii,/ se șterge el cu sprâncenele mele (...)” (Nod
28). În făptura lui poetică, sălășluiește un demon care vine și pleacă, lăsându-i
ca amintire versul. Daimonul este o ființă supranaturală și tocmai de aceea poetul crede că el este cel care-i influențează destinul și care-i „dictează” cuvintele ce alcătuiesc versurile: „își pune el cuvântul lui în creierul meu,/ albindu-l
cum cerul le-a albit pe stele/ și uită să spună de ce a venit/ și pleacă mai falnic
decât universul/ și mie îmi lasă ca amintire doar versul/ și cuvântul aurit/ și
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se duce și mă lasă/ și de mine nici că-i pasă,/ de mine care-i sunt casă/ bărbat
țeapăn și zâmbit” (Nod 28); versuri care redau legătura indisolubilă dintre sufletul-imaterial și corpul-concret. Poetul are conștiința limpede a existenței
daimonului ce mediază între ființa umană și transcendență. Nicolae Manolescu
scrie în legătură cu acest aspect: „Daimonul lui Nichita Stănescu nu locuiește
pur și simplu într-un trup: el face una cu acest trup. Întâiul lucru izbitor, de la
început, la poetul Elegiilor, a fost întrebuințarea nouă pe care el a dat-o trupului. Lirica lui este corporală, în sensul că uzează de noțiuni anatomice ca de
niște concepte poetice. Ochii, sprâncenele, mâinile, umerii, genunchii, coastele
alcătuiesc la el un adevărat limbaj. Lirica se exprimă prin ele. Anatomia reprezintă la Nichita Stănescu un vocabular și o sintaxă. O uimitoare concretețe decurge de aici. Substantivele și verbele își desfac mari brațe reale ca să strângă
la piept universul. Din încheieturile propozițiilor țâșnesc aripi. La niciun alt
poet corpul n-a jucat un rol mai mare. Niciodată reprezentările anatomice n-au
fost mai organic lirice.” (Nicolae Manolescu – Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu, cap. Nichita Stănescu, Brașov, Ed. Aula, 2001, p. 132).
Modelul cosmologic creat de poet, cel care urmează momentului inspirației, este o realitate de profunzime a psihicului, conformă cu spiritul creatorului: el își pune amprenta spiritului său pe noul univers creat. Nichita Stănescu
re-creează lumea, nu o imită, o reface după placul său, re-creează Universul,
metaforizând și „jucându-se” cu cuvintele, încă de mic copil. Întotdeauna l-au
fascinat ritmul, muzicalitatea limbajului: „Mi-a fost deosebit de greu să-mi
imaginez că vorba vorbită și cuvântul cuvântat există și că ar putea fi scrise.
Eram atât de îngrozit, căci îmi imaginam că ele îmi ies prin gură ca animale, îngeri și alte creaturi.” (Nichita Stănescu – Amintiri din prezent, București, Ed.
Sport-Turism, 1985, p. 326). Această treaptă a gândirii asupra cuvântului o va
numi „despărțirea insului de propria vorbire”.
Relația lui Nichita Stănescu cu cuvintele pare a fi una deosebită, el încercând să vadă „dincolo” de ele, pentru că „poezia este o tensiune semantică spre
un cuvânt care nu există, pe care nu l-a găsit. Poetul creează semantica unui
cuvânt care nu există. Semantica precede cuvântul” (Nichita Stănescu – Fiziologia poeziei. Proză și versuri 1957-1983, București, Ed. Eminescu, 1990, p. 38).
Mereu în căutarea sensurilor existenței, a identității de sine, după ce se mirase
cum de cuvintele, vorbirea pot fi scrise, capătă deci o realitate materială, mai
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târziu (dar nu cu mult mai târziu), se va mira foarte tare în momentul când
remarcă faptul că are trup, cu mâini, cu picioare, cu ochi, pentru că într-o zi,
după un meci de volei, adolescent fiind, va constata, spălându-și mâinile la o
pompă din curtea liceului că mâinile lui sunt absurde, nu doar îndrăgostite. De
aici va începe și aventura sa în ale scrisului. Devenind conștient de propriul
corp, poetul va încerca să-l reveleze prin creația sa; de aceea, elementele corporalității sunt atât de des prezente (o prezență concretă, reală): „Cuvintele
posedă un corp, sunt materiale, ele constituie singurul organ al ființei, partea
cea mai solidă, cea mai neperisabilă a corpului.” (idem, p. 13)
Poetul va imagina fiziologia poeziei care posedă un organ și o funcționare
proprie, cu momente de absorbție și expulzare care au ca scop cuvântul. Creația
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sa devine „scrierea cu sine însuși – hemografia”. Poemele sale sunt scrise cu „creionul plin de sânge” (op. cit., p. 215).
La Nichita Stănescu, cuvintele și corpul au același destin: destinul refuzului. El va inventa „necuvintele” pentru a-și exprima revolta față de neputința
lor de a revela realitatea lumii. Cuvintele capătă o voință proprie, independentă de a poetului, constituie un univers amenințător. Scrisul, destinat să-l salveze, devine el însuși devorator: „Scrisul nu seamănă întocmai cu o capcană/ de
metal, care prinde în ea o vulpe vie/ și mișcătoare/ și zbătându-se/ și pierită
de frica morții.” (Arta scrisului)
Rezonanța pe care o poezie o poate avea în noi ne poate afecta obiectivitatea interpretării, deoarece orice operă este impregnată de reprezentări inconștiente, care ne pot suscita interesul de a o descifra, pot declanșa resorturi
nebănuite. De aceea, ne oprim asupra confesiunii autorului, asupra modului în
care se raportează la creația sa. Poezia ne dezvăluie ceva din om, din dorințele,
visele, gândurile sale, iar sinele unui artist-poet este diferit de cel al oamenilor
obișnuiți. Sinele lui Nichita Stănescu pare a fi în mod special dotat cu o forță de
transmitere a trăirilor, foarte puternică și deosebită, trăiri care, localizate în
anumite zone ale psihicului, nu se pot exprima decât corporal. Opera pare a fi
deci o modalitate de reintegrare a experienței psihice a poetului. Dacă poetul
contestă o ordine a limbajului, el reconstruiește o alta, aducând noi perspective asupra posibilităților de expresie. El se oferă ca materie primă pentru
această reconstrucție. Relației dintre eu și lume i se suprapune astfel relația
antinomică, paradoxală dintre eul liric și cuvintele care îl precedă și care devin
sugestive instrumente ale cunoașterii poetice: „Știu tot ce tu nu știi niciodată,
din tine./ Bătaia inimii care urmează bătăii ce-o auzi,/ sfârșitul cuvântului a
cărui primă silabă tocmai o spui,/ copacii-umbre de lemn ale vinelor tale,/ și
pietrele, pietrele-umbre de piatră/ ale genunchiului meu,/ pe care mi-l plec în
fața ta și mă rog de tine/ Naște-mă!” (Către Galateea)
Creatorul se lasă configurat de propria sa creație, dar propune și o modulație specifică a „scrierii cu sine”, a încarnării scrisului ca destin și expiere.
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Volumul Arta fugii trebuia să reprezinte debutul
editorial al lui Ioan Petru Culianu şi să apară în 1971,
la Editura Eminescu, dar, după ce iniţial scăpase de
cenzură, a fost dat la topit. Cartea cuprinde o serie de
povestiri scurte, anunţând stilul inconfundabil de mai
târziu al prozatorului Culianu. Topirea volumului este
momentul decisiv, în care tânărul scriitor se hotărăşte
să rişte totul pentru a pleca din spaţiul „concentraţionar” al culturii române.
Volumul include povestiri filosofice şi fantastice
deschise interpretărilor, povestiri ce punctează obsesii, formează şi exprimă simboluri specifice prozei lui
Ioan Petru Culianu, parte din ele publicate în reviste literare, precum Cronica
sau Luceafărul. Proza din acea perioadă este influenţată clar de stilul lui Joyce
care caută un liant între experimentul de ultimă oră din literaturile occidentale
şi o foarte bună camuflare a Tradiţiei, aflată sub semnul unei căutări iniţiatice
profunde, surprinzătoare pentru vârsta autorului. Periplurile sale prin mahalalele obscure ale Bucureştilor în căutarea iniţiaţilor se regăsesc, literar, într-o căutare interioară din care nu lipsesc ludicul, revelaţia şi conştiinţa tragică uneori
a superiorităţii spirituale.
Prozele tânărului Culianu au o importantă dimensiune novatoare, în care
intră gustul deriziunii, detaşarea ironică/ autoironică, improvizaţia ludică, umorul paradoxal, biograficul cotidian şi, îndeosebi, acuta conştiinţă a mecanismelor
textuale, a artifexului.
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Laitmotivul eseului este concretizat prin următorul fragment: Adeseori Fuga urmăreşte eliberarea, dar sfârşeşte într-o celulă somptuoasă, pe zidurile căreia
stă gravată osânda severă şi desuetă a unor nume. Aici, autorul se înclină, bucuros
de atâtea întâlniri neaşteptate şi, în acelaşi timp, glorioase, preluat din opera
omonimă.
Descoperindu-se în mijlocul unui real „prăfuit în special în partea dinspre
stradă” (Arta fugii), cum îi place prozatorului să-l caracterizeze, Culianu îşi simte
interiorul luminat din ce în ce mai puternic. Raportul interior-exterior se înfăţişează într-o complementaritate inversată: ochiul nu mai percepe existenţa reală
decât ştearsă, obscură, cafenie, în schimb, o lume interioară se înfiripă. Amintirea simţurilor se pierde în favoarea ascuţimii vederii. Mintea devine un trandafir de foc. Prozatorul insistă asupra atmosferei universului ostil, „mirosind a fier
şi a frig” sau „a zgură muiată” (Arta fugii).
Un prim moment al contactului cu o altfel de lume este ilustrat de povestirea omonimă din volum. Sub ipostaza tânărului neiniţiat, „de ajuns de nesigur,
mereu dându-se îndărăt” (Arta fugii), se exprimă un fapt existenţial: „Nu şi-a găsit încă o cheie.” Şi nici acum nu dă curs chemării de a încerca cheile ruginite din
vitrina verzuie – ruginite de atâta aşteptare – sau de a pătrunde în curtea interi-
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oară. Când o va face, „trecând o uşă foarte grea” (Inelele nopții), îl întâmpină lătratul unui câine. Lumea nu diferă de cea de până acum. Urcând scări, altă uşă
nu i se mai deschide, renunţarea exprimând o altă faţă a fugii, ca şi ezitarea în faţa vitrinei.
Multe dintre povestiri fac referire la motivul gangului, loc ce marchează, la
Culianu, un moment existenţial decisiv. Obsesia gangului denotă obsesia devenirii. Dacă ţăranul este obsedat de han, orăşeanul intelectual manifestă atracţia
gangului, însumare de întuneric şi de lumină, aşa cum hanul reprezintă locul de
răscruce dintre bine şi rău, dintre moarte şi viaţă. Gangul devine un spaţiu al
trecerii spre fantastic, punct ce poartă pecetea maximei atracţii. Momentul trecerii e insuportabil, trecerea se face aproape violent – „e un curent insuportabil”
(Impas), întunecos, în care ieşirea nu se zăreşte, dar nici intrarea. Universul imaginar spre care se transcende denotă caracteristici surprinzătoare: de sine stătător, suficient sieşi, cu legi proprii, deschis cuceririlor. E un univers în care fantasticul se lasă pradă fantasticului, irealul înghite cu colţi acaparatori existenţă
după existenţă, certitudine sau incertitudine, voinţa se transformă în lentoare. E
un univers care-şi conturează existenţa dintr-o noncoerenţă coerentă. Coordonatele sunt date de culori-obsesie, obiecte-simbol, stări-limită.
Câte o pisică turbată îl aleargă, îl ameninţă din umbră şi din urmă, simţită,
văzută doar de el: pisica – simbol al spaimei continue. Consecvenţa urmăririi duce iarăşi cu gândul la obsesie. E o spaimă de vechi asociată cu imaginea universului real, însă. Spaima vine „din urmă”, din ceea ce a existat şi poate continua la
nesfârşit. E o fugă neîntreruptă „prin locuri neumblate, dar nu neştiute” (Pisica
turbată), sub un cer cenuşiu ce acoperă vremuri tulburi. Nimeni nu-l înţelege şi,
implicit, nu capătă ajutor de la nimeni, simbol al existenţei, în același timp prezent şi absent, înăuntrul şi în afara lumii.
Se observă preferinţa pentru imagini ce devastează psihicul uman („calul se
leagănă sinistru”, „omul pare obosit de vară”, „apare un preot albăstrui ca o vedenie a arşiţei” (Domesticire divină). Fiinţele se încrucişează dizolvate într-un
pustiu de culoare. Imaginile sunt halucinatorii (trandafirul adăposteşte o procesiune de homunculi). Uneori, halucinaţiile devin adevărate iniţieri în misterul
universal. Rosa apare ca un principiu al vieţii care-l obsedează ziua şi noaptea.
Mintea devine un trandafir de foc.
Iniţierea odată săvârşită, reîntoarcerea în planul real este proprie eşecului.
Colţul de cafenea, locul de interferență a celor două lumi, i se pare acum „un in109
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fern de gunoaie şi prost gust” (Echinocțiu cu soare roșu), persoana glumeaţă de
altădată apare în ipostaza unui intrus scârbos pe care toţi încearcă prin toate
mijloacele să-l facă să plece. Greaţa existenţială îl împinge „pe treapta unică a
unui gang, înconjurat de stinghiile din lemn putred care alcătuiesc întăritura
deschiderii”. Tot ce aparţine realului ia, la Culianu, forma umezelii care macină
existenţa, a galbenului prăfuit, obiectele sunt vechi, zidurile degradate, amintiri
întunecate răbufnesc chinuitor, obsesiv, sub forma bătrânei fără dinţi şi cu o meşă de păr roşu sau a moşneagului libidinos. Şi, peste toate, senzaţia captivităţii
într-o lume artificială, de simulacre, un univers din care, pentru a rămâne autentic, trebuie să fugi.
Dezrădăcinarea se produce, prozatorul având sentimentul că se află nicăieri,
că n-a pornit de nicăieri şi că nu va ajunge nicăieri. De aici, continua fugă, măiestrie a fugii. Fiecare povestire punctează trepte ale devenirii culianeşti, trasează
indici ai propriului univers existenţial: fuga de realul neprimitor, deprimant, fuga de nelinişti şi incertitudini, fuga de spaime ce marchează iniţieri întru universul compensator, fantastic, asemenea unei biografii de erou romantic, învăluită
într-un halo de mister, cum a fost considerată biografia autorului de către unii literaţi.
Deşi finalurile deschise ale povestirilor impun ideea zădărniciei în planul
fugii de lume, salvarea se află tocmai în actul scrierii. Povestirile vor rămâne
drept structuri limitate spaţial şi temporal, dar cu o adâncime infinită asemenea
fugii muzicale, aşa cum mărturiseşte însuşi Culianu.
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Vârsta biologică a lui Innokenti este de aproximativ 100 de ani, azotul lichid conservându-l și dându-i posibilitatea de a săvârși „un zbor” imens între
începutul și sfârșitul secolului al XX-lea, fiind „cobaiul” experimentului întreprins în lagărul Solovki.
Nu întâmplător, pentru a accentua perioada mare de absență, naratorul inserează în text canonul de
pocăință a lui Andrei Criteanu: „De unde voi începe a
plânge faptele vieții mele celei ticăloase? Ce începere
voi pune, Hristoase, tânguirii de acum?”
Făcându-și un proces de conștiință, o mărturisire, o deliberare a conștiinței, o recunoaștere confesivă, după o perioadă atât de mare de absență, cu o conștiință formată din frânturi, „marea spovedanie” este grea, pentru că îi lipsește timpul cronologic care
ar fi putut marca păcatul. Unde este acest timp? Care sunt păcatele conștiinței?
Înainte de îngheț, memoria „îi joacă feste”, după dezgheț, nu are timp „pentru a
păcătui”; cum se prezintă Innokenti în fața Judecătorului?
Nu întâmplător au fost introduse aceste întrebări retorice din canonul de
pocăință; aceste fraze conturează dialogul omului păcătos cu propria conștiință, imaginea și plângerea fiind caracteristice acestui canon.
Peste episodul omorârii lui Zarețki trece citind canonul de pocăință, ținând lectorul prins sufletește de text, pentru ca mai târziu naratorul să ne facă
marea dezvăluire: cea care pune la cale uciderea lui Zarețki este Anastasia.
Înainte ca aceasta să plece împăcată la Creatorul, își va mărturisi păcatul înain111
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tea Nastiei și a lui Innokenti, aceasta fiind marea spovedanie, eliberare, plânsul
spiritual. Și singurul moment de luciditate, cel al mărturisirii:
„Zarețki e păcatul meu. Sora încuviințează din cap – firește, din politețe.
Puțin probabil să știe ceva despre Zarețki.
− Ce spui tu, bunico? întreabă Nastia, și tonul ei nu presupune răspuns.
− Eu l-am… Cum se spune acum? La comanda mea…
Tocmai asta e, la comanda mea! Aici e nenorocirea
– Bunico!
– Uite asta îți e bunica. O pacoste…”
Dacă umanul este degradabil, lumea în plină schimbare și degradare, biserica este singurul loc păstrător/ conservator unde nu se schimbase nimic…
doar icoanele din cauza timpului se „întunecaseră de tot”.
Perioada lagărului este una crudă: înseamnă chinuri, febră, frig, paturi de
scânduri, moarte, dezumanizare, foame, neodihnă, diaree, uneori crezând că
ultima scăpare era prefacerea că ești mort, numai că „pe Ei” nu-i putea nimeni
păcăli: „De câte ori n-am vrut mai târziu să mă prefac mort – să mă pună tot
așa pe iarbă și să nu mă mai atingă. Numai că nu te credeau, așteptau să mori
cu adevărat.”
De o semnificație aparte este fragmentul tăierii buștenilor, norma de 13
copaci care trebuiau tăiați și predați la sfârșitul zilei; momentul morții lui Vasea Korobkov nu are cum să nu stoarcă, nici din cea mai împietrită inimă, lacrimi. Fragmentul transpune suferința prin imagini expresive, de o profunzime
aparte, prin folosirea unor mijloace de limbaj excepționale. Cuvintele vorbesc
de la sine: „… dar când s-a oprit deodată viscolul, am văzut fața lui Vasea la
lumina lunii. Mai curgeau pe ea lacrimile, dar nu mai avea nimic jalnic și plângăreț, gerul îi înțepeni trăsăturile.” Fața lui pierduse putința de a plânge sau de
a râde, apăruse pe ea ceva grav, dacă nu chiar solemn?
Momentul surpriză este acela în care Innokenti părăsește spitalul și va locui din nou în aceeași casă unde a stat cândva cu mama, Voronin, Anastasia și
Zarețki. Suferința este imensă: întors în propria casă alături de sora Angela,
Innokenti este pus în postura de a înțelege pentru prima dată că cei pe care i-a
iubit au dispărut pentru totdeauna: „M-am întins pe pat și am închis ochii. Voiam să pier, să nu fiu, să îngheț din nou și să nu mă mai dezgheț.”
Aflat în propria casă, printr-un dialog monologat, își adresează o serie de
întrebări despre lumea de mult apusă, o lume pierdută: „Cum se poate duce de
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pe fața pământului o întreagă lume, o întreagă viață cu bucuriile, tragediile și
descoperirile ei, când cu o așteptare, când cu zgomotul plicticos al ploii acolo,
pe băncile goale, când cu vârtejurile de praf vara pe câmpul rămas pustiu? Unde este, te întrebi, această lume?” (p. 137) Întrebările retorice completează tabloul unei lumi apuse: „Unde este, te întrebi, această lume? Unde sunt femeile
cu toalete elegante, care le oferă buchete aviatorilor?... cu ce fel de Atlantidă
ne-am dus la fund?” (p. 137) Orice „evadare” înspre trecut conturează aduceri-aminte; vizitând cimitirul, este nedumerit de ce numele Anastasiei nu este
trecut pe nicio cruce.
Acțiunile se desfășoară conform memoriei involuntare, trecerile făcându-se ușor, pe neașteptate, de la o zi petrecută în compania lui Ostapciuk (p.
142), la norii de pe cer care aduc schimbarea din mers, la Seva (omul slab), cel
care face parte din partidul bolșevic și contribuie la schimbare prin pregătirea
unei revoluții. Trădătorul Seva, așa va rămâne în conștiința lui Innokenti: „dacă Seva ar deveni tiran, eu aș fi primul pe care l-aș termina” (143). Amintirile
față de un asemenea om îl fac pe personaj să caute mormântul: „Seva, unde
ești acum? În care mormânt?” (p. 143)
Filtrând trecutul și prezentul, analizând esențele, fiind întrebat de un reporter care este diferența dintre timpul de atunci și cel de acum, Innokenti pune accentul pe zgomot și mirosuri, analizând la cererea jurnalistului importanța
„cuvântului” care s-a schimbat și el, dar nu atât de mult precum zgomotul.
Trecerile de la un episod la altul nu sunt realizate prin înlănțuire, ci prin
fluxul ideilor dictate de conștiință, imaginile lagărului sunt construite din piese
de puzzle, așa cum i le dictează conștiința, fiecare piesă, așezată la locul ei, formează tabloul de groază, de coșmar, un spațiu inuman supus nimicniciei și
morții. Spațiul acesta îl are în centru pe Voronin, omul care are adunat în sufletul lui tot „Iadul”, „Satanail”, guvernându-i viața, îndemnându-l să săvârșească
toate ororile, neînchipuite și neimaginate de mintea omenească.
Motivul ferestrei este des întâlnit: Innokenti se uită pe fereastră, vede
schimbarea, observă lumea nouă comparativ cu imagini vechi, neșterse din
minte, încă vii. Raiul din casă înseamnă liniștea familiei, tihna, dorința ca timpul (cu funcții multiple în roman) să înceteze să se miște, „ca să nu tulbure binele care s-a instaurat” (p. 146). Raiul înseamnă „absența timpului” – ieșirea
din timp.
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„Podoaba capilară” și „mătasea” sunt cuvinte care fac parte din memoria
subiectivă a lui Innokenti, care-l leagă și-l trimit spre Anastasia. Frica întâlnirii
cu ea, percepția ei reală cu amprentele lăsate de timp îl neliniștesc. Povestea vieții ei este detaliată de Geiger, care devine personaj narator; astfel, aflăm de la
acesta de prima căsătorie a Anastasiei, de fiul acesteia, Innokenti, care a murit,
de soțul care a fost lichidat, fiind acuzat de colaborarea cu serviciile străine de
informații; a doua căsătorie fiind una eșuată, Anastasia își va lua fiul, pe Serghei
(numele dat băiatului după tatăl său), va pleca de la soț, acesta murind într-una
din expedițiile din Asia Mică. Fiul îl va moșteni pe tată până într-un punct, se va
căsători, va divorța și va avea o fiică pe nume Anastasia (numele bunicii).
Refăcând, simetric, destinul celor două personaje, Anastasia „a crescut, a
înflorit, s-a ofilit, s-a ramolit”, iar Innokenti a zăcut 80 de ani în azot lichid. Înainte de întâlnirea propriu-zisă la spital, există o întâlnire pusă pe scena imaginației, pe seama emoției, o anticipare, o pregătire psihică: „… dar de dus, nu
m-am dus…”, „n-am găsit în mine suficientă hotărâre”(p. 153).
Cafeaua este un pretext de a lega secvențele între ele: „M-am sculat devreme, am băut o cafea.”
Realitatea este o răsturnare în oglindă, deoarece spitalul arată identic cu
imaginea pe care și-o crease mental cu o zi înainte: „totul ca și cum ar fi fost fotografiat”.
Intrarea în salonul Anastasiei este însoțită de emoție: „Bat, inima-mi bate
și ea”, precum și de zgomote care-l „zguduie”.
Iubirea te pune, de cele mai multe ori, în situații limită, așa cum Innokenti,
aflându-se lângă femeia pe care a iubit-o, întrebat de o pacientă cine este, „dacă nepot sau rudă”, personajul contrage toată iubirea dându-i un singur sens:
„RUDĂ”.
Vremelnicia vieții este sugerată de câteva lexeme ce fac parte din câmpul
semantic al urâtului: „proteza dentară”, „mirosul de urină”, „pumnul încleștat”,
„azotul”.
Sărutul mâinii Anastasiei, udată de lacrimi, înduioșează orice inimă împietrită, câtă dorință, câtă iubire, iar îngrijirea ei, în condițiile impuse de boală, ar
stârni groaza oricărui muritor de rând dar nu, el, Innokenti, e puternic, aseamănă mirosul îngrozitor cu anii de detenție, spălând-o pe Anastasia chiar în
zonele intime: „Floarea de odinioară pe care o dorisem atât de mult.”
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Întâlnirea cu Nastia, nepoata Anastasiei, „trezește amintiri vii legate de
Anastasia”. Cu toate că timpul își imprimă urmele adânci pe chipul Anastasiei,
privirea conservă în ea oglindirea de altădată, păstrându-și toate tainele și
profunzimea vieții. Lumea înseamnă pentru Innokenti o repetiție: un eveniment îl conduce prin memorie involuntară spre un alt eveniment petrecut în
același loc, trezindu-i amintiri adânci, iar uitatul pe fereastră reprezintă o incursiune peste ani, reprezintă o trecere, o metamorfozare. Relația cu Nastia se
încheagă treptat, cu pași mici; pornind de la gesturi mici până la o iubire profundă. Nastia este studentă la Economie, așa ne-o prezintă naratorul, lăsându-ne să o descoperim pe parcurs, neinsistând pe portretul ei, doar schițând,
pentru cititorul curios, asemănările cu Anastasia.
Aproape toate imaginile sunt dublate, orice întâmplare, orice trăire prezentă își au ecou și se deschid în întâmplări văzute în oglindă, retrăite cândva,
la altă și în altă dimensiune.
Imunitatea scăzută a lui Innokenti îi aduce boala, izolare la domiciliu, prilej pentru narator de a-și trimite personajul în timp, de a-l face să-și amintească și să rescrie trecutul, să-l aducă în prezent.
La un moment dat, lectorul neinițiat sau oricât ar fi de inițiat își dă seama
că sufletul omului trăiește mai multe vieți, prin reîncarnare, fiind evidentă, în
text, ideea metempsihozei. Gândul îmi zboară la ideea timpului și a veșniciei,
așa cum Eminescu ne-o conturează în nuvela Sărmanul Dionis: „Omul are-n el
numai șir ființa altor oameni viitori și trecuți. Dumnezeu le are deodată toate
neamurile ce or veni și ce au trecut; omul cuprinde un loc în vreme. Dumnezeu
e vremea însăși, cu tot ce se-ntâmplă-n ea… Și sufletul nostru are vecinicie-n
sine – dar numai bucată cu bucată.”
Innokenti cuprinde un loc în vreme?
Imaginile vii din lagăr îl chinuie, îl urmăresc, îi creează creșterea febrei în
planul prezentului, căci „legile omenești pot fi schimbate, dar cele fizice, după
cum se vede, nu” (p. 168).
Viața se desfășoară după un program stabilit de Geiger, de vizitele scurte
la spital pentru a fi în preajma Nastiei și pentru a o vedea pe Anastasia, dar și
de popularitatea care-i adusese faimă în urma interviurilor televizate.
Un citat-cheie în roman, care rezolvă chiar unul dintre conflictele interioare spune: „tendința omului spre nou este mai slabă decât atașamentul de
vechi” (p. 170), cu alte cuvinte, vechiul se deschide în nou, dar nu are puterea
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să-l estompeze, trecutul rămânând pârtia de salvare, fie și pentru omul rătăcit,
confuz, pierdut: „încerc să reconstitui lumea aceea care s-a dus pentru totdeauna” (p. 180).
Descoperirea pe care o face Innokenti în urma experienței lagărului este
legată de caracterul uman: „am descoperit că omul se transformă în vită incredibil de repede” (p. 170).
Lumea pe care o descoperă Innokenti este una falsă, agitată, de aceea retragerea în singurătate reprezintă mană cerească; reprezintă închiderea în
propriul „eu” și deschiderea unei lumi fantastice, „cea a lui Robinson Crusoe” –
lectură adorată de copil, al cărui personaj i-a fost model și l-a însoțit în timpul
visurilor, chiar și în lagăr și, poate, chiar l-a salvat. Diferența e imensă între insula lui Robinson Crusoe, unde acesta reușise să umanizeze întreaga natură, și
„lumea” lagărului, iadul Solovki, care fura oamenilor omenescul.
Dacă pe tot parcursul epic, naratorul ne-a dezvăluit, treptat, despre Innokenti, abia la sfârșitul primei părți ne spune printr-o amintire de-a lui Innokenti că acesta a fost pictor, fiind student la Academia de Arte. „Pictor?” După
o întreagă poveste, descoperim că a fost nici mai mult, nici mai puțin decât
student la Arte; de aici, atracția și iubirea de forme și de frumos.
Singurul mod de eliberare a minții și de redescoperire îl reprezintă scrierile literare ale lui Innokenti, răspunzând provocării unui ziarist de a scrie tot
ce-și amintește, acestea fiind considerate de Geiger „un rod al picturii” (p.
180), al artei. Sunt însă imagini ale conștiinței, trăiri reale care nu pot fi redate
prin intermediul scrisului: „Oare ce descriere poate reda un frig care nu se mai
sfârșește, zi și noapte?” (p. 180)
Cu ultimele puteri, Anastasia își va mărturisi păcatul, uciderea lui Zarețki
fiind realizată la comanda sa; destinul omului pe care-l iubește fiindu-i schimbat de Anastasia, cel puțin în mintea ei, dovedindu-se, de fapt, spre sfârșitul romanului că este o halucinație, pentru că cel care a înfăptuit crima este Innokenti. Acesta, fiind considerat vinovat de moartea lui Zarețki, va fi condamnat
la lagăr, devenind, la final, un „Lazăr”, conturând, poate, viața îndelungată pe
care i-o citise și Anastasia în palmă, subliniind linia lungă a vieții.
La pagina 193, îmi atrage atenția în mod plăcut o frază tulburătoare,
adâncită în mister și nuanțe, un fel de previziune… dacă ar ști omul din timp
ce-l așteaptă?... „portretul foto include prezentul și trecutul tău, dar poate că și
viitorul”, discuția pe care o are tatăl cu Innokenti, nuanțând cât este de impor116
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tantă atitudinea și poziția într-o fotografie; acest pasaj anticipează parcă ironia
sorții și dispariția lui Innokenti din timpul criogeniei, pentru că în fotografie
există și viitorul.
Ultimul fir cu care Innokenti era legat de timpul lui se rupe, se destramă,
pentru că într-o duminică dimineață sufletul Anastasiei se desprinsese de trup.
Dacă prima parte a romanului a fost alcătuită din frământările interioare
ale lui Innokenti, prin încercarea de a-și recăpăta memoria, în urma dezghețului, acțiunea reală fiind dublată și umbrită de imaginile trecutului, recăpătată
treptat, cea de-a doua parte își schimbă manevra de prezentare, narare, întrucât întâmplările sunt prezentate de trei naratori, Geiger, doctorul, Nastia, nepoata Anastasiei și Innokenti, personajul principal. Acțiunea se împletește și se
conturează din jurnalele celor trei personaje, care devin naratori în roman, acțiunea fiind paralelă și intersectată.
Pentru a-l încuraja pe Innokenti să scrie, care acum avea altă viață alături
de Nastia și nu mai vedea scrisul o prioritate, Geiger îi promite că fiecare în
parte va ține un jurnal, întâmplările fiind prezentate în trei dimensiuni, privirea asupra a ceea ce se petrece fiind tridimensională, iar, la final, vor contopi
scrierile într-un jurnal tripartit, care i se pare interesant Nastiei.
Astfel, din jurnalul Nastiei oferim cea mai bună veste: sarcina. În ziua în
care a murit Anastasia, Innokenti și Nastia se dăruiesc unul altuia, iar Nastia îi
va purta în pântece rodul iubirii lor. Ca orice cititor prins de lectură, primul
gând a fost: „chiar nu au putut să aștepte?”, dar frământările noastre sunt și
frământările lui Innokenti, pe care le vom descoperi la pagina 203: „Când a
murit Anastasia, m-am întrebat dacă relațiile mele cu Nastia nu sunt o trădare… La întrebarea dacă viața mea cu Nastia este o trădare față de Anastasia,
răspund categoric: nu.”
Cele trei scrieri evidențiază detaliile pe care le consideră importante fiecare dintre ei, doar că evenimentele importante sunt conturate de fiecare
aproape la fel, fiindcă sunt filtrate prin propria conștiință.
Paginile sunt umplute cu activitățile zilnice din cele mai uzuale: cititul cărților, gătitul, iubirea dintre soți, vizita lui Geiger, închirierea apartamentului
Nastiei care aduce venit suplimentar familiei, lucruri banale ce marchează viața de cuplu și viața de familie.
Geiger observă schimbarea lui Platonov, care s-a adaptat foarte bine la
timpul prezent și-i place celebritatea, obișnuindu-se ușor cu noul rol.
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La un moment dat, în tehnica aceasta a contrapunctului, apar și imagini care au viziuni diferite; de exemplu, apariția lui Innokenti într-o reclamă cu produse congelate îi produce Nastiei bucurie, pentru că ea a negociat cu firma. Lui
Geiger i se pare că se bagatelizează tragismul vieții lui Innokenti, iar acestuia i se
pare o „tâmpenie de necrezut, e penibil și de povestit, dar dau un onorariu nebunesc” (p. 218). Innokenti descoperă o oarecare incompatibilitate între el și
Nastia, între copilăriile ei și maturitatea lui: „Cum vom putea să trăim împreună
așa, infinit de diferiți? Ea cu grădina ei primăvăratică, eu cu un asemenea abis.
Eu știu ce înspăimântătoare e viața. Iar ea nu știe.” (pp. 225-226)
După ce evenimentele din viața actuală sunt trecute în revistă în funcție de
modul de desfășurare al acestora, Innokenti accentuează povestea trecutului legat de Seva. Acesta devenise între timp șef în punctul de etapă Kem și este cel
care decide soarta deținuților„zek-iilor”; cu toate că Innokenti speră că rudenia
dintre ei îl va salva, îl va ajuta și chiar îl va scoate din lagăr, realitatea cruntă e alta: Seva după 12 ore va da cel mai cumplit ordin, ca Innokenti să fie trimis în
Campania 13 a lagărului Solovki cu destinație specială: „Era unul dintre locurile
cele mai dure de pe Solovki. Să își fi propus Seva să mă termine?” (p. 233) Amintirile trăite în lagăr se dezvăluie treptat; astfel, putem afla și gânduri criminale
ale lui Innokenti, care și-a dorit să-l ucidă pe Panov, pentru că o violase pe fata
șchioapă, dar nu va duce la bun sfârșit actul criminal.
În timp ce Innokenti merge cu Geiger cu avionul la Moscova pentru prima
dată, retrăiește o amintire din copilărie, unde alături de tatăl său, pe aerodrom, îl întâlnește pe Frolov – unul dintre aviatorii vremii – căruia îi dă un
chibrit pentru a-și aprinde țigara, văzând moartea care-l păștea la scurt timp,
pe chipul lui, anticipând că avionul zbura spre moarte, văzându-l pe Frolov care moare sub ochii lui.
O altă amintire a lui Innokenti este legată de injecția cu somnifer făcută
înainte de congelare. Oare în postura de „Lazăr”, Innokenti nu va deveni un
„Lazăr”, un înviat din morți?... „Adormind, m-am gândit la Lazăr. Soarta lui era
pentru mine singura speranță. Dacă se dovedise cu putință să fie invitat după
patru zile un mort care deja mirosea, ce putea fi imposibil în învierea unui om
înghețat după toate regulile.” (p. 249)
Geiger e îngrijorat din cauza sănătății din ce în ce mai fragile a lui Innokenti, probleme nu doar motorii, ci se pare că îi este afectată memoria operativă: „Dacă e distras brusc în timp ce vorbește, își pierde deseori ideea.” (p. 259)
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O caracterizare directă, de o frumusețe aparte, i-o face Geiger lui Innokenti, conturând metaforic viața acestuia: „Ce să mai spun de Innokenti – el
are două vieți, ca două maluri ale unui fluviu mare. De pe malul de-acum se uită la cel de-atunci.” (p. 264) Starea din ce în ce mai rea a lui Innokenti îl va trimite direct la un tomograf pentru a-i da lui Geiger liniștea despre sănătatea lui
Innokenti, doar că rezultatul este neașteptat, unul negativ: „E de nedescris
numărul celulelor care au murit.” (p. 273)
Pentru a afla mai multe despre timpul său și despre oamenii din viața sa,
Innokenti decide să meargă la arhivă pentru a vedea care a fost „soarta”/ „destinul” unor oameni care i-au marcat existența. Primul mormânt vizitat este al lui
Ostapciuk, omul cu care lucra la panouri. Va bea în memoria acestuia, aflând din
descrierea Nastiei, că a venit beat acasă. Conștientizând că boala lui va evolua,
Innokenti vrea să intre în normalitate și să se cunune cu Nastia: „Dar eu am înțeles ce înseamnă. El vrea să treacă legătura noastră în domeniul veșniciei. Consideră că nu ne mai putem baza pe timp.” (p. 284) Nastia își dă seama că
Innokenti e într-un pericol iminent; de aceea, alege calea rugăciunii, rugăciuni
adânci la icoana Sfântului Pantelimon și la icoana „Bucuria tuturor celor necăjiți”, rugăciuni care, pentru scurt timp, îi aduc liniștea. În ziua în care Nastiei i se
face rău și este dusă la spital, Innokenti pornește spre casă, dar fiindu-i frică de
singurătate, hotărăște să hoinărească prin diferite locuri, până ce ajunge la cimitirul Nikolskoe, unde constată că sunt scoase sicriele din groapă, pe timpul nopții, pentru a se face anumite canalizări: „Toți se uitau ca vrăjiți cum, ca să asigure
alimentarea cu apă a celor vii, municipalitatea începuse de la cei morți.” (p. 290)
Aici va descoperi sicriul lui Osipovici Terenti, îi va ridica capul și-i va recunoaște
trăsăturile rămase, evidente, și după moarte, în craniu. Nastia e mult mai bine,
este externată, aflând în urma ecografiei că se va bucura de o fetiță.
În sfârșit, Innokenti află detalii despre vărul Seva, cel care l-a trimis în lagăr, și află că moartea nu i-a fost ușoară, fiind împușcat în 1937, cu toate că a
încercat tot felul de tertipuri să se salveze.
Innokenti și Anastasia se cunună, iar Geiger este cel care capătă rolul de
narator în marea poveste, pentru că trebuie să descrie cununia în pagina sa de
jurnal; peste acest episod se trece foarte repede, pentru că Geiger este neinițiat, este luteran și nu știe mai nimic despre taina cununiei, însă este mișcat profund de anumite secvențe din cadrul acesteia.
Oare ce ar fi povestit cei doi? Care ar fi fost impresiile lor?
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Ca să fie sigur că Anna va ști foarte multe despre el, consideră că modalitatea cea mai bună de a i le transmite este scrisul, care e trainic și sigur, spre
deznădejdea Anastasiei: „Numai că eu știu de ce scrie! Dumnezeule, nu e niciun
secret aici. Crede că nu o să trăiască până se va naște ea.” (p. 307)
Impresionantă și de o frumusețe, și nuanță aparte, este lecția despre zbor
a unui aeroplan; ideea nu este atât despre aeroplanul în sine, cât despre viață
în sens metaforic; viața fiind comparată cu un zbor. Sensul acestei metafore
este întărit cu pagina de jurnal a lui Geiger.
Spre finalul romanului, naratorul renunță la modul de prezentare pe zile,
ale celor trei personaje narator, revenind în forma inițială de scriere.
Dacă cititorul neavizat încă nu și-a dat seama de ce „Aviatorul?”, pagina
308 dă răspunsul mult așteptat, așa cum spuneam mai sus, viața este un zbor;
întrebările lui Innokenti sunt legate de acest zbor: „− De ce moviliță m-am împiedicat eu, totuși? De ce n-am decolat? Ce mi-a distrus înzestrarea pentru pictură?” Cu alte cuvinte, zborul lui Innokenti a fost anulat, nu i-a reușit
decolarea.
Apropierea de trecut a lui Innokenti se realizează pe diferite căi: prin naratori, prin amintiri, prin scriere. Din dorința de a desena, Innokenti se reapucă prima dată după dezgheț să-și testeze calitățile artistice, reușind în cele din
urmă să-și reamintească totul: „Mâna știa singură totul.” (p. 312)
O veste tulburătoare îi este dată lui Innokenti de Iașin, tipul de la arhive,
care-l înștiințează că Voronin, călăul din lagăr, este aici: „Voronin – lepădătura
lepădăturilor. Nu există nelegiuiri pe care să nu le fi făcut.” (p. 315) Innokenti
descoperă că pe această „insulă” a mărturisirii sunt doi: el și Voronin; întâlnirea cu Voronin este una banală, nu-și spun nimic, nu-și aruncă blesteme, nu se
ceartă. După protocolul prestabilit, pentru a intra în camera lui Voronin, Innokenti semnează actele necesare. Voronin îl avertizează pe Innokenti să nu se
aștepte la căință, justificându-și răspunsul prin banalul „am obosit” (p. 323).
Moartea pentru Innokenti are dublă valență: în lagăr, moartea este o ieșire, o salvare, în timp ce, moartea eventuală, în prezent, ar fi o plecare: „plecare
de la cei pe care îi iubesc. De la ceea ce iubesc. De la amintirile mele pe care, uite, le notez de atâtea luni” (p. 326), însă „moartea este mult mai înspăimântătoare aici decât pe insulă” (p. 328) sau „acum însă mă tem de moarte ca
niciodată înainte” (p. 328).
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Se trece ușor de la prezent la trecut prin memorie involuntară, amintindu-și de o scenetă interpretată în gimnaziu, de mersul cu bicicleta pe timpul
ploii, de topitul zăpezii în luna martie, despre moarte etc.
Într-un dialog cu Nastia, Innokenti mărturisește teoria sa despre moarte,
aceasta fiind o despărțire vremelnică și nu una veșnică.
Geiger, simțind sfârșitul apropiat al lui Innokenti, încearcă să procure
bani pentru ca acesta să fie văzut și de specialiști din Germania.
În ultimele pagini, se pune accentul pe Zarețki: Geiger și Nastia sunt impresionați de pictura lui Innokenti, care are în centru portretul lui Zarețki.
Nastia și Geiger sunt rugați să-l descrie pe Zarețki, cu toate că nu l-au cunoscut; scrierea lui Geiger nu-l încântă pe Innokenti, de aceea atribuția aceasta
cade pe umărul Nastiei.
Innokenti ajunge la München pentru analize, dar conștientizează că nu se
pot face minuni și decide să se întoarcă, luând avionul, fără să o anunțe, pe
Nastia, doar pe Geiger.
Geiger află la aeroport că avionului dinspre München i s-a blocat trenul de
aterizare și-și propune să noteze în jurnal tot ceea ce vede, pentru că așa ar fi
făcut la rându-i Innokenti: „Îmi trece prin minte sinistrul gând că, într-un fel,
pentru un om bolnav catastrofa… Gând sinistru prin nedreptatea lui.” (p. 356)
Da, catastrofa ar fi o binecuvântare pentru boala și suferința lui Innokenti.
Din scrierile Nastiei, rezultă că cel care l-a ucis pe Zarețki nu este nimeni
altul decât Platoșa.
Chiar Innokenti își va mărturisi păcatul: „Doamne, iartă-mă! I-am spus
unui preot: eu m-am căit la spovedanie pentru că am omorât cândva un om,
dar după aceea mi-a fost mai ușor.” (pp. 357-358) Înaintea morții, omul dorește să-și elibereze conștiința, de aceea, înainte de a se prăbuși avionul,
Innokenti va mărturisi jurnalului moartea lui Zarețki.
În naivitatea ei, Nastia este bucuroasă că „Platoșa nu e în avionul acesta”
(p. 362).
Finalul se produce brusc, fără să spună „mot-à-mot” sfârșitul – moartea
unui „aviator” – aceasta este dedusă, simțită din tragismul interior.
Nu întâmplător, cartea se încheie cu o pagină de jurnal despre copilărie,
despre lucrurile mărunte care alcătuiesc tabloul unei „vieți”.
„Moartea” din final îl așază alături de bunica, cea care-i citește Robinson
Crusoe, dar de data aceasta într-o altă lume, într-un alt spațiu…
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Dintotdeauna, relația dintre biografia unui scriitor și reflectarea în creația
sa a constituit un teren fertil controverselor literare, stârnind setea de senzațional a cititorului, interesat de cele mai multe ori de episoadele inedite ale biografiei și mai puțin de creația propriu-zisă, interesul crescând direct proporțional
cu notorietatea scriitorului.
În mod firesc, s-au născut și orientări critice/ teoretice privind acest aspect
al relației biografie-operă. Astfel, teoreticianul francez Sainte-Beuve considera
că studiul literar devine subordonat biografiei: „… trebuie să pătrundem în poet,
să-l demascăm, să-l înlăturăm, pentru a ajunge la omul din străfunduri”, explicabil dacă ne gândim că el a crescut în atmosfera romantică, în care poeții își
etalau viața particulară fără deghizări evidente. În spațiul critic românesc, C. Dobrogeanu-Gherea, în opoziție cu Maiorescu, adeptul principiului estetic, aduce o
perspectivă socială asupra artei, desprinsă din ideologia revoluţionarilor ruşi şi
din cea marxistă, încercând să fundamenteze o nouă viziune asupra artei şi literaturii. Arta este privită ca un produs determinat de talent şi de mediul social şi
natural din care artistul provine. Accentul cade pe explicarea sociologică, urmărind relaţiile dintre literatură şi mediul de viață, idealurile sociale şi morale ale
scriitorului. K. Marx afirmase cândva: „Condiția socială determină conștiința – o
locuință de subsol, determină o conștiință de subsol.”
Ne-am oprit asupra a trei personalități ale lumii literare românești a căror
biografie este cel puțin la fel de bogată și de interesantă ca și opera scrisă. Nu ne
propunem abordări exhaustive ale biografiilor, ci doar prezentarea unor episoade din viața acestora, care pot fi puse în legătură cu opera, fără a insista prea mult
asupra aspectelor stilistice: Ion Creangă, Tudor Arghezi și George Topîrceanu.
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În ceea ce-l privește pe Ion Creangă, traseul formării sale pleacă din Humulești, trece prin Broșteni, apoi Școala Domnească din Târgu Neamț, școala de catiheți de la Fălticeni și, în final, Seminarul Socola din Iași. Termină în 1858 și,
deoarece îi murise tatăl și trebuia să-și ajute familia, depune actele pentru a obține diaconia. Pentru a primi actul diaconiei, se însoară în pripă cu Ileana, o fată
de nici 15 ani, și e numit diacon definitiv la Sfânta Treime din Iași.
Fără îndoială, cariera didactică, dar și cea de scriitor a lui Creangă sunt legate de numele lui Eminescu și al lui Maiorescu, primul fiind cel care îl remarcă în
calitate de revizor școlar pe învățătorul suplinitor, iar cel de-al doilea îi oferă posibilitatea de a obține atestatul de institutor. Experiența didactică se reflectă în
Abecedarul lui Creangă – „Metodă nouă de scriere și cetire pentru usul clasei I
primară” – care a avut 23 de ediții succesive.
În 1875, Ion Creangă îl va cunoaște pe Mihai Eminescu și va intra în rândurile „Junimii”. Seara de septembrie 1875, în care Ion Creangă a citit la salonul literar Soacra cu trei nurori, a rămas în memoria junimiștilor ca un eveniment de
excepție, întrucât se iveau o limbă și un stil aparte. Despre întrunirile de la „Junimea”, Creangă nu păstrase amintiri plăcute. Lumea care alcătuia societatea
aceasta era prea fină pentru apucăturile rurale sănătoase ale lui Creangă. Între
atâția oameni citiți și umblați prin lume, se simțea stingher și doar lectura anecdotelor „porcești” sau ale „măscărilor”, cum le numea Creangă, îl făceau să îi simtă mai aproape de lumea sa.
Ion Creangă a fost povestitorul care a încântat generaţii întregi de cititori cu
poveştile sale, unde sunt ridiculizate lenea, prostia, răutatea, ipocrizia, dar în care îşi fac loc şi scene de cruzime. Sunt aduse în discuție primele două texte citite
de către Creangă la „Junimea”: Soacra cu trei nurori și Capra cu trei iezi. Specialiştii în literatură au dat atenţie sporită acestor texte şi au apărut chiar lucrări
care tratează cruzimea prezentă în opera lui Creangă: Valeriu Cristea – Cruzimea
lui Creangă şi Eugen Simion – Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial.
Valeriu Cristea emite o ipoteză cel puțin șocantă: vocația distrugerii și a autodistrugerii la Creangă, care și-a ruinat cariera clericală, dar și pe cea didactică,
sănătatea ţine de natura geniului, crud prin definiţie. Ca atare, scenele de cruzime
ar fi rezultatul refulărilor spiritului violent din Creangă, care s-ar reflecta și în
scrierile sale. Eugen Simion temperează tonul virulent al afirmației precedente,
considerând că, de fapt, cruzimea lui Creangă din poveştile sale este atenuată de
acea jovialitate, specifică scriitorului, căpătând astfel scop didactic și moralizator.
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La Creangă, este vorba despre două texte cu limbaj erotic/ licențios, primul
scris în 1876, Povestea lui Ionică cel prost, şi al doilea, în 1877, Povestea poveştilor. Nu acțiunea propriu-zisă contează însă, ci limbajul naratorului și al personajelor. Creangă foloseşte pentru prima dată ziceri populare care circulaseră până
atunci doar prin viu grai, multe expresii şi poezii populare cu limbaj licenţios.
Acestea nu au fost inventate, circulau deja prin lumea satului, și el le auzise la
rândul lui de la ţărani. Existau de când lumea creaţii populare pline de „măscări”,
care circulau în variante orale şi povestite prin crâşmele satelor între bărbaţi.
Povestea lui Ionică cel prost este o snoavă comică în care cel fudul nu este întotdeauna şi cel mai deştept, iar bogatul este păcălit de săracul isteţ. În formatul de
snoavă, este introdusă o intrigă sexuală şi limbajul licenţios al ţăranului moldovean.
Cealaltă scriere licențioasă, Povestea poveştilor, este şi mai încărcată de
„măscări”. Încă din titlu (altul decât cel folosit convențional), se sugerează conținutul ei și, ca în povestirile clasice ale lui Creangă, cu aceeaşi savoare, sunt scoase în evidenţă defectele diferitelor clase sociale: naivitatea, şiretenia sau ipocrizia. În acest text, Creangă nu are niciun fel de cenzură; pe lângă personajele din
lumea satului tradițional, apar şi Sfântul Petre, şi Iisus Hristos, şi preotul. Cele
două poveşti sunt scrieri comice, considerate de specialiştii în literatură drept
ilustrări ale erotismului românesc, iar Boccaccio însuşi ar fi fost invidios dacă ar
fi citit scrierile acestea.
Pseudonimul Tudor Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din „Argesis”
– vechiul nume al Argeșului. Ovid S. Crohmălniceanu propunea în studiul consacrat operei poetului o altă explicație, pseudonimul ar proveni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie și Geza, cu aluzie la atitudinea din psalmii săi. După
o altă ipoteză, poate veni de la numele bonei unguroaice (Ergézi Rozália) care,
de fapt, ar fi adevărata mamă („Adevărul”, 4 august 2015).
Arghezi este scriitorul extremelor și controverselor, care a oscilat între credinţă şi îndoială în relaţia cu Dumnezeu şi a făcut închisoare pentru convingerile
exprimate ca publicist pro/ antigermane. A fost favorizat de unele regimuri şi
interzis de altele, fiind considerat într-o vreme duşmanul poporului, iar în alta,
poet naţional.
Se spune că la 19 ani a trăit prima dramă a vieţii sale. Iubita de care era îndrăgostit a murit şi tânărul tulburat a încercat să-şi caute alinarea îndreptându-se către Dumnezeu. Aşa a ajuns viitorul poet Tudor Arghezi, la doar 19 ani,
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călugărul Iosif de la Mănăstirea Cernica. Cei patru ani în care Arghezi a purtat
straie monahale au stârnit nenumărate controverse. Autorităţile bisericeşti de
mai târziu l-au considerat un călugăr care a încălcat canoanele. Călugăr fiind, Arghezi nu a întrerupt nici activitatea literară şi nici pe cea publicistică. Oscilând
între credinţă şi necredinţă, autorul a continuat să caute răspunsuri la întrebările legate de existenţa lui Dumnezeu chiar între superiorii pe linie bisericească.
După o serie de critici dure aduse la adresa conducerii Mănăstirii Cernica şi după mai multe abateri disciplinare, și-a dat demisia din funcţia de diacon în 1905
şi a plecat în Franţa, după care urmează un lung șir de călătorii prin Europa.
Ajunge în Elveţia, unde vrea să urmeze cursurile Universităţii Catolice. Asistă la
cursurile Universităţii din Geneva. A locuit la Londra o perioadă și ajunge în final
în Italia, muncind şi aici din greu pentru a-şi câştiga existenţa.
În 1919, după o serie de articole în care şi-a exprimat orientarea filogermană privind poziția României în Primul Război Mondial, Arghezi este învinuit de
trădare şi colaboraţionism. Alături de alţi patru ziarişti, printre care şi Ioan Slavici, este condamnat la cinci ani şi este întemniţat la Văcăreşti. După un an de închisoare, este eliberat, prin decret regal, alături de ceilalţi colegi ziarişti. Volumele Flori de mucigai şi Poarta neagră au fost inspirate din trăirile poetului din închisoarea de la Văcăreşti.
În 1943, ajunge din nou la închisoare din cauza unui pamflet. În pamfletul
Baroane, adresat şefului Legaţiei Germane în România, baronul Manfred von
Killinger, Arghezi îşi exprimă în mod liber atitudinea antifascistă. Pedepsit pentru atitudinea sa, Arghezi a stat un an la închisoare, la Târgu Jiu.
Viziunea lui Arghezi despre viaţă şi artă s-a dovedit a fi în totală contradicţie cu convingerile regimului comunist şi, începând cu 1947, i se interzice orice
apariţie în presă. Este atacat în 1948 în ziarul „Scânteia”, într-un celebru articol –
Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei –, cu trimitere la estetica urâtului, în
care întreaga operă a poetului este denigrată.
După 1952, poetul a fost reabilitat treptat, la sugestia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Tudor Arghezi este distins cu premii și titluri, ales membru al Academiei Române, sărbătorit ca poet național la 80 și 85 de ani și ales ca deputat în Marea Adunare Națională. S-a bucurat de mari avantaje în regimul comunist, scriind
poezii sociale. În 1967, poetul moare, fiind înmormântat cu funeralii naționale.
Volumul arghezian Flori de mucigai (1931) se bazează cu precădere pe conceptul de estetică a urâtului, enunţat în poezia Testament: „Din bube, mucegaiuri
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şi noroi/ Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi”, fiind inspirat de perioada detenției
de la Văcărești (1918-1919). Tudor Arghezi introduce o nouă categorie estetică
– urâtul –, aşa cum procedase în literatura franceză poetul Charles Baudelaire,
prin volumul Florile răului, marcând o schimbare a stilului poetic: „(…) Când mi
s-a tocit unghia îngerească/ Am lăsat-o să crească/ Şi nu mi-a crescut –/ Sau nu
o mai am cunoscut.// Era întuneric. Ploaia bătea departe, afară./ Şi mă durea
mâna ca o ghiară/ Neputincioasă să se strângă/ Şi m-am silit să scriu cu unghiile
de la mâna stângă.” (Flori de mucigai).
Psalmii (primii 11) cuprinși în volumul Cuvinte potrivite dovedesc o zbatere
acerbă. Este cea mai dramatică din întreaga noastră literatură, mai ales că frământarea între credință și tăgadă se extinde pe întreaga perioadă creatoare a poetului. Debutează cu îndepărtarea de Dumnezeu din primul Psalm, unde Arghezi i
se adresează divinității, mărturisindu-i distanțarea de acesta: „Vreau să pier în
beznă și în putregai,/ Ne-ncercat de slavă, crâncen și scârbit./ Și să nu se știe că
mă desmierdai/ Și că-n mine însuți tu vei fi trăit”, pentru ca dorința continuă de a
se întâlni cu Dumnezeu să ia forma unei confruntări finale: „Singuri, acum, în marea ta poveste,/ Rămân cu tine să mă mai măsor,/ Fără să vreau să ies biruitor,/
Vreau să te pipăi și să urlu: Este!” Psalmii se fundamentează pe o teologie negativă, specifică expresionismului, în poetul se aseamănă cu Toma necredinciosul, încercând să se apropie de divinitate prin negare. Atitudinea faţă de Dumnezeu
alternează patru forme: umilinţa, lauda, ironia și revolta.
George Topîrceanu s-a născut la Bucureşti din părinţi ardeleni, dar a ales să
devină moldovean. A dovedit un ataşament profund pentru revista „Viaţa românească” şi s-a bucurat de apropierea şi prietenia lui Garabet Ibrăileanu şi a lui
Mihail Sadoveanu, cel care i-a inspirat pasiunea pentru călătorii, vânătoare și stilul descriptiv. Sedus de farmecul vieţii literare din Iaşi, Topîrceanu a devenit un
moldovean adevărat și a glorificat oraşul într-un poem – Salut, Iași!: „Te salut,
oraș romantic, plin de parcuri și de flori,/ Unde noaptea stau de vorbă trubadurii visători/ Cu tăcerea de pe uliți, cu trecutul și cu luna./ Te salut, oraș istoric,
oropsit ca-ntotdeauna!/ Tu, oraș de harnici dascăli, de poeți și cărturari,/ Leagănul atâtor gânduri și-al atâtor fapte mari,/ Care-ai adunat în juru-ți, ca un jar incandescent,/ Tot ce e inteligență, suflet mare și talent.”
Garabet Ibrăileanu l-a considerat unul dintre autorii importanţi ai acelor
timpuri și un reprezentant de marcă al poeziei româneşti din primele decenii ale
secolului al XX-lea. Dar, de-a lungul timpului, critica literară a exprimat opinii
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contradictorii cu privire la scrisul lui Topîrceanu. Însuşi Eugen Lovinescu l-a
aruncat în descendenţa „fantezismului minor”. S-a remarcat mai ales ca poet în
volumele Balade vesele și triste, Parodii originale, Migdale amare, dar și-a publicat memoriile din timpul Primului Război Mondial în volumele de proză Amintiri
din luptele de la Turtucaia (1918), În gheara lor (1920) și Pirin Planina (1936).
Un alt volum de proză este Scrisori fără adresă, apărut în 1930. A început și un
roman, Minunile Sfântului Sisoe, rămas neterminat (a scris doar patru capitole),
care a apărut postum, în 1972, la Iași. Împreună cu Mihail Sadoveanu a condus
revista „Însemnări literare” (din 1919) și revista „Însemnări ieșene” (din 1936).
George Topîrceanu a fost și inspector general al teatrelor și, provizoriu, director
al Teatrului Național din Iași. În 1926, primește Premiul Național pentru poezie,
iar la 28 mai 1936, devine membru corespondent al Academiei Române.
Puțini știu că poetul greierilor, furnicilor, florilor, al baladelor triste și vesele
este una dintre personalitățile care a participat la bătălia de la Turtucaia, în anul
1916, când România abia intrase în Primul Război Mondial. Cade prizonier, în
1916, în luptele de la Turtucaia, fiind eliberat în 1918. Cu o măiestrie desăvârșită a condeiului și cu o forță expresivă covârșitoare a cuvintelor, Topîrceanu a
prezentat într-o impresionantă descriere lupta crâncenă și dezastrul militar de
la Turtucaia. Tânărul poet a fost martor al decăderii armatei române, al suferinței grele care copleșește ființa umană. Foamea, setea și frigul traumatizau sufletul și trupul soldatului. În tragismul războiului, singura salvare pe care Topîrceanu o vedea era iubirea față de țară, care ar mai fi putut da un sens suferinței care
înlănțuia sufletele soldaților, marcate de traumele prin care treceau: „Dragostea
de țară – patriotismul – e însă un sentiment atât de firesc și de universal, încât se
poate spune că omul care nu-și iubește țara, pământul pe care s-a născut și a
crescut mare, este un om fără suflet. A fi patriot nu e un merit: e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de țară drept o datorie e în stare să se laude cu ea.”
Epilogul acestei scrieri denotă echilibrul și rigoarea acestui spirit sensibil,
călit de evenimentele vieții: „Dar amintirea vie și caustică a unei nenorociri nu
trebuie lăsată uitării. Ea arde și oțelește sufletul unui bărbat. Iar eu n-am scris
broșură pentru copiii de școală. (…) Înfrângerea de la Turtucaia, oricât de dureroasă, nu poate avea nicio semnificație în privința însușirilor neamului nostru,
care și-a făcut proba de-a lungul veacurilor. Am avut Turtucaia, dar am avut și
Mărășeștii!...”
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În concluzie, în urma prezentării celor trei scriitori, se
impune a fi subliniat faptul că
rolul biografiei în relație cu
opera nu poate fi neglijat. Un
amănunt biografic capătă valoare istorică și literară numai
atunci când intră în geneza
unei ficțiuni, iar în interpretarea textului literar poate întregi
universul operei, etapele creației unui scriitor, abordarea
unor teme sau motive literare,
apartenența la o mișcare/ ideologie literară etc. Din respect
pentru principiul estetic însă,
în abordarea operei literare,
viața scriitorului și opera lui ar
trebui să fie cântărite separat,
iar atenția să se îndrepte exclusiv către cea de-a doua, opera
fiind interpretată prin prisma
valorii sale estetice, în care elementul biografic are doar rol
de clarificare a unor atitudini/
orientări.
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În decursul timpului, fiecare metodă sau sistem de metode a suferit transformări mai mult sau mai puţin radicale, nu atât sub aspectul formei, cât al conţinutului şi ţelurilor cărora i-au fost subordonate, adaptându-se noilor orientări
ale sistemelor de instruire, nivelului de cunoştinţe atins de ştiinţele explicative
ale fiinţei umane, de progresele teoriei şi practicii pedagogice. Prin caracterul ei
dinamic, metodologia didactică a rămas astfel, un domeniu de permanentă deschidere a cercetărilor şi experimentării, inovaţiei şi creaţiei slujitorilor şcolii.
Viziunea actuală asupra studiului limbii şi literaturii române este concretizată în modelul comunicativ-funcţional, abordare ce răspunde exigenţelor învăţământului românesc contemporan în noul profil de formare. Astfel, predareaînvăţarea va urmări „limba în funcţiune”, în varianta ei orală şi scrisă, normată şi
literară, iar nu „limba ca sistem abstract”. Componenţa funcţională presupune ca
dezvoltarea competenţei de comunicare în diverse planuri să se realizeze prin
exersarea capacităţilor de comunicare şi interpretarea ceea ce înseamnă ca elevii să devină factori activi ai propriei formări. Este important ca membrii unei
societăţi să comunice între ei. Incomunicabilitatea este un eşec al comunicării şi
un rezultat al pierderii de către om a trăsăturilor care-l definesc.
Există o mare diversitate de moduri în care învaţă copiii şi tinerii în şcoală
şi în afara ei. În acest univers al diversităţii pedagogice, nicio situaţie de învăţare
nu este identică, cea care trece, cu cea care vine. Fiecare diferă de celelalte prin
sarcinile şi natura conţinutului, prin ambianţa psihopedagogică şi modalităţile
deosebite de reacţia individuală şi colectivă. Fiecare copil, adolescent sau tânăr
trăieşte în felul lui UNIC actul învăţării în care se găseşte angajat la un moment
dat.
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Toţi pun în joc forme variate de reprezentare a realităţii, în funcţie de evoluţia lor intelectuală, afectivă şi volaţională pe care a parcurs-o. Alta este şi trăirea, şi disponibilitatea profesorului de fiecare dată. În afară de acestea, fiecare
activitate este structurată pe niveluri şi, ca atare, diferă prin specificul ei, cea
pentru învăţământul primar de cea pentru învăţământul gimnazial, cea pentru
ciclul liceal de cea pentru treapta universitară sau postuniversitară ori pentru
adulţi, în genere. Infinita varietate de situaţii este implicit izvorul unei mari diversităţi de proceduri de lucru.
Stimularea personalităţii nu se poate obţine prin uniformizarea învăţării şi
standardizarea procedurilor de învăţare. Aşadar, nu există o metodă absolută,
universal valabilă, utilizabilă în mod exclusiv, în măsură să răspundă cerinţelor
şi specificului fiecărei situaţii în parte. Căutarea metodei celei mai bune trebuie
înlocuită de căutarea unor căi de interacţiune, având ca obiectiv o predare şi o învăţare cât mai reale.
Varietatea metodelor oferă un teren favorabil interactivităţii elevului cu
materialul studiat ori diversificării relaţiilor profesor-elevi, elevi-elevi, elevechipă/ colectiv şi multiplică rolurile pe care ei pot să şi le asume în procesul de
învăţare. În acelaşi timp, diversitatea metodelor şi procedeelor practicate lărgeşte şi îmbogăţeşte în mod considerabil experienţa didactică şi educativă a
profesorului; şi, dimpotrivă, uniformitatea duce la rutină şi la eficienţa scăzută a
muncii.
Învăţământul modern promovează îmbinarea armonioasă, echilibrul între
munca individuală şi lucrul în grup. Şi astfel, în timp ce metodele individualizate
pun mai bine în lumină personalitatea elevului şi valorificarea potenţialităţilor
individuale, metodele de grup (democratice), contribuie la intensificarea interrelaţiilor create în jurul învăţării în clasa de elevi, la crearea unui mediu social
propice conştientizării proceselor şi operaţiilor mintale pe care individul se
sprijină în actul învăţării.
Scopul noilor metode este de a crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea şi implicarea copiilor cu capacităţi diferite. Metodele activ-participative determină profesorul să creeze situaţii în care elevii să fie obligaţi să utilizeze o gamă vastă de procese şi operaţii mintale; să aibă în vedere o abordare multiplă a
ceea ce este de predat, încât să ofere elevului posibilitatea să capete experienţa
punerii în mişcare a unor multiple şi variate operaţii mintale adecvate situaţiilor
date (ex. observare, identificare, comparaţie, clasificare, categorizare, organiza130
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re, analiză, sinteză, emitere de ipoteze şi verificare, explicare a cauzelor, sesizare
a esenţialului, abstractizare, evaluare, interpretare, judecată critică, anticipare,
formare a propriei opinii etc.).
În opoziţie cu metodologia tradiţionalistă, pentru care elevul rămâne mai
mult un simplu spectator în clasă, gata să recepteze pasiv ceea ce i se transmite
ori i se demonstrează, metodele activ-participative au tendinţa să facă din acesta un actor, un participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească
cunoştinţele pe calea activităţii proprii, a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale şi energiilor emoţional-motivaţionale în
raport cu sarcina de învăţare dată.
În studierea operei lui Creangă, pledoaria pentru utilizarea metodelor activ-participative în cadrul activităţilor didactice are la bază câteva avantaje evidente, care corespund atât obiectivelor cognitive, cât şi celor socio-integratoare
ale procesului de predare-învăţare: oferă posibilitatea manifestării unor puncte
de vedere diferite; asigură un climat interactiv, măreşte posibilitatea de comunicare; favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă; obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite, creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere; oferă şansa de a reflecta asupra
propriilor idei, valori, atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual
contactului cu diferenţele individuale; prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive; formează un comportament adecvat, necesar integrării în viaţa socială.
Metoda cubului, metoda mozaicului, metoda cadranelor sau metoda pălăriilor gânditoare sunt relevante în comunicarea interactivă, întrucât îmbină învăţarea individuală cu învăţarea în echipă. Se asigură cooperarea şi îi implică pe
elevi în propria lor educaţie, ajutându-se unii pe alţii să înţeleagă cunoştinţele
din orice domeniu din curriculum.
Avantajele în folosirea acestor metode moderne sunt numeroase: anihilarea efectului Ringelmann, lenea socială, dezvoltarea răspunderii individuale şi
de grup, dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare
în cadrul grupului, dezvoltarea gândirii critice, logice şi independente, optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva, stimularea încrederii în sine a
elevilor.
Există însă şi dezavantaje: oboseala „actorilor” actului didactic, eforturile de
proiectare, necesitatea unui timp mai mare decât în metodele tradiţionale, riscul
de apariţie a situaţiilor neprevăzute etc.
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Aşadar, trebuie găsită calea optimă pentru a îmbina armonios metodele
tradiţionale cu cele moderne pentru a atinge ţelul propus.
De exemplu, conversaţia este o metodă tradiţională eficientă, întrucât înlesneşte antrenarea elevilor în descoperirea regulilor, le cultivă posibilităţile de
exprimare, încrederea în expunerea şi argumentarea ideilor proprii, priceperea
de a folosi dialogul în vederea realizării unei comunicări active. Conversaţia
poate fi folosită în cele două forme ale sale: conversaţia euristică şi conversaţia
catihetică. În conversaţia catihetică, elevii sunt solicitaţi să reproducă cele învăţate, în timp ce prin conversaţia euristică, elevii sunt dirijaţi să descopere cunoştinţe noi cu ajutorul raţionamentelor. Forma euristică contribuie la căutarea
răspunsului prin conlucrarea celor doi factori ai relaţiei profesor-elev; întrebările sunt formulate în aşa fel, încât să stimuleze gândirea, procedeu folosit cu precădere în lecţiile de învăţare de noi cunoştinţe şi în lecţiile de formare de competenţe. Forma catihetică urmăreşte determinarea însuşirii de către elevi a unor
cunoştinţe dobândite anterior, se adresează în mod deosebit memoriei şi se utilizează în partea de început a lecţiilor sau în partea finală, când se realizează
feedback-ul.
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Această metodă este folosită în toate formele de activitate privind învăţarea
limbii şi literaturii române în şcoală şi se combină cu majoritatea celorlalte metode, fiind un preţios instrument didactic.
Pledoaria pentru utilizarea metodelor activ-participative şi în cadrul activităţilor didactice cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale are la bază câteva
avantaje evidente, care corespund atât obiectivelor cognitive, cât şi celor sociointegratoare ale procesului de predare-învăţare: oferă posibilitatea manifestării
unor puncte de vedere diferite; asigură un climat interactiv, măreşte posibilitatea de comunicare; favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de
stimă reciprocă; obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite,
creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere; oferă şansa de a reflecta
asupra propriilor idei, valori, atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextul contactului cu diferenţele individuale; prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive; formează un
comportament adecvat, necesar integrării în viaţa socială.
Lectura predictivă este folosită în scopul trezirii interesului pentru lectură,
pornind chiar de la coperta cărţii. Se arătă elevilor coperta, acoperind titlul şi li
cere să dea un posibil titlu care să fie potrivit ilustraţiei respective. Apoi, este
dezvăluit titlul cărţii, incitându-i să facă predicţii cu privire la desfăşurarea acţiunii, la personajele principale etc. pornind de la titlul cărţii. Această metodă a
predicţiilor este folosită şi în etapa de lectură propriu-zisă, antrenându-i pe
elevi într-un joc al predicţiilor, menit să-i determine să afle cât mai multe despre
personajele cărţii, coordonatele spaţio-temporale etc.
Pentru faza lecturii propriu-zise, sunt selectat fragmente din texte scurte,
accesibile şi atractive.
După fiecare fragment, vor exista scurte pauze pentru întrebări stimulatoare (acele întrebări care să-i îndrume cu adevărat pe elevi în lectura textului – Ce
ai reţinut din ce ai citit? Ce sentimente ţi-a provocat lectura? Ce amintiri ţi-au
trezit „fiinţele de hârtie” etc.?).
Adaptarea şi fragmentarea textului vor duce la o „empatizare” cu textul, la
receptarea sa la nivel global. Starea de spirit din timpul lecturii, cu influenţe din
mediul de provenienţă, va face legătura dintre conţinutul textului şi experienţa
lor personală, iar în final, va conduce spre creşterea interesului pentru lectură.
Pentru a-i face pe elevi să citească, trebuie găsită motivaţia potrivită şi drumul spre sufletul lor. Calea aceasta trebuie să fie învăluită de culori, de sunete,
133

STIMULAREA RECEPTĂRII OPEREI AUTORULUI ION CREANGĂ ÎN SECOLUL AL XXI-LEA

de arome, de gusturi, în fine, nu trebuie să fie nicidecum un drum al imperativelor.
Profesorul trebuie să pornească de la cunoaşterea posibilităţilor individuale ale elevilor, stabilindu-şi obiective clare, pe care o formaţie teoretică de un
înalt nivel îi poate permite să le stăpânească şi, nu în ultimul rând, să dispună de
acea dimensiune afectivă atât de necesară unei activităţi complexe cum este lectura. Rezultatul poate duce spre formarea unor elevi care să fie deschişi spre literatură, chiar dacă nu dispun încă de criterii sigure de valoarea, dar este absolut necesară iniţierea şi exersarea elevilor în tehnica lucrului cu cartea.
Transpunerea conţinutului în jocuri şi abordări interactive accentuează informaţiile care nu sunt foarte importante, în schimb, se pot pierde informaţii
importante din cauza imposibilităţii de a le integra în lecţie.
Întârzierile în înţelegere a unor elevi trec neobservate de profesor dacă
aceştia lucrează în echipe. Trebuie să ţinem seamă de elevul REAL, aşa cum este
el, cu resursele lui intelectuale (dar şi fizice, şi afectiv-motivaţionale), cu capacităţile şi procesele mintale care îi aparţin şi cu care se poate implica activ în actul
învăţării.
Elevul este o persoană care învaţă, asimilează, dar care se şi formează în
acelaşi timp, dezvoltându-şi propriile forţe de învăţare.
Folosite cu tact, TOATE strategiile didactice reflectă măiestria profesorului
în optimizarea conţinutului studiat.
Creangă rămâne modern în măsura în care ştim să-l „accesăm” pentru a-l
aduce aproape de inimile copiilor.
A educa pentru a trăi împreună reprezintă o PROVOCARE pentru calitatea
vieții în viitor și pentru supraviețuirea umană. Căutarea adevărului în confruntările directe poate oferi și astăzi un răspuns în nevoia de socializare. Școala
poate deveni un autentic laborator pentru a învăța să trăim împreună într-o societate modernă. Experiențele realizate în acest context pot să ne învețe să ne
înțelegem reciproc, să ne autogestionăm viața, să depășim stările conflictuale
pentru a accepta diversitatea într-un dialog intercultural.
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Contextul pentru poveste
În cadrul pregătirii programului pentru Festivalul Teodorenii, eveniment
anual organizat de Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” (BJGA) Iași în prima
săptămână a lunii decembrie, forul decizional al instituției a agreat propunerea
colegului bibliograf Ioan Gorgos de a organiza și prezenta, cu această ocazie, un
spectacol de teatru folcloric cu referire la haiducul Ștefan Bujor. Inițiativa a fost
primită cu interes, curiozitate și entuziasm de un grup de șapte voluntari („Haiducii”) din cadrul bibliotecii, care, sub îndrumarea experimentată și mult răbdătoare a inițiatorului (în rol de regizor și interpret al eroului popular), a pregătit și pus în scenă, în seara magică de 6 decembrie 2019, piesa „Bujorii”.
Contextul pentru bibliografie și poveste
Parcă anume pentru a valorifica, din perspectiva profesiei, experiența participării la modulele Jean Monnet „Cultură și creativitate: factori-cheie de prosperitate în Uniunea Europeană” (1-10 iulie 2019) și „Creativitate și inovare în
managementul proiectelor” (octombrie 2019 – ianuarie 2020) ale Centrului de
Studii Europene Iași, mi s-a oferit oportunitatea de a da curs provocării despre
„Cum aveți de gând să deveniți mai creativi?” prin interpretarea în piesă a rolului naratorului care, ca și bibliotecarii, face legătura între oameni, vremuri, ziceri și scrieri de altădată și din zilele noastre. În acest scop, am elaborat și prezentat un script de Introducere în povestea haiducului Ștefan Bujor a audienței
și a personajelor interpretate, bazat pe surse documentare din colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, surse pe care le-am sistematizat și completat în
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bibliografia intitulată Haiducie, haiduci, postată pe pagina web a bibliotecii.1
Referințele bibliografice au constituit premisele pentru organizarea de către
Serviciul Săli de lectură – Depozit, în aceeași perioadă, a unei expoziții de carte
semnalizată, de asemenea, online2.
Povestea din spatele bibliografiei
Pregătirea piesei de teatru popular „Bujorii” a oferit un cadru instituțional
inedit pentru încurajarea descoperirii, cultivării și manifestării talentului de
interpretare vocală și scenică, imaginației, spiritului creativ din partea colegilor bibliotecari, precum și propunerea unei noi modalități de prezentare a bibliotecii și de atragere a publicului cititor3. În acest sens, pledează, în cele ce
urmează, și textul (completat cu referințele bibliografice) Introducerii în povestea haiducului Ștefan Bujor, ilustrând faptul că folclorul haiducesc, ca rezultat
al imaginației populare, a inspirat și continuă să fie sursă de idei creatoare în
diferite timpuri, pentru reprezentanți din diferite domenii, cum sunt lăutarii,
culegătorii de folclor, scriitorii, istoricii etc. și inclusiv bibliotecarii care, la rândul lor, generează noi creații de diferite genuri...
Introducerea în poveste
[Naratorul: Sanda Bitere]

Bine ați venit în Tg. Ieșilor din povestea haiducului Ștefan Bujor4!
Istoriile alternative ne spun că: „În toate timpurile fost-au hoți, dar memoria oamenilor din toate locurile, și Iașul nu face excepție, i-a păstrat pe unii
speciali, haiducii. Astfel au fost numiți cu afecțiune, în tradiţia populară românească, tineri curajoși ca Iancu Jianu, Miu, Grozea, Pintea, Bujor, Codreanu,
Gruia Novac, Toma Alimoș, care nu mai puteau suporta nedreptatea asupritorului de orice fel, apucând calea codrului și răzbunând samavolnicia. Aceștia,
https://bjiasi.ro/wp-content/uploads/2019/12/haiduci-bibliografie.pdf
https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/sediul-central-evenimente/haiducie-haiducie-expozitiede-carte
3 Astfel, BJ Iași se alătură celor cinci biblioteci care au o trupă de teatru: BJ Dolj („Cutezătorii”), BJ
Brăila („Ambiţioşii"), BJ Sălaj („EOS”), BJ Neamț („Arlechin”), BM București (teatrul de păpuși „Licurici”).
4 Adaptare după: http://monitorulneamt.ro/haiducul-bujor-de-la-traditie-la-istorie, https://
adevarul.ro/locale/targu-jiu/povestea-Stefan-bujor-mai-vestit-haiduc-moldova;http://dragusan
ul.ro/ povestea-haiducului-stefan-bujor/.
1
2
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chiar dacă jefuiau, prădau, nu o făceau la întâmplare, ci pentru a face dreptate,
pedepsind pe conducători nedrepți și ajutându-i pe cei păgubiți, dovedindu-se
superiori prin curaj, inteligență și forță puterii timpului, ce se arăta nedreaptă.
De la povestirile oamenilor prin hanuri, în serile de iarnă la șezători, haiducii
au trecut în legendă, unde i-au găsit culegătorii de folclor, cu surprinderea de a
constata că între ei și personaje precum Ștefan Bujor sau Iancu Jianu n-au trecut decât una, două generații, adică pașii acestora s-au încrucișat cu cei ai bunicilor sau străbunicilor lor.”5
„Cântecele, doinele, baladele, legendele, poveștile despre haiduci sunt
vechi, apărute încă din timpul cât trăiau haiducii și se întâmpla ca aceștia să
audă lăutarii cântându-le faptele proprii sau chiar unii dintre ei își făceau singuri cântecele, precum Ion Pietraru. Ele s-au transmis din generație în generație; erau cântate de lăutari în cârciumi, la nunți și alte petreceri ale țăranilor și
ale boierilor”, notează istoricul Daniel Dieaconu6. Și continuă:
„Înainte de jumătatea veacului al XIX-lea, a început opera de culegere a
folclorului de către cărturari de seamă ai neamului nostru: Gheorghe Asachi,
Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Costache Negruzzi sau Mihail Kogălniceanu.
Aceștia au publicat primele balade haiducești și primele povestiri despre haiduci, despre cei ai timpului lor (Grozea, Tunsu, Pietraru), dar și despre cei de
dinainte (Codreanu, Bujor, Toma Alimoș).”
Despre cel care a fost Ștefan Bujor, căpitan de cete haiducești, depun scrisă mărturie V. Alecsandri, Al. Russo, R. Rosetti, N. Gane, V.A. Urechia, N.D. Popescu, G.D. Teodorescu, S.I. Gârleanu, B. Petriceicu-Hasdeu, D. Almaș și nu
numai...
Poposind printre scrierile lui Vasile Alecsandri, vă invităm să evocăm împreună frumosul poem Strunga. Pădurea Strungăi a fost mult timp adăpost
pentru cetele haiducești, încât acest nume a rămas vestit în Moldova, precum
Pădurea Neagră în Germania și Pădurea Bondi în Franța, fiind cântată în versuri, ajunse până la noi, de Catrina [Nadia Frunzetti].
De unde, din ce loc s-a ridicat faimosul haiduc? Sunt păreri care susțin că
s-a născut în Moldova, în vecinătatea Bacăului, fiind „fiul româncei Voicu”, iar
Ciprian Teodorescu, bibliograf, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.
Daniel Dieaconu, Viorel Nicolau, Alexandru Ioan Ungureanu, Emil Pedemonte Juncănaru, Haiduci și tâlhari – Contribuții de mitologie și antropologie istorică, Piatra Neamț, Editura Cetatea
Doamnei, Florești, Editura Limes, 2013, pp. 18-19.
5
6
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altele (vezi istoricul Eugen Șendrea), că „era originar din Sibiu și s-a stabilit la
Iaşi, alăturându-se altor transilvăneni, atras de avantajele ﬁscale şi administrative date de domnul Moldovei, Mihai Şuţu, dar şi pentru a scăpa de conscripţie”7. S-a căsătorit aici și a locuit în Tătărași. 8
Și despre originea lui Bujor s-au spus și s-au scris multe. Astfel, în baladele populare culese de Radu Rosetti9, acesta apare ca fiu de țăran: „Și-nainte
de-a fi haiduc/ Eram tânăr bun de plug/ Și-am plecat în codru-frate/ Să fac în
lume dreptate.”
Mergând tot pe firul legendelor populare, Vasile Alecsandri scria, în 1854,
că „acest hoţ vestit, poreclit Bujor din cauza culorii părului său, a ieşit în ţară
pe la începutul veacului al XIX-lea. El era fecior boieresc la moşia unui boier,
până a se da la hoţie; fiind însă rău bătut într-o zi de stăpân, Bujor a apucat calea codrului, ca să-şi răzbune contra boierilor. Cântecul însuşi zice că el nu făcea morţi de om, dar avea mulţumire a pune pe ciocoi în lanţuri.”10
Și iată că, după primii ani în care „se ținea la drumul mare”, Bujor cade
prins și este trimis la ocnă. Jalbele făcute de soția sa îi aduc eliberarea în anul
1805, de către domnitorul Alexandru Moruzi, care îi și oferă o slujbă la Curtea
Domnească. Însă, nedreptățit fiind de un armaș, pe nume Iordache Balș, Bujor
se refugiază în codru, unde își face ceată de 12 haiduci, toți unul și unul, jefuind fără părtinire boieri, arendași, cârciumari, negustori, epistați de moșii, fețe
bisericești, militari, vătafi sau mari dregători11.
Din împrejurimile Neamțului și ale Bacăului, „acest Bujor și-a plimbat vitejia prin Valahia, prin Bucovina și prin Basarabia, fără frică de cătane sau cazaci”, scrie Alecu Russo12. De aici, trece în Transilvania, în Oltenia și ajunge în
Daniel Dieaconu, Tâlhăria și haiducia la români – Jefuitorii cu arme, București, Ed. Universitară,
2014.
8 Ion Alion, Povestea lui Ştefan Bujor, cel mai vestit haiduc din Moldova. Cum s-a răzbunat după ce
fratele său de cruce a fost ucis (adev.ro/psaqho, ultima accesare 25.11.2019).
9Radu Rosetti, Haiduc și tâlhar, în Povești moldovenești, Iași, Editura Viața Românească, 1920, pp.
103-122.
10Vasile Alecsandri, Poesii populare ale Românilor, Bucureşti, Tipografia Lucrătorilor Asociați,
1908.
11 Bogdan Vătavu, Boierii și haiducii: de la dușmănie, la cârdășie/The boyars and the haiduks: from
enmity to collaboration, în: „Seminatores in atrium liberalium agro. Studia in honorem et memoriam Barbu Ștefănescu”, Editura Academiei Române, Aurel Chiriac, Cornel Șipos (coord.), Editura
Muzeului Țării Crișurilor, 2014, pp. 81-89.
12 Alecu Russo, Opere complete, București, Editura Cugetarea-Georgescu Delafras, 1942.
7
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Vrancea, și în tot locul „Lua bani de la bogați/ Și-mpărțea la cei săraci,/ La văduve și orfani/ Le dădea vite și bani”…
Bujor? „Bujor a fost dintre cei mai vestiţi hoţi din ţară. Babele şi acuma
vorbesc despre el la şezătoare, iar lăutarii îi cântă cântecul: Frunză verde de
negară/ A ieşit Bujor în ţară./ Bate, pradă, nu omoară,/ Pe ciocoi îi bagă-n fiară... ”, ne povestește și Nicolae Gane13.
Despre cum era haiducul, dar și omul Ștefan Bujor ne povestește jupâneasa Voicu [Cristina Rădiță].
Căpătând stare în urma peregrinărilor din Moldova de Jos, dar și hărțuit
permanent de poterile trimise din Tg. Ieșilor, Bujor hotărăște să iasă din haiducie. Întovărășit cu doi boieri haiduci Constantin Cantacuzino și Ilie Catargiu,
s-a ascuns în casa lui Grigore Țarălungă din Tecuci, care, din cauza unei datorii, îi trădează, alertând caraulele rusești. O altă legendă arată o neînţelegere
cu un şelar din cauza căruia, după cum spune cântecul din popor, „Bujor a fost
prins într-un bordei, aproape de Focşani” și osândit. Sfârșitul haiducului, pe 20
ianuarie 1811, lângă iarmarocul Tg. Ieșilor, de la Frumoasa, ne este povestit
tot de versurile populare culese de Vasile Alecsandri: „Frunză verde de negară,/ Bujor se suie pe scară.../ Plâng săraci cu jale amară,/ Că nu-i scara Domnilor,/ Ci e scara hoților,/ Calea neagr-a morților.”
Și anii au trecut peste povestea haiducului Ștefan Bujor [Ioan Gorgos],
când nu mică mi-a fost mirarea să-l întâlnesc pe colinele Iașului, la ceas de iarnă și aducere-aminte, împreună cu voinicii Codrean [Eugen Șorănescu], Taie
Babă [Mihail Grinea] și Oltean [Lucian Moroșanu], Căpitanul [Ciprian Teodorescu] și Vânătorul [Dan Șuvăială].
În loc de concluzie:
Așadar, când poți începe să-ți trăiești partea cea mai impresionantă și mai
creativă din viaţă? Poți începe oricând hotărăști tu că poți să începi. (Elizabeth
Gilbert)14

13
14

Nicolae Gane, Aliuţă, în Novele, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1933.
Lecții de magie: cum să-ți cultivi creativitatea, București, Editura Humanitas, 2015.
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Mihai CABA
inginer pensionar; membru al
Asociației Literare „Păstorel” Iaşi

Aşa îl portretiza Mihai
Eminescu, în memorabila sa
poezie Epigonii, pe Vasile Alecsandri, cel care... „vecinic tânăr
şi ferice,/ Ce din frunză îţi doineşte, ce cu fluierul îţi zice,/ Ce
cu basmul povesteşte – veselul
Alecsandri (...)/ El deşteaptă-n
în sânul nostru dorul ţării cei
străbune,/ El revoacă-n dulci
icoane a istoriei minune... ”
Acest poem incitant ce evidenţiază antiteza dintre un trecut de măreţie şi un prezent
aflat în decădere a fost compus
de poet la 20 de ani şi a fost publicat în „Convorbiri literare” –
revista Junimii –, la 15 august
1870. La vremea aceea, Eminescu îi preţuia îndeaproape
„bardului de la Mirceşti” minu- Fotografia Societăţii Junimea la a 20-a aniversare (1883)
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natele sale creaţii lirice: Doine, Lăcrămioare, Mărgăritare, permiţându-i discernământul situării lui Vasile Alecsandri pe „tronul” aurit al poeziei. De altfel, şi
Junimea, recunoscându-i meritele, îl aşază pe Alecsandri în centrul fotografiei
aniversare făcute în 1883, la 20 de ani de la înfiinţarea Societăţii.
Despre Vasile Alecsandri (1821-1890), personalitate marcantă a Moldovei
şi a României veacului al XIX-lea, stă consemnată în istoria literaturii laborioasa
şi complexa lui activitate de poet, dramaturg, folclorist, creator al teatrului românesc şi al literaturii dramatice, fondator al Academiei Române, om politic şi diplomat.
Însă, „apostila” care-l individualizează cel mai pregnant în istorie este aceea
de a fi fost ferventul unionist, angajat cu trup şi suflet întru crezul şi înfăptuirea
Unirii Principatelor. Iar spicuirile biografice ale vieţii sale sunt cum nu se poate
mai lămuritoare în această privinţă, având ca punct de plecare anii primelor învăţături însuşite mai întâi în particular de la un dascăl grec şi apoi unul maramureşan şi continuate între 1828 şi 1834 la pensionul francez de la Iaşi, unde
tatăl său, spătarul Vasile Alecsandri, urmând pravila vremii, l-a înscris să înveţe.
Aici, i-a avut colegi pe Mihail Kogălniceanu şi pe Matei Millo cu care a legat o
strânsă prietenie manifestată de-a lungul întregii vieţi. Pentru acesta din urmă,
devenit cu timpul un actor celebru al scenei ieşene, Alecsandri a creat savuroasele sale Chiriţe şi Cântecele comice, piese care au ţinut „afişul” multor stagiuni
teatrale. Bacalaureatul l-a susţinut în 1835, după un an de studii la Paris, acolo
unde s-a împrietenit cu Alexandru Ioan Cuza, viitorul domn, şi Ion Negulici, devenit ulterior un pictor talentat, aflaţi şi ei la studii.
Studiile pariziene îi oferă şi şansa debutului său literar, publicând în 1838
primele sale încercări literare în limba franceză, pe care o vorbea fluent. Întors
la Iaşi, se împrietinește cu Costache Negruzzi, împreună cu care face o călătorie
în Italia, ce-i va inspira nuvela Buchetiera de la Florenţa. În 1840, înfiinţându-se
la Iaşi Teatrul Mare de la Copou – considerat primul teatru autohton –, domnitorul Mihail Sturdza încredinţează direcţiunea acestei prestigioase instituţii „trioului cultural” al Moldovei: Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu şi Costache
Negruzzi. Din această proeminentă postură, V. Alecsandri şi-a început însemnata sa operă dramatică, devenită de atunci o temelie a dezvoltării dramaturgiei
româneşti.
În 1845, se îndrăgosteşte de Elena, sora cărturarului şi prietenului său Costache Negri, căreia, după sfârşitul ei prematur, îi dedică poezia Steluţa şi întreg
ciclul Lăcrămioarelor.
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N-a fost de mirare că, pe fondul pronunţatei emulaţii culturale din capitala
Moldovei, Revoluţia de la 1848, denumită şi „revolta poeţilor”, îl are pe V. Alecsandri în „prim-planul” revendicărilor revoluţionarilor moldoveni, pe care acesta le redactează în scrisoarea adresată domnitorului M. Sturdza, atrăgându-şi,
astfel, dispreţul şi exilul, împreună cu înfocaţii săi prieteni, susţinători ai „idealului unionist” al mişcării.
După anii îndelungaţi ai exilului petrecuţi prin Austria, Germania şi la Paris,
revine în Bucovina, unde îi regăseşte, găzduiţi de fraţii Hurmuzachi (şi ei unionişti), pe M. Kogălniceanu şi C. Negri, împreună cu care redactează Dorinţele
partidei naţionale din Moldova, considerat un înflăcărat manifest al Unirii, pe baza căruia, după întoarcerea la Iaşi, s-a putut relua cu şi mai multă „vrere frăţească” înaltul deziderat paşoptist al Unirii. Şi ca toate să fie bine rânduite, în 1885,
împreună cu M. Kogălniceanu, scoate gazeta „Steaua Dunării”, prin care cei doi
prieteni au putut răspândi ideile unioniste în cele două principate şi chiar dincolo de hotarul lor.
Rând pe rând, în ciuda unei aprige prigoane anti-unioniste instaurate cu
cerbicie de către caimacamul N. Vogoride, pretendent la tronul Moldovei, au
aderat la aceste idei însufleţitoare numeroşi reprezentanţi de seamă în Divanul
ad-hoc al Moldovei, între care: Dimitrie Ralet, Anastasie Panu, pr. arhim. Neofit
Scriban, Petre Mavrogheni, C-tin Rolla (căsătorit cu sora sa Catinca), Dimitrie
Cracti, Nicolae Şuţu, Dimitrie Cozadini, Dimitrie A. Sturdza ş.a., înfiinţând, la 25
mai 1856, Societatea Unirii, sub președinția lui Mihail Kogălniceanu, al cărei
scop declarat şi ţel vizat erau Unirea Principatelor.
Curios este faptul că, ulterior, nu istoricii au fost cei care au localizat temporal şi spaţial acel moment de mare însemnătate al luptei pentru Unire, ci a făcut-o, cu o precizie indubitabilă, însuşi Vasile Alecsandri, participant la „sfatul de
taină unionist”, în poezia Jurământ, atunci compusă, al cărei titlu iniţial dat de
poet a fost: 25 mai 1856!
Sub acest măreţ castan,
Noi jurăm toţi în frăţie
Ca de azi să nu mai fie
Nici valah, nici moldovan!

Să fie numai români,
Într-un gând, într-o simţire
Şi să ne dăm mâni cu mâni,
Pentru-a ţării fericire!

Patosul „jurământului în frăţie” declamat de Vasile Alecsandri la încheierea
„sfatului de taină” desfăşurat „sub acest măreţ castan” avea să-i înflăcăreze pe
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unioniştii ieşeni, astfel că, după o luptă îndârjită, uneori cu „ţeava la tâmplă”, dusă subversiv mai bine de doi ani şi jumătate, visul Unirii Principatelor a prins
măreţia împlinirii la 5 şi 24 ianuarie 1859, prin alegerea aceluiaşi Domn, Alexandru Ioan Cuza. Mai mult ca sigur că Vasile Alecsandri, cuprins de o aceeaşi
vibraţie patriotică, a compus şi poezia Hora Unirii, pe care a publicat-o în acelaşi
an 1856 în „Steaua Dunării”, împrumutându-i acesteia şi „patosul”, şi „metrica”
propriului Jurământ.
Fie şi pentru aceste două poezii, Vasile Alecsandri poate fi denumit Poetul
Unirii!
Cu toate că „euforia cântării şi dănţuirii Horei Unirii cuprinsese întreg poporul”, rolul unionist a lui Vasile Alecsandri, „uns” imediat ministru de externe
de către însuşi Domnitorul Cuza, bunul său prieten din tinereţe, era departe de a
se fi terminat. Astfel, chiar la începutul lui februarie 1859, primeşte de la Domnitor dificila misiune diplomatică de a-i îndupleca pe englezi, cei mai aprigi adversari ai Unirii Principatelor, în vederea recunoaşterii acesteia de către marile puteri imperiale, Turcia şi Austria.
Despre cele 7 zile de călătorie obositoare până la Paris, despre înlesnirea
contelui Walewschi, „cel care conducea politica externă a Franţei”, de a obţine
„chiar a doua zi” primirea în audienţă la Împăratul Napoleon al III-lea, desfăşurată în Palatul Tuilleries, aflăm chiar din propriile sale însemnări: „Glasul lui plin
de blândeță, zâmbetul încurajator, căutătura binevoitoare, alinară pe loc neastâmpărul inimii mele. Împăratul luă din mâinile mele scrisoarea autografă a
prințului Cuza, se puse pe un jilț de marochin și îmi făcu semn să șed alăturea de
el.”
În timpul audienţei, Napoleon s-a interesat „de soarta românilor”, dovedindu-şi întreaga sa susţinere: „Aprobez dorința românilor și le dăruiesc 10.000 de
puști cu capsule”, iar pentru „renaştere şi organizare”, le-a oferit „un împrumut
de 12 milioane de franci; scrie îndată principelui Cuza să-ți trimită împuternicire legalizată”. Cât priveşte problema recunoaşterii unirii, Napoleon i-a dat un
sfat înţelept: „Nu întârzia nicidecum călătoria la Londra, căci acolo este adevăratul câmp al misiei dumitale. La Londra, vei găsi oarecare prevenții în contra alegerii Domnului, ceea ce este o încălcare a Convenției.”
Urmându-i întocmai sfatul, după „un drum de 10 ore până la Londra, pe
mare și cu drumul de fer”, Alecsandri îi scrie deîndată ministrului de afaceri
străine, lordul Malmersbury, rugându-l să binevoiască a-i acorda o audienţă. În
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aşteptarea răspunsului, se întâlneşte cu ambasadorul Franţei la Londra, ducele
Malacof, cel care l-a avertizat de dezinformarea făcută de ambasadorul Turciei,
„răstălmăcind cauza dumneavoastră cu multă dibăcie”. Binevoitor însă, îl sfătuieşte: „Arătați-le că sunteți oameni practici și că voiți a respecta tratatele ce aveți
cu Imperiul Otoman, altminteri veți pierde timpul în zadar.” Sfatul a fost urmat
întocmai când V. Alecsandri a fost primit în audienţă de către lordul Malmersbury, cel ce „i-a transmis, încă de la început, că l-a primit ca pe o persoană particulară, adresându-i-se pe un ton sever: Domnul meu... Cele de pe urmă evenimente din Principate au avut un caracter de neorânduială și de dispreț pentru
Convenție, care ne-a surprins de la un popor ce invocase protecția puterilor occidentale.” Răspunsul lui Alecsandri, de mare inspiraţie, a fost unul de care a depins, în mare măsură, viitorul României: „Mylord, rapoartele pe care le-ați primit de la Constantinopol cuprind acusări foarte grave în contra nației mele. (…)
Au atribuit României planuri gigantice care, nenorocire pentru noi, sunt astfel
de rău inventate, încât ele cad și dispar sub ridicul.”
De aici încolo, solul român încearcă să-l convingă pe ministrul englez de
unele avantaje economice viitoare şi reciproce: „Voim a profita de rodul pământului nostru spre a introduce la noi, prin canalul schimbului comercial, confortul
civilizației, reprezentat de productele minunate ale industriei engleze.” Şi, astfel,
reuşita misiunii era asigurată!
Încântat de această perspectivă deschisă, lordul Malmersbury i-a transmis
lui Alecsandri mesajul său decisiv: „Dacă Românii se vor ocupa de îmbunătățirile din lăuntru și de dezvoltarea comerciului lor, Englitera le va conserva stima
ce merită oamenii practici.”
Fără îndoială, succesul misiunii diplomatice a lui Vasile Alecsandri din
1859 a deschis calea recunoaşterii internaţionale a Unirii Principatelor, consfinţită la 1 iulie 1866, prin adoptarea Constituţiei noului stat România!
După 1860, Vasile Alecsandri se retrage la Mirceşti, continuând însă să îndeplinească mai lungi misiuni diplomatice. În 1876, îşi oficializează prin căsătorie iubirea sa din 1855 cu Paulina Lucasievici. În 1882, devine preşedintele secţiei de literatură a Academiei Române. La 22 august 1890, se stinge din viaţă,
după o mai lungă suferinţă, fiind înmormântat cu toate onorurile cuvenite la conacul său de la Mirceşti.
În ciuda scurgerii irepetabile a vremii şi vremurilor schimbătoare, şi astăzi,
la cele două veacuri apropiate de la naşterea „bardului de la Mirceşti”, posterita146
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tea lui Vasile Alecsandri rămâne pe vecie la fel de măiestru „pastelată” şi de nuanţată „chiriţoaie”, iar atribuita-i efigie eminesciană „Ş-acel rege-al poeziei”, la
fel de luminoasă, peste care-i va pluti mereu vie flamura tricoloră a Unirii Principatelor Române!
*
Iar, peste răstimp de vreme, în
2002, aşa, „ca o minune cerească”,
ne-aflatul Castan unionist şi-a dezvăluit, în sfârşit, „măreţia” sa impresionantă, sub care, la 25 mai 1856, s-au
adăpostit la „sfat de taină” unioniştii
ieşeni, punând la cale „într-un gând,
într-o simţire” înfăptuirea Unirii cea
mult visată. Se află tot la Vişan, în
marginea Iaşului, dar nu în curtea
unionistului Petre Mavrogheni, ci într-o proprietate privată (?!) La cei
275 de ani atestaţi, devenit Dublu
Monument – al Istoriei şi al Naturii –,
Castanul Unirii de la Vişan mai murmură şi acum cu fală însufleţitoarele
versuri ale lui Vasile Alecsandri:
„Sub acest măreţ castan/ Noi jurăm
Castanul Unirii de la Vişan – Iaşi
şi micul obelisc unionist
toţi în frăţie... ”
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Daniela OATU
profesor, Vaslui

Înainte de a anunța cu surle și trâmbițe criza literaturii (de fapt, literatura
lumii s-a aflat mereu în criză!), voci profetice sumbre au prezis că este foarte
aproape moartea cărții pe suport de hârtie. În antiteză, capătă forță nemaiîntâlnită cartea pe suport electronic. Iată o primă ciocnire antagonistă: cartea tradițională versus cartea on-line. Fiecare tabără are suporteri înverșunați, respectiv adversari ireductibili. Sociologi, experți în comunicare, psihologi, pedagogi,
profesori ne atrag atenția că disputa nu este încă tranșată. Viitorul va fi acela care va decide. Până atunci, se cuvine să ne punem o întrebare cât se poate de legitimă: mai este necesară literatura ca artă a cuvântului? Dacă ne ghidăm după
faimoasa maximă a Doamnei de Staël, conform căreia arta (deci inclusiv literatura) este o finalitate fără scop, atunci trebuie să admitem că avem nevoie de literatură într-un chip superior pentru a ne satisface nevoile spirituale mai înalte.
Nu voi cădea în capcana întrebării din titlu, care conține o îndoială fundamentală, ci voi spune că oamenii adevărați nu pot trăi fără literatură. Prezicătorii întunecați pot anticipa orice apocalipsă, important este să nu ne pierdem
uzul rațiunii, cum ar spune marele Caragiale. Cu siguranţă, şi acest început de
mileniu şi toate celelalte care vor urma au nevoie de artă. Nu există o desfătare
mai mare, nimic nu confiscă definitiv ca lectura unei cărţi bune. Cititorii de ieri,
de azi şi de mâine ar trebui să se bucure din plin că nu mai au timp pentru a căpăta rigoarea intelectuală a studiului şi a deveni sensibili la argumentul bibliografic de calitate. Mai devreme sau mai târziu, vor înţelege că fuga de lectură înseamnă fuga de tine însuţi, că taina şi vraja cititului nu cunosc perioadă de înjumătăţire, că numai prin cultură vor învinge. Însă, lecturile fundamentale
trebuie făcute la timpul lor şi fiecare carte este treapta noastră spre înţelepciune.
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Când discutăm despre prezentul și viitorul literaturii, este necesar să luăm
în considerație toate tipurile de cititori potențiali. Realitatea nemijlocită ne arată că există undeva, sus, cititorul calificat, avizat, experimentat, un profesionist
al cititului: criticul literar, universitarul specializat, profesorul, expertul în comunicare. Pe treapta imediat următoare, am putea așeza cititorul cât de cât inițiat: studentul, elevul, pensionarul cu mult timp liber disponibil. În al treilea
rând, cititorul ocazional, sporadic, fără ritmicitate, fără sistem: coafeza, pensionarul inerțial, bunica blândă în relație cu nepoții. Acesta din urmă este cititorul
ingenuu, naiv, „nepervertit” la cultură, care, accidental, pune mâna pe o carte la
îndemnul unei prietene sentimentale sau al unui camarad de table. Fiecare categorie din cele de mai sus optează pentru cititul literaturii în funcție de anumiți stimuli intelectuali, în conformitate cu o motivație mai puternică sau mai
slabă. Să nu uităm că televizorul și toată tehnologia video reprezintă un adversar redutabil al lecturii. Aici se află punctul nodal al problemei și doar viitorul –
care este mai întotdeauna imprevizibil – ne va arăta care va fi epilogul. Deocamdată, sunt în postura să constat că în ultimele 3-4 decenii mulți semeni
de-ai noștri de pe planeta Pământ s-au orientat cu predilecție spre universul
video, spre tehnologia informatică, părăsind lent și inexorabil cartea de hârtie.
Ca să-l invoc aici pe Tacitus, acesta este spiritul veacului (saeculum) și nu știu
cine ar putea stopa această orientare îndeosebi a tinerei generații către spațiul
on-line, către divertismentul video, către jocul pe calculator. Toate exercită o
forță tiranică asupra elevilor și – simetric – asupra studenților.
Orice analiză profundă a modului în care cititorii receptează literatura ar
trebui să pornească din acest punct esențial. Cum am putea să-i întoarcem pe
acești tineri rebeli, inconformiști, contestatari cu fața spre literatură? Cum i-am
putea smulge din centrul îngust al jocului pe computer? Ce argumente le-am
putea aduce cu privire la riscul de a deveni oameni unidimensionali?
Sunt interogațiile dificile, care frământă mințile luminate de astăzi.
Relația elevi-literatură se va dovedi a fi una complicată atâta timp cât vetustele liste cu lecturile literare obligatorii rămân literă moartă dacă nu sunt însoțite de argumentele motivării solide și de măsuri severe în cazul în care acestea sunt ignorate. Există și lectura din obligație, nu doar lectura de plăcere.
În acest demers, contează foarte mult strategiile de persuasiune ale profesorului, talentul lui pedagogic în a-i determina să înțeleagă că, în momentul în
care întocmeşti o listă de lecturi, faci lista devenirii tale. Ca să ajungi la tine, cel
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adevărat, cartea e intermediarul. Lectura nu este o ocupaţie pasivă, implică angajament, transfer de idei. Perceperea mesajului ei este o luptă, o aventură
exemplară a spiritului, o ecuaţie care nu se rezolvă niciodată trişând. Sigur că
urcuşul e lent, dar cartea este înălţare. În lumea ei, trăieşti cu altă intensitate
O modalitate atractivă, extra-curriculară, este aceea a cercului de lectură, a
cenaclului literar ori a procesului literar. Cei care vor accepta provocarea vor
înțelege în primul rând că literatura nu înseamnă doar lungi texte insipide, citite monoton și plictisitor, ci o întreagă lume de trăiri, de sentimente, zbucium,
drame ale personajelor care se înfruntă în conflicte extreme, caută adevărurile
existențiale, doresc fericirea, fac lungi călătorii inițiatice, se confruntă cu Binele
și Răul și ajung adesea la un liman izbăvitor. Vor afla că ori de câte ori suntem
deprimaţi este suficient să ne întoarcem la autorii preferaţi, să ne ridicăm prin
personaje pentru a merge mai departe. Fără cărţi, existenţa ne-ar fi mult mai
mohorâtă decât este.
Dintotdeauna, literatura a reprezentat o revanșă spirituală importantă
pentru cititorii timizi, timorați, interiorizați, complexați, oferindu-le șansa de a
se afirma, de a face un pas înaintea celorlalți grație lecturii (prin vocabularul
mai bogat și mai nuanțat, prin argumentele bine susținute verbal). Un magistru
flexibil și exigent deopotrivă va ști cum să propună elevilor săi liste de scriitori
reprezentativi din literatura română și universală și-i va promova prin prezentări succinte, dar semnificative, în așa fel încât – mânați de curiozitate – abia
vor aștepta să-i descopere.
Fără îndoială că acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de leacul magic al
cărţii. Filă cu filă, umplem lumea noastră interioară, iar cerul existenţei nu va
mai fi înnorat. Grație cărții, viaţa e încă frumoasă!
Dacă ar fi să-l parafrazăm pe Marin Preda, în acest context, am afirma:
„Dacă sete de lectură nu e, nimic nu e!”
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dialog cu cercetător ştiințific Ioana Repciuc,
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Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
din cadrul Academiei Române, Filiala Iași

Dumitru ŞERBAN
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași

Vorbim despre lucrarea Religiozitate populară şi
simbolism acvatic. O perspectivă socio-antropologică
asupra obiceiurilor româneşti. Cartea conturează rezultatul unui proiect postdoctoral finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, intitulat „Elemente de religiozitate populară în riturile româneşti
ale apei. O perspectivă socio-antropologică”, şi al
unui stagiu de cercetare în Marea Britanie a autoarei, la Universitatea din Oxford.
De asemenea, pentru că suntem în universul
culturii populare, Ioana Repciuc ne prezintă și Mică enciclopedie a poveștilor
românești, a folcloristului Ovidiu Bârlea. Domnia Sa a îngrijit ultima ediție a
acestei lucrări, apărută în anul 2014 la Editura AIUS din Craiova, semnând și
studiul introductiv.
Fiecare dintre cele două cărţi prezentate în interviul de mai jos reprezintă
o muncă asiduă de teren, o experienţă a terenului, unde autoarea strânge într-un
buchet vocile pe care le audiază, faptele, experienţa, trecând dincolo de timp şi
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spaţiu, surprinzând imagini adecvate asupra riturilor cercetate, imagini atât
ale trecutului, cât şi ale prezentului. Sursele de documentare sunt tipologii folclorice generale, atlase etnografice, reviste de folclor, monografii dedicate sărbătorilor calendaristice şi familiale, dar şi anchete de teren efectuate în Oltenia
şi Moldova.

 Nu de mult, a văzut lumina tiparului lucrarea Religiozitate populară şi
simbolism acvatic. O perspectivă socio-antropologică asupra obiceiurilor româneşti. Conturați-ne o imagine a acestui proiect inedit pe tărâmul culturii tradiționale.
 A fost un proiect postdoctoral subvenţionat de
Consiliul Național al Cercetării Ştiinţifice din România,
desfăşurat între anii 2011 și 2013. De fapt, cum am
ajuns la ideea acestei cercetări? Am dorit să răspund,
probabil, unor întrebări personale pe care le-am acumulat de-a lungul drumului meu de cercetător în domeniul folclorului şi etnografiei. Existența acestor
întrebări și a răspunsurilor la ele a însemnat și nevoia
să adun răspunsurile într-o carte şi, de aceea, cartea
de faţă are, cred, un pronunţat caracter personal în
ceea ce priveşte atât materialul documentar, cât şi metodologia pe care am
abordat-o. Aşa cum aţi observat din titlul cărţii, am încercat să propun o perspectivă socio-antropologică de studiere a obiceiurilor avute în vedere; acestea
au fost consemnate în etnologia românească, în special, cât și în folclorul european. De ce am ales perspectiva sociologică şi antropologică? Pentru că am simţit nevoia să am o viziune mai largă asupra folclorului românesc, folosind astfel
pentru studierea acestuia metode care se folosesc mai puţin pentru cercetarea
obiceiurilor şi a tradiţiilor noastre.
În primul rând, perspectiva sociologică este una mai de suprafaţă, care documentează, în fapt, statutul actual al comunităţilor tradiţionale şi modul de viață tradițional, în general, din punct de vedere cantitativ. În al doilea rând, antropologia, metodologia antropologică, a fost necesară, la fel, pentru a obține o privire înnoitoare asupra folclorului românesc. În același timp, acest tip de demers
m-a ajutat să înţeleg mai bine antropologia socio-culturală prin experiența de a
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o aplica în analiza unor rituri tradiționale românești. În sprijinul acestei dorințe
de cunoaștere, am realizat și un stadiu de documentare la Universitatea din Oxford, la Institutul de Antropologie Socială și Culturală, acolo unde am avut ocazia
să explic perspectiva de folclorist venit din România unui cerc de specialişti
străini şi să beneficiez de un cadru comun pentru temele pe care le investighează cercetătorii din străinătate cu interesele de cercetare utilizate și la noi.

 În urma expunerii dumneavoastră, cum au văzut specialiștii din străinătate
ce se întâmplă pe exuberantul teritoriu al folclorului românesc?
 Să ştiţi că au fost impresionaţi în primul rând de ipostaza arhaică a obiceiurilor despre care le-am vorbit. Mi-am propus de la început să le ofer o perspectivă generală asupra documentelor folclorice românești, pentru că majoritatea dintre cei prezenţi erau cercetători occidentali – istorici francezi, sociologi
britanici, antropologi, ş.a.m.d. –, şi toți au considerat oportună înțelegerea, cum
spuneam, a unor informaţii dintr-un alt areal european. Am avut impresia că ei
privesc aceste elemente de folclor românesc ca pe un suflu nou într-o lume a
cercetărilor istorice și antropologice în care se studiază mai ales documentele
de arhivă sau societățile intens industrializate şi mai puţin folclorul viu din prezent.

 Am putut constata că în studiul pe care l-aţi întreprins există o sincronie între Biserică şi tradiţia noastră populară. Detaliați-ne, vă rog.
 Aşa este. Încă din titlu, aţi văzut că am folosit termenul, conceptul de religiozitate populară. De ce? Pentru că din punctul meu de vedere, acesta este un
concept flexibil, care poate denumi fenomene foarte diverse în cadrul cărora,
într-adevăr, se întâlneşte tradiţia bisericească, de cult, cu elemente folclorice –
cu tradiţia folclorică. Aş putea spune că ele funcționează coerent şi sunt complementare unele cu celelalte.
 Cartea dumneavoastră este o analiză socio-antropologică a unor ritualuri
religioase populare din ciclul familial şi din cel calendaristic, asociate datorită raportării în cadrul lor, de către performerii rituali, la diverse ipostaze ale elementului acvatic, de la marile râuri pe malul cărora se desfăşoară procesiuni colective
la vasele de agheasmă din sfintele biserici. Cum integrați aceste manifestări folclorice în domeniul religiozității populare românești ori chiar universale? În afara
informațiilor de arhivă, am putut constata că ați realizat anchete pe teren.
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 M-a interesat conceptul acesta de religiozitate populară sau de religie
populară pentru că am observat, în studiile de sociologie a religiilor pe care
le-am consultat, faptul că România și țările din estul Europei – aparținând arealului dominat de creștinismul de tip ortodox – ocupă o poziţie specială. Faptul a
fost constatat de către sociologii contemporani, care au făcut investigații comparative în toate țările Europei. Mulți dintre ei chiar au observat că România și celelalte țări ortodoxe afișează un grad mare de conservare a tradițiilor religioase
și de asemenea, evident, a componentei folclorice a acestora. De exemplu, atunci
când România a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, un mare sociolog al religiilor din străinătate a făcut un fel de pariu cu comunitatea academică şi a previzionat că atât România, cât şi Bulgaria, noile state din Uniune, îşi vor pierde
treptat acest ataşament faţă de tradiţie, sociologul respectiv numind acest fenomen „eurosecularitate”. Referindu-se la această idee, a susținut că, treptat, structurile socio-economice europene, gradul avansat de modernitate, de civilizaţie,
pe care îl aduce stilul de viaţă european, ne vor face şi pe noi la situația de a
pierde această spiritualitate conservatoare și că vom deveni la fel de seculari
cum sunt vecinii noştri din Occident. Evident că din 2007 şi până acum alte investigaţii au fost făcute, alte măsurători ale tradiţiilor religioase au fost realizate
şi aceiaşi sociologi au fost obligaţi să se incline în faţa evidenţei şi să observe că
suntem încă legaţi de Biserică, suntem încă legaţi de tradiţiile noastre populare
şi că toate previziunile lor au fost de fapt spulberate de realitate.
 Pentru a întări această ultimă afirmație a dumneavoastră, atât nouă, cât și
lor, ne-ați pus pe masă acest studiu…
 Aceasta a fost şi intenţia mea. Nu am cercetat această realitate doar din
cărţi sau prin chestionare sociologice, aşa cum au făcut cercetătorii din afară, ci
am fost curioasă să găsesc pe teren aceste probe şi să pun în cartea mea și rezultatele acestei realități a terenului. Intenţia mea a fost comparativă încă de la început; lucrând la Departamentul de Etnologie al Academiei Române din Iaşi,
m-au interesat în primul rând tradiţiile din Moldova, dar fiind poate prea aproape de acest areal etno-folcloric din zona mea, spre a înlătura focalizarea excesivă
și unilaterală, am fost interesată să cercetez situația acestor tradiții în cealaltă
parte a ţării, şi anume în Oltenia, și mai ales în judeţele Dolj, Mehedinţi şi Olt.
Concluziile au fost foarte interesante, fiindcă am descoperit multe asemănări între cele două zone pe care le-am cercetat, dar a fost o experienţă în sine
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să constat cum este să lucrezi, pe de o parte, cu subiecți din Moldova natală şi,
pe de altă parte, de mult mai departe. Evident că asemănările dintre cele două
comunităţi sunt impresionante şi am încercat să arăt acest lucru și în cartea
mea.
 Pe parcursul studiului dumneavoastră, am constatat că apa, simbolic vorbind, joacă un rol foarte important. Prezentați-ne semnificațiile acesteia și sincronia apei pe care o putem vedea atât în Biserică, cât și în tradiția noastră.
 În primul rând, am ales acest element acvatic pentru că am considerat că
el poate să ofere o pertinentă exemplificare a legăturii dintre tradiţia ecleziastică şi cea folclorică. Apa este un simbol flexibil şi polivalent, care trezeşte în acelaşi timp teamă şi veneraţie. Este un simbol pozitiv, dar şi negativ, şi de aceea
raportările Bisericii şi ale imaginarului folcloric la acest element ilustrează elocvent dihotomia funcțională pozitiv-negativ.
Sunt foarte multe obiceiuri din ciclul calendaristic în care apa este folosită,
în care elementul acesta îndeplinește rol central sau cel puțin secundar. Exemple sunt nenumărate și sunt sigură că multă lume le cunoaşte. În primul rând, e
vorba despre sărbătorile de vară dedicate apelor, cum ar fi Sânzienele, Rusaliile,
dar și cele de iarnă – Boboteaza. După cum se observă, aceste repere temporale
presupun o importantă componentă ecleziastică, și anume legătura cu biografia
Sfântului Ioan Botezătorul consemnată de calendarul creștin oficial.
În afara obiceiurilor calendaristice, există și ritualuri care sunt făcute nu
atât în consens cu calendarul, ci sunt ritualuri ocazionale, în funcţie de necesităţi. Şi mă refer, de exemplu, la procesiunile pe câmp în caz de secetă. Acestea
erau făcute în vechime mai ales la o sursă de apă şi reprezentau o deplasare a
întregii populații a satului, în frunte cu preotul, spre aceste surse acvatice din
afara satului care aveau o semnificației specială în geografia sacră a localității.
De asemenea, apa este prezentă în obiceiurile din ciclul familial şi sunt bine
cunoscute şi acestea; mă refer la cele începând cu botezul nou-născutului și continuând cu riturile nupţiale în care mireasa este stropită, udată cu apă sau ea, la
rândul ei, îi stropeşte pe nuntaşi. Nu în ultimul rând, poate cel mai impresionant
ceremonial în care este necesară apa este ceremonialul funerar; pomana de apă
se dă nu doar pe traiectoria cortegiului funerar la orice fântână din cale, ci o importantă pomană de apă se realizează pe parcursul celor 40 de zile după înmormântare, obicei întâlnit în cercetările mele de teren în Oltenia. Am fost impresionată să constat în satele cercetate de acolo cât de bine conservată este această
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practică şi cum femeile din satele respective nu-şi închipuie cum ar putea cel
drag, plecat dintre ele, să se integreze în lumea strămoşilor fără această pomană
de apă. Este vorba aici despre ceea ce cercetătorii imaginarului funerar au numit
„setea mortului”, iar această idee apare încă din Antichitate; aici, se integrează
practica udării mormântului timp de 40 de zile la anumite popoare şi resimțirea
unei veritabile temeri a familiei celui plecat că acesta ar suferi de sete.
Un alt exemplu interesant din imaginarul acvatic al riturilor familiale pe care l-am studiat și l-am surprins în cartea mea este unul integrat în ceremonialul
nupțial, care, în Oltenia, se numește adăpatul miresei. Mi s-a părut interesant că
originea acestui obicei poate fi regăsită în cultura arhaică a umanităţii şi devine
o adevărată relicvă, dacă vreţi, în contemporaneitate. Deși în Oltenia acest obicei
se numeşte adăpatul miresei, de multe ori nu este vorba despre faptul că mireasa bea apă, ci de obiceiul ca ea să aducă apa de la o anumită fântână din sat. Important este, de asemenea, faptul că deplasarea alaiului nupţial spre respectiva
fântână se realizează într-un alai special organizat. Domnişoarele de onoare şi
cumnatul, prinși de mână, dansează până la fântână şi de asemenea ocolesc fântâna respectivă în paşi de dans. O imagine foarte asemănătoare celei pe care o
putem întâlni în satele din Oltenia se poate vedea pe cele mai vechi vase antice
din Grecia şi de asemenea este descrisă în vechi documente etnografice. Acest
obicei al băii miresei era numit în Grecia antică „lutroforia”.
 Aţi găsit răspunsuri la întrebările pe care vi le puneaţi înainte de a începe
acest studiu?
 Da, evident, de fapt, în mod interesant, apa este în sine un drum şi scoate
în cale cele mai interesante lucruri dacă te lași purtat pe cărările ei alunecoase.
Răspunsul pe care l-am găsit la întrebările mele a fost că există o relaţie deosebit
de profundă între nou şi vechi, între lumea contemporană şi ceea ce e precedat-o. Până la urmă, chiar dacă faţa obiceiurilor sau a riturilor de astăzi se
schimbă, văzute în profunzime, ele rămân aceleaşi. Se schimbă generaţiile, se
schimbă observaţiile noastre ca cercetători, modul în care le privim, dar în momentul în care înţelegi imaginarul folcloric drept un cod şi încerci să-l desluşeşti,
să-l decodifici, folosindu-te evident de instrumentele istoriei culturale sau de cele ale antropologiei socio-culturale, complexitatea iniţială apare de fapt simplă,
ca un fapt normal.

156

DUMITRU ŞERBAN

 Am putut constata că studiul este dedicat bunicului „de dincolo”. A fost model în cariera dumneavoastră? Era ancorat în tradițiile neamului nostru?
 Da, aşa este! Atunci când am început acest proiect, bunicul meu a trecut la
cele veşnice şi pentru mine, activitatea mea de etnolog, de folclorist este legată
de originile mele ţărăneşti, de bunicii mei din partea mamei şi evident că nu puteam să nu aduc reverenţă informaţiei care nu este una de specialitate, ci una de
un alt fel, care vine, cum spuneam, de la originile mele şi care, de fapt, este o altă
cale de a înţelege universul ţărănesc, nu cu ajutorul instrumentelor de cercetare,
ci din interiorul nostru.

 „Bunicul, un neîntrerupt exemplu de înţelepciune şi credinţă”…
 Bunicul meu nu este decât unul dintre atâţia bunici sau atâţia ţărani din
Moldova, care ne sunt stindarde, care ne sunt modele şi pe care trebuie să-i cercetăm nu doar cu mintea, ci şi cu sufletul.

 Un alt proiect al dumneavoastră, la care ați lucrat și ni l-ați adus spre studiu, se intitulează Mică enciclopedia a poveștilor românești a folcloristului Ovidiu
Bârlea, lucrare aflată la ediția a II-a. Prezentați-ne, în câteva fraze, acest proiect.
 A fost un proiect important pentru mine, pentru că Ovidiu Bârlea este unul dintre cei mai importanţi folclorişti ai secolului trecut şi instrumentele de
lucru pe care le-a realizat sunt de mare actualitate. De
fapt, din păcate, ele sunt prea puţin cunoscute. Unul
dintre motivele pentru care opera lui Bârlea nu este
încă suficient cunoscută este şi faptul că aceste cărţi
ale lui au apărut în anii ’60-’70, într-un tiraj redus şi
evident nu mai sunt accesibile cititorului de astăzi, care și-ar dori, poate, să le cumpere. Astfel, am considerat importantă republicarea acestei cărţi care, în sine,
aşa cum se vede şi din titlu, este un instrument de cercetare, un instrument de
lucru, o enciclopedie despre un gen important al literaturii folclorice. Cartea a
apărut cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Național.

 Pentru cei care citesc interviul nostru, vă invităm să ne conturați un portret
biografic al lui Ovidiu Bârlea.
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 Ovidiu Bîrlea s-a născut într-un sat din Ţara Moţilor în anul 1917 şi, după
cum vă spuneam, este unul dintre cei mai importanţi folclorişti români. De ce?
Pentru că a fost un teoretician al folclorului, a cules folclor de pe teren din foarte
multe regiuni ale ţării, a fost editor de texte folclorice, a fost chiar şi romancier.
S-a remarcat, în special, prin faptul că a dorit să ofere baze ştiinţifice temeinice
disciplinei noastre, folcloristicii româneşti, şi să creeze instrumente de lucru care nu existau până la acea dată. Unul dintre instrumentele de lucru despre care
vă spuneam este tocmai această mică enciclopedie. Necunoaşterea în profunzime a activităţii lui Ovidiu Bârlea şi circulaţia mai restrânsă a operelor sale este
cauzată, probabil, şi de faptul că el a fost ținut în umbră din punct de vedere profesional de regimul comunist, mai ales din cauza asocierii cu fratele său, episcopul unit Octavian Bârlea. Totuşi, Ovidiu Bîrlea a avut un cuvânt important de
spus în activitatea de început a Institutului de Folclor de la Bucureşti, în cadrul
căruia a condus sectorul de literatură populară între 1949 și 1969. În anul 1969,
demisionează şi își continuă activitatea de cercetare pe cont propriu. Aşa cum
au spus unii dintre colegii lui de generaţie, Ovidiu Bîrlea a ajuns să fie o instituţie în sine, nemaifăcând parte din nicio altă instituţie de profil, neavând şansa să
fie la catedră sau să acceadă în structurile academice ale vremii; prin urmare,
singura lui activitate a fost crearea unor instrumente de lucru pentru folclorişti
şi pentru iubitorii de folclor.
 Intrați în amănunte… conturați-ne o imagine concretă a acestui proiect.
 Lucrarea lui Bârlea reprezintă concluzia, esenţa activităţii lui în domeniul
acesta al prozei populare, pentru că interesul lui pentru poveste, pentru basm
este vizibil de foarte devreme, de atunci când a făcut cercetări de teren extinse,
culegând basme din multe regiuni ale ţării. În anul 1966, publică o antologie de
proză populară în trei volume, care cuprindea un important număr de poveşti
din mai multe zone ale țării. De la culegerea poveştilor, de la publicarea poveştilor în sine, Ovidiu Bârlea a ajuns să cunoască povestea din multiple puncte de
vedere. Cum spuneam, volumul de faţă tocmai această cunoaştere o relevă. Prin
cele 126 de articole din această enciclopedie, Ovidiu Bîrlea ne vorbeşte atât despre personajele basmului aşa cum ne-am aştepta evident să găsim în momentul
în care deschidem o enciclopedie a poveştilor româneşti, dar ne descrie şi elemente de metodologie a cercetării basmului, cât şi importante momente ale istoriei domeniului.
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Trebuie să înţelegem că interesul lui Ovidiu Bârlea pentru basm vine într-un context internaţional deosebit de important pentru că ne aflăm în anii
’60-’70, moment care basmul era centrul de interes al cercetării folclorice internaţionale. Se construiau în străinătate instrumente asemănătoare de lucru, cum
este celebra tipologie internaţională a basmului realizată de Anti Aarne și Stith
Thompson. Dar și acea tipologie internațională era, la rândul ei, un proiect ale
cărui începuturi au debutat încă din secolul anterior, adică de la bazele folcloristicii științifice. De asemenea, există o mare enciclopedie a basmului care s-a realizat la Göttingen şi care continuă şi în ziua de astăzi. Prin urmare, Bârlea nu a
făcut decât să ofere perspectiva românească a unui domeniu deosebit de dezvoltat în mediul internațional. Acest lucru este demonstrat şi de faptul că Ovidiu
Bârlea face trimiteri importante în articolele din acest volum la tipologia internaţională a basmului. Compară de câte ori are ocazia basmele noastre sau elemente de basm românesc cu cele din alte ţări. Important este şi modul în care el
înţelege terminologia domeniului. De ce oare acest volum se numeşte Mică Enciclopedia a Poveştilor Româneşti şi nu a basmelor, aşa cum poate ne-am aștepta
unii dintre noi? Pentru că termenul „basm” trimite în special la o naraţiune fantastică, fiind un termen care a apărut la noi datorită importantelor culegeri de
basme munteneşti, cum a fost antologia lui Petre Ispirescu pe care toţi o cunoaştem din copilărie. Astfel, Ovidiu Bârlea alege termenul poveste pentru că este
unul mai general.
În cadrul poveştii populare, se integrează atât basmul, adică naraţiunea
fantastică, cât şi snoavele, anecdotele, glumele, legendele. El ne indică uneori și
conexiunile dintre aceste diferite subtipuri atunci când caracterizează un personaj de poveste, arătându-ne exact cum acest personaj a fost creat în cadrul legendelor şi cum el funcţionează mai departe pe scena basmului.
În afară de prezentarea unor personaje celebre cum ar fi Harap-Alb, Ileana
Cosânzeana, Făt-Frumos sau Muma Pădurii, nu lipsesc nici personaje secundare
pe care le cunoaştem foarte bine, cum ar fi tovarăşii năzdrăvani a lui Harap-Alb
sau făpturile reprezentând forţele naturii personificate în basm cum sunt Luna,
Soarele sau Vântul. De asemenea, nu lipsesc animalele mitice sau adjuvanţi ai
eroilor, cum sunt albina, ariciul, broasca, cocoşul, pajura, puricele sau ursul.
Acţiunile tipice ale protagoniştilor basmului sunt de asemenea descrise
aici, cum ar fi întrecerile, probele, pedepsele, metamorfozele şi de asemenea nici
măcar obiectele magice nu sunt uitate: cămaşa, iarba fiarelor, mărul, oglinda sau
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oul. Nu lipseşte, de asemenea, un compartiment mai realist al creaţiilor populare în proză, şi anume legendele istorice.
Astfel, Ovidiu Bârlea dedică articole din enciclopedia sa unor personaje istorice, dar cărora percepţia maselor le-a îngroşat şi le-a schematizat oarecum
trăsăturile şi biografia. Dintre aceştia, i-aş menţiona pe Avram Iancu, Cuza-Vodă,
Ştefan cel Mare. Evident că nu putea lipsi dintr-o enciclopedie a poveştilor imaginile lui Păcală şi Tândală, care vin și ei să întregească această lume ţărănească
tipică. La un nivel al imaginarului folcloric românesc se integrează şi portretele
foarte interesante pe care legendele, basmele şi snoavele i le imaginează lui
Dumnezeu şi Necuratului.
 Cui se adresează lucrarea despre care vorbim?
 Volumul se adresează tuturor iubitorilor poveștilor noastre, dar nu doar
părinţilor care vor să-şi adoarmă copiii, pentru că nu se regăsesc aici basme
propriu-zise, deşi la fiecare articol Ovidiu Bârlea aduce importante exemplificări
şi ne pune la dispoziţie numeroase fragmente de basm care ilustrează personajul pe care îl caracterizează. Acesta poate fi un foarte bun instrument pentru
cercetători, pentru că, după cum aminteam, Ovidiu Bârlea are articole speciale
dedicate istoriei cercetării poveștilor sau elementelor teoretice. De asemenea,
acest volum poate fi pus la îndemâna elevilor şi a profesorilor în contextul în care literatura populară şi în special basmul sunt predate în şcoală. Cred că volumul poate fi deschis şi citit de întreg publicul românesc, pentru că el ne poate
răspunde la nişte întrebări pe care poate le avem încă din copilărie, atunci când
încercam să înţelegem aventurile lui Făt-Frumos, de pildă. Poate că acest volum
va eluda atrăgătorul mister al copilăriei şi vom afla, astfel, din postura de adult,
de ce Făt-Frumos trebuie să treacă prin trei încercări, sau de ce zmeii trebuie să
fie mereu răi, sau de ce Dumnezeu şi sfinţii sunt văzuţi în basme ca nişte bătrâni
prietenoşi şi chiar amuzanţi. În fine, este un fel de instrument care desface vraja
care ne-a purtat încă din copilărie spre acest univers, dar care, în schimb, ne
aduce cunoaștere.
 Aţi amintit la un moment dat de ce folcloristul Ovidiu Bârlea nu a intitulat
lucrarea „Mică enciclopedie a basmelor româneşti”, ci a intitulat-o „Mică enciclopedie a poveştilor româneşti”. Aşadar, povestea noastră, poveştile noastre din
acest areal participă la cultura universală?
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 Desigur, aceasta a fost şi intenţia lui Ovidiu Bârlea, de a pune la dispoziţia
publicului larg din țară și chiar din străinătate zestrea noastră de naraţiuni fantastice, de snoave şi de legende. Folclorul românesc este bine reprezentat în
momentul de faţă în marea enciclopedie internațională a basmelor care, după
cum vă spuneam, a început să fie alcătuită în anii ’30 ai secolului trecut la Göttingen şi continuă și astăzi. Este un proiect impresionant, realizat de cercetători
din peste 60 de ţări şi evident din acest proiect nu lipsesc articole dedicate basmelor româneşti şi cercetătorilor noştri. Acest proiect este, dacă vreţi, un fel de
cartă universală a basmelor şi este important ca noi să ne avem locul în acest forum internaţional. Sunt oare poveştile noastre diferite sau aduc ceva în plus
acestui inventar universal? Desigur că Ovidiu Bârlea, cel care a cercetat pe teren
basmele noastre, ar spune că da. Tocmai prin modul prin care basmele certifică
tradiţii locale sau indică o perspectivă specifică de a privi lumea. La un moment
dat, Ovidiu Bârlea încearcă să puncteze diferenţa dintre basmele răsăritene şi
cele occidentale, şi în acest context folcloristul observă că basmele noastre au o
anumită luminozitate, episoadele sunt organic integrate unele după altele. Poporul român are un mod relaxat de a povesti şi de a percepe realitatea.
 Oferiți-ne câteva exemple de cum reușește folcloristul Ovidiu Bârlea să realizeze portretul unor personaje de basm?
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 Cum vă spuneam, el porneşte de la legende, pentru că în legendă se naşte
opinia comunităţii tradiţionale faţă de un anumit personaj al imaginarului folcloric. De exemplu, Mama Pădurii sau Muma Pădurii este numită Ştima Pădurii,
sau Vâlva Codrului, sau chiar Surata din Pădure. În legendele noastre, ea are o
înfăţişare respingătoare, fiind închipuită ca o femeie cât o casă, cât o claie de fân
sau cât copacii cei mari din pădure. E îmbrăcată în muşchi sau în haine de flori şi
frunze de copaci. Atunci când biografia ei narativă se transferă în basm, cadrul
din care noi o cunoaştem mai bine prin prezența sa în basmele copilăriei, Muma
Pădurii devine un personaj malefic şi apare de obicei atunci când voinicul poposeşte în codru, atunci când aceasta devine un personaj negativ și încearcă să se
răzbune pe erou. Se răzbună, de asemenea, şi pe copiii rătăciţi prin codru şi e interesant cum față de aceştia totuşi, în chip sporadic, Muma Pădurii se arată şi
binevoitoare. Apare și chipul ei de bunică mai îngăduitoare şi ajută unele personaje din basm aflate în situații-limită. În snoave însă, Muma Pădurii are o faimă
rea pentru că imaginea ei devine o amenințare la adresa femeilor care nu-și îndeplinesc porția de tors.
Un alt exemplu interesant este mărul, un element din universul mic, dar care dobândește funcții esențiale pe scena basmului. În unele legende populare, se
spune că pământul se reazemă pe un măr roşu, care, la rândul lui, stă pe un peşte, iar de sub mărul roşu izvorăsc toate apele pământului, împrăştiindu-se prin
lume şi întorcându-se apoi la sursă. Marea aceea unde se găsește mărul se numeşte chiar Marea Neagră. În basme, voinicul este prefăcut temporar într-un
măr, dar o metamorfoză în direcție opusă apare în basmul în care din copiii îngropaţi de servitoarea geloasă răsar doi meri.
Oferind amănunte impresionante asupra celor mai importante structuri ale
poveștii și până la cele minimale, enciclopedia lui Ovidiu Bârlea ne dovedește
indirect bogăția fascinantă a acestui univers.
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Contestările de natură ştiinţifică au ca principal scop revelarea şi relevarea
adevărului, de aceea, ele se manifestă atât la nivelul spuselor, cât şi la nivelul spunerii. Se poate contesta textul însuşi, pentru a marca lipsa de corectitudine a tehnicilor folosite, a regulilor (fie ele fonetice, lexicale, morfologice etc., în cazul unui
text lingvistic), a exemplelor, sau se pot contesta componente paratextuale, precum titlurile. Rezultă, astfel, un război al condeielor, o polemică alcătuită din
schimburi verbale, din ansambluri de cel puţin două texte care se confruntă şi
care îşi ţin piept unul altuia. Caracterizată drept „un tip de comunicare conflictuală”1, polemica se poate manifesta în diferite genuri discursive, de la conversaţia cotidiană şi discursul mediatic, la roman, pamflet, satiră sau discurs ştiinţific,
ceea ce îi conferă caracter transgeneric.
Polemica, formă particulară de comunicare conflictuală, indică un schimb
verbal, un grupaj de cel puţin două texte care se confruntă şi se înfruntă. Metaforic, polemica este un război verbal şi discursurile constitutive sunt marcate de o
vioiciune, de un caracter agresiv care le diferenţiază de dezbatere, dar şi de ceartă, care degenerează şi duce la înfruntarea pentru sine, conţinutul fiind mai puţin
important. În cazul discursului ştiinţific, polemicitatea este de natură constitutivă, având în vedere că orice teorie ştiinţifică nouă poate să declanşeze o dezbatere polemică în aria intelectuală în care a apărut, de aceea, polemica poate fi văzută şi ca o dimensiune constitutivă a logosului. Specificul polemicii constă din natura schimbului verbal sau textual, componentă agresivă pe care o susţine etimologia sa: „a. care aparţine polemicii, referitor la polemică; critic, combativ; cu
Daciana Vlad, La polémique entre scientifiques: une approche polyphonique, în Studii de lingvistică
1, 2011, p. 197.
1
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caracter de controversă.// f. 1. discuţie în contradictoriu pe o temă ştiinţifică, literară, politică etc. 2. Scriere cu caracter polemic. [din fr. polémique, germ. Polemisch, Polemik].”2 În acest fel, ea este în general marcată de statutul deosebit de
„mic război sau confruntare, simulacru şi substitut al războiului în sens literal”3.
Chiar dacă ea se poate dovedi a fi virulentă, polemica rămâne un ritual aparte şi
legitim, care ar permite, cu siguranţă, unele abateri şi gesturi violente, fără ca
urmările să depăşească totuşi cu mult cadrul rivalităţii polemice.
Atestările textuale diverse ale polemicii determină caracterul ei transgeneric, însă aceasta se constituie într-un adevărat mecanism, un ansamblu eterogen
care include, virtual, legi, instituţii, măsuri, propoziţii filoSofice etc., o funcţie
strategică discursivă precisă, o durată proprie, un anumit ritm şi diferite sancţiuni. Dispozitivul rezultat reprezintă combinarea relaţiilor de ştiinţă şi de putere.
Noţiunea de scenografie este de o mare eficacitate euristică. Locurile, temporalitatea şi etosul protagoniştilor nu constituie simple „circumstanţe”, ci fac parte integrantă din strategiile polemice, al căror obiectiv este reducerea la tăcere a adversarului şi ridiculizarea acestuia cu orice preţ. Noţiunea de etos insistă asupra
rolului perceperii personalităţii locutorului în receptarea discursului său şi asupra forţei persuasive ce decurge sau nu din asta. Etosul poate fi văzut fie drept un
element manifestat exclusiv prin discurs sau ca un fundal al discursului care îi
condiţionează percepţia, fie determinat de cuvinte ori de un eveniment trăit în
realitate. Producerea lui ne permite să constatăm cât de importante pot fi calitatea vorbitorului, caracteristicile sale, ceea ce este cunoscut şi prezentat de el şi
cât de mult afirmarea de sine în vederea legitimării cuvântului presupune o punere în scenă a subiectului în discurs. Savantul Alexandru I. Philippide, personalitate marcantă a Şcolii lingvistice ieşene, a impresionat prin corectitudinea
surprinderii adevărului de natură ştiinţifică şi prin curajul de a demonta impostura şi falsitatea întâlnite la oamenii de cultură. Elementele de etos ale adversarilor, invocate în argumentările lui, nu sunt relevate pentru a discredita lingvişti
români sau străini şi a se ridica pe sine, ci în vederea numirii imoralităţii, a inculturii, a caracterului uman josnic, specifice „specialiştilor” vremurilor lui, şi, prin
aceasta, desfiinţarea lor. De exemplu, studiul Un specialist român la Lipsca cuprinde mici elemente de portret ale lingvistului german Gustav Weigand, realizat
Noul dicţionar universal al limbii române, ediţia a treia, Editura Litera Internaţional, 2009.
Gilles Declerq, Michel Murat, Jacqueline Dangel, La parole polémique, Honoré Champion, Paris,
2003, p. 390.
2
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de Alexandru I. Philippide: „[…] profesorul de la civilizata Lipscă vrea să încătuşeze gândul liber al unui om din răzbunare personală, şi pe ascuns, prin scrisorele şi prin intrigi. Mai frumoasă purtare nici că se poate. […] Dl. Weigand însă înjură oamenii şi aceasta m-a făcut să-mi ies din sărite. Vorbe grele ca neruşinat, stupid îi curg din gură. […] ar trebui Dl Weigand să se ferească ca de foc de a mai da
oamenilor epitete ca – mi-i ruşine că trebue să le pomenesc – stupid, ori neruşinat, ori mizerabil.”4
Polemica ne pune faţă în faţă cu cel mai violent chip al puterii: forţa irezistibilă care ne determină să-l învingem pe celălalt, să exercităm un control total
asupra lui şi să îl eliminăm, dacă este necesar, deoarece polemica „este însuşi stilul de impunere şi de existenţă al valorilor”5. Problema polemicului ne pune deci
în faţa unei retorici dure prin finalitatea sa – luarea puterii –, dar expertă, din
moment ce deţine o tehnică prin care cel care o controlează poate să dispună de
oameni folosindu-se de cuvinte. Incapabil de a ajunge la adevăr şi nici de a-l recunoaşte în cuvântul celuilalt, locutorul îşi doreşte să aibă mereu dreptate, nu pentru că este convins de ceea ce spune, ci deoarece consideră că interlocutorul său
nu este capabil să aibă dreptate şi, în consecinţă, este nedemn de a-i fi superior:
„Conţinutul de adevăr al unui enunţ şi valabilitatea acestuia în ochii părţilor implicate, ca în ochii auditorului, sunt lucruri diferite.”6 Astfel, cea mai goală şi mai
arzătoare dintre pasiuni, vanitatea intelectuală, reduce la zero raţiunea umană şi
îşi dezvăluie stratagemele de promovare a sinelui şi de umilire a celuilalt. Teoriile lingvistice formulate de-a lungul timpului suferă modificări, pe de o parte, datorită evoluţiei limbii, pe de altă parte, din cauza neştiinţei celor care le-au emis.
Indignaţi că au fost contrazişi, cei din urmă recurg la răspunsuri umilitoare, insultând şi jignind, ascunzând neştiinţa în spatele unei false superiorităţi sau dincolo de un limbaj defectuos. De exemplu, Gustav Weigand, pe coperta Principiilor
de istoria limbii (1894), lucrarea lui Alexandru I. Philippide, notează aprecieri
precum „prostie”, „ridicol” sau „fantastic”, fără a oferi vreun argument în susţinerea aprecierilor sale, deşi recenziile marilor oameni ai vremii (W. Meyer-Lübke,

Alexandru I. Philippide, Un specialist român la Lipsca, Iaşi, Tipografia Dacia P. & D. ILIESCU, 1909,
pp. 159-160.
5 Alexandru George, La sfârşitul lecturii, volumul III, Editura Cartea Românească, 1980, p. 259.
6 Arthur Schopenhauer, Arta de a avea întotdeauna dreptate sau Dialectica eristică, text stabilit,
traducere din limba germană, prefaţă şi note de Gabriel H. Decuble, Bucureşti, Editura Art,
2012, p. 22.
4
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Hermann Suchier etc.) sunt pline de laude7, în timp ce Bogdan Petriceicu Hasdeu
alcătuieşte articolul intitulat Philippidiotisme. În ceea ce îl priveşte pe lingvistul
ieşean Alexandru I. Philippide, el nu caută să demonstreze că are mereu dreptate,
ci să afle adevărul ştiinţific, de aceea, depune toate eforturile pentru a cerceta,
pentru a reflecta şi abia apoi pentru a exprima o judecată corectă, întrucât veritas
est in puteo8. El se bazează pe corectitudinea puterii de judecată cu care şi-a formulat ipotezele, luând în considerare că „instrucţia potenţează puterile înnăscute
ale minţii”(Horaţiu). În cazul eristicii, situaţia este inversă: este relevant cine are
dreptate, şi nu adevărul.
Manifestarea acestei eristici infinite ilustrează reducerea dezbaterii la destabilizare, atac şi descalificare a interlocutorului. De aceea, argumentul ad hominem este o problemă majoră în relaţiile dintre polemică şi retorică. Calificarea sa
este, desigur, în funcţie de perspectiva adoptată. Într-o perspectivă normativă,
argumentul ad hominem nu este în mod clar un argument, ci paradigma vinii în
raport cu o practică normată, etico-logică, a argumentării şi a controversei. El
permite astfel parcurgerea spectrului ce se întinde de la replica raţională asupra
obiectului (ad rem) la replica (fie ea insultă sau injurie) ce vizează excluderea
persoanei. Perspectiva descriptivă a argumentului ad hominem propune o rearmonizare a probelor subiective cu proba logică. În privinţa patosului, indignarea
celui ofensat este cea care pare să justifice o replică ad hominem. Cele două dimensiuni, ad rem, respectiv, ad hominem, indică impersonalitatea şi personalitatea polemistului. Atacul personal necesită construirea corelată, deşi indirectă, a
etosului adversarului. De exemplu, Titu Maiorescu a avut talentul unic de a descoperi punctele slabe ale adversarului şi de a ocoli esenţa chestiunii dezbătute.
Având o abilitate polemică de admirat, junimistul a atacat erorile de detaliu, de
amănunt, care nu alcătuiau problema în sine; de aceea, nu a purtat polemici cu
adversari de talia sa, excepţia fiind Constantin Dobrogeanu-Gherea. Alexandru I.
Philippide recurge la atac personal pentru a justifica informaţii răspândite intenţionat eronat („D-apoi lucrul nu stă aşa, ci cu totul altfel. Dl. Puşcariu scrie azi dicW. Meyer-Lübke notează: „Lucrarea este o excelentă introducere în studiul limbilor. […] a necesitat nu numai o înlocuire a exemplelor germane prin exemple româneşti, ci o completă pricepere,
prelucrare şi originală transformare a materialului oferit de un premergător.’’ Iar Hermann
Suchier adaugă: „Un merit principal al cărţii stă în numeroasele exemple care dau o ocazie autorului să arate profunda cunoştinţă ce are de limba română, de istoria ei, de literatură şi dialectele ei şi
să explice astfel o mulţime de fenomene.’’ (Grammaticus „,Adevărurile d-lui Puşcariu’’, în „Viaţa românească’’, nr. 2, anul II, Iaşi, februarie 1907, pp. 368-369.)
8 „Adevărul este îngropat în adâncuri.’’ (Democrit)
7
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ţionarul Academiei, pentru că n-a voit altul să-l scrie, şi acel altul sunt eu.”9) pentru a evidenţia neconcordanţa dintre esenţă şi aparenţă identificată în textele
unor lingvişti (greşelile din dicţionarul lui Tiktin10 se bazează „pe sărăciea de material, pe sărăciea de exemple, de care dispune autorul şi pe care caută să o ascundă supt aparenţele unui om, care nici nu mai ştie ce să facă cu mulţimea materialului, de care dispune. […] Adecă Tiktin n-avea nicio probă, a luat pe una din
cele două ale lui Hasdeu fără să citeze pe Hasdeu, a dat-o drept a sa, cum ar fi găsit-o el în psaltirea lui Dosoteiu, ediţiea Academiei, a uitat însă că Hasdeu citează
după file, iar el citează după pagini ori după numărul psalmului, şi s-a prins cu…
furătura, căci aceasta se chiamă furătură, plagiat.”11), pentru a arăta cu degetul
minciuna („Lectorul va zice că, dacă a ajuns Dl. Hasdeu cu lectura la pag. 119, trebue să fi citit cele 118 pagini precedente. Ei bine, lectorul se înşeală. Dl. Hasdeu
n-a citit nici pe Sievers, nici pe nime altul din autorii însemnaţi cu băgare de samă în notiţa bibliografică şi citaţi când de ici când de dincolo. Dl. Hasdeu nu ştie
din fisiologiea sunetelor nimic.”12)
Dimensiunea subiectivă a polemicii este surprinsă de înscrierea acesteia
într-un context de violenţă şi de pasiune, de patos, de intensitate afectivă, fiind
dictată de pulsiuni emoţionale şi afecte, prin prezenţa puternică şi explicită a
enunţătorului în enunţ, deoarece „intelectul uman nu e o lumină uscată, ci asupra
sa se revarsă voinţa şi afectele”13. Angajarea emoţională a locutorilor se regăseşte şi în alte forme de discurs şi interacţiuni, de aceea, nu reprezintă o valoare definitorie a polemicii. Autorii fac din construcţia discursivă a emoţiei o trăsătură
caracteristică a discursului polemic, chiar dacă aceasta nu este propriu-zis definitorie şi nici suficientă pentru a face distincţia dintre polemică şi alte genuri discursive asemănătoare. Polemica este un discurs care, pe de o parte, atacă o ţintă
şi o descalifică şi, pe de altă parte, este însoţit de o puternică angajare emoţională
a locutorului. Această clasare a polemicii ca „discurs de pasiune”14 primeşte o critică enunţiativă: discursul polemic se caracterizează printr-o prezenţă foarte puAlexandru I. Philippide, Cum se apără specialistul romîn, în „Viața Romînească’’, III, volumul VIII,
nr. 2, Iași, 1908, p. 21.
10 Heimann Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, I, A-C, Bukarest, 1895-1903.
11 Alexandru I. Philippide, Specialistul român. Contribuție la istoriea culturii românești din secolul
XIX, Iași, Editura „Vieții românești’’, 1907, pp. 48-50.
12 Ibidem, p. 74.
13 Arthur Schopenhauer, op. cit., p. 93.
14 Catherine Kerbrat-Orecchioni, La polémique et ses définitions, în Le discours polémique, Presses
universitaires de Lyon, Lyon, 1980, p. 21.
9
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ternică a enunţătorului în enunţ, ceea ce este observabil, de exemplu, prin folosirea largă a termenilor ce depind de un lexic afectiv sau axiologic. Pasiunea constituie prin urmare un modus operandi al discursului polemic. El este dominat de
exprimarea unor emoţii, cum ar fi mânia şi indignarea, în detrimentul unei veritabile competenţe polemice: „Patosul este un carburant necesar pentru a trezi
pasiunile celui de-al treilea, care va fi chemat la revoltă, la indignare, la dispreţ,
fără să i se fi făcut vreo demonstraţie pentru ca el să ajungă la o judecată personală limpede.”15 Înţelegem, în felul acesta, că discursul critic abundă în elemente
de expresivitate, caracteristică a textului cu originea în stările sufleteşti ale subiectului vorbitor. Textul lingvistic reflectă reacţia emiţătorului faţă de subiectul în
discuţie şi raportul în care se află cu dimensiunea estetică a limbii. Astfel, una
dintre funcţiile textului este cea expresivă, deoarece reliefează perspectiva individualităţii intelectuale şi afective, dar şi a manifestării emiţătorului. Combinarea
în planul sintagmatic al textului, ca operaţie a comunicării scrise sau orale, reliefează şi atitudinea emiţătorului, întrucât „,cine vorbeşte comunică şi se comunică” (Tudor Vianu): infirmare categorică, respectiv, indignare („Imposibil!”16),
ironie, prin utilizarea atributului adjectival aflat în inversiune „,fine” („Ce fine observaţii! «muldare» după «căldare»!”17), surprindere şi respingere dispreţuitoare
a spuselor lui Gustav Weigand („Ferească Dumnezeu!”18), dispreţ („Bătaie de joc,
nu altă ceva!”19), hotărâre şi respingere prin întrebuinţarea adverbului negativ
„nu” în formă exclamativă („Nu!”20) sau prin antifrază („Are simţ fin pentru limbi
Dl. Weigand!”21) „Dl. Weigand iubeşte neamul românesc! Iaca o fericire. […] Parcă ar fi vorba de împăratul Napoleon!”22 Gradul maxim de expresivitate a mesajului este atins prin folosirea interjecţiei afective „vai!”: „Vai, ce năcaz! Să
ajungem în doaga copiilor de clasele primare într-o discuţie de analiză gramaticală cu un profesor universitar dela Lipsca!”23 Prin utilizarea interjecţiei volitive
Dominique Garand, Propositions méthodologiques pour l’étude du polémique, în États du polémique, de Dominique Garand şi Annette Hayward, Éditions Nota Bene, Québec, 1998, p. 216.
16 Alexandru I. Philippide, Un specialist român la Lipsca, Tipografia „Dacia’’ P. &D. Iliescu, Iaşi, 1909,
p. 25.
17 Alexandru I. Philippide, Un specialist român la Lipsca, p. 10.
18 Ibidem, p. 38.
19 Ibidem, p. 64.
20 Ibidem, p. 35.
21 Ibidem, p. 64.
22 Ibidem, p. 158.
23 Ibidem, p. 60.
15
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„ia”, Philippide îndeamnă la o anumită atitudine, de revelare a adevărului: „Apoi
ia să stăm puţintel de vorbă.”24
Polemica se caracterizează şi prin imprevizibilitate, deoarece nu se ştie niciodată unde va duce, însă miza supremă a dezvoltării ei este aflarea adevărului:
„Polemica trebuie purtată pentru afirmarea unui adevăr pe care cei angajaţi în ea
trebuie să-l aibă în vedere, indiferent de abilitatea sau stângăcia cu care vreunul
din ei îl susţine.”25 Văzută drept o formă a dialecticii ideilor, pentru criticul Alexandru George, polemica are menirea de a releva adevărul: „Adversarii sunt de
fapt expresii ale unui proces de scindare obligatorie a unui adevăr, în care fiecare
dintre părţi trebuie să se supună necesităţii de a-l scoate la lumină, trecând peste
orgoliul personal, de circumstanţă.”26 Astfel, în cazul unei polemici ştiinţifice dintre doi savanţi, nu ar trebui să se pună problema unui învins şi a unui învingător,
de vreme ce scopul lor este de a dezvălui cititorilor, fie ei avizaţi sau neavizaţi,
justeţea şi veridicitatea informaţiilor dezbătute. Dacă la Titu Maiorescu, mentorul societăţii „Junimea”, polemica reprezintă paradă intelectuală, erudiţie şi exprimare sofisticată, la Alexandru I. Philippide se remarcă stângăcia exprimării,
iar textele abundă în informaţii ştiinţifice, devenind greu de parcurs şi de înţeles.
La Philippide, totul este veridic, gândit, calculat şi fără intuiţii: „Minte limpede, inteligenţă superioară, cercetător de o răbdare şi de-o putere de muncă ce uimeşte,
pentru el nimic nu pare greu sau cu neputinţă, când e vorba de dezlegarea vreunei probleme filologice. […] Puţini de tot sunt aceia cari să întrupeze cu atâta
râvnă dragostea pentru adevărul ştiinţific, şi mai puţini încă aceia cari să rezolve
în chip indiscutabil şi axiomatic grelele probleme dintr-un domeniu atât de vast
şi atât de puţin exploatat serios, mai ales la noi în ţară, ca cel al filologiei.”27 De
altfel, Philippide însuşi mărturiseşte: „În afară de adevăr nu există folos. Deci […]
toată munca ta, toată silinţa ta este în vânt zvârlită, câtă vreme minciuna, gustul
de a te arăta mai mult decât eşti într-adevăr, ţi-ar întuneca mintea cu negurile sale. Umileşte-te prin urmare, nu fi prefăcut, nici mincinos, iată ţinta la care trebuie
să te îndrepţi mai înainte de toate.”28

Ibidem, p. 5.
Alexandru George, La sfârşitul lecturii, vol. I-III, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1973, I, p. 5.
26 Ibidem, p. 270.
27 Ioan Dafin, Figuri ieşene, ediţia a II-a, Editura Viaţa românească, Iaşi, 1927, p. 96.
28 Alexandru I. Philippide, Idealuri, în „Convorbiri literare’’, XXV, nr. 11, București, 1.03.1892, p. 153.
24
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În discursul ce își propune să facă lumină printre teoriile emise greşit, situaţie ingrată de multe ori, polemistul dă dovadă de spirit critic şi de intenţia de a
corecta, caracteristici surprinse într-un scurt dialog de G. Călinescu:
„– Ai de gând să spui adevărul, să afirmi ce e bun şi ce e rău?
– Da!
– Atunci eşti un om pierdut. […] Pentru că toţi cei asupra cărora vei spune
un adevăr defavorabil vor declara că-i «înjuri». […] Ei te vor calomnia că ataci din
duşmănii personale, vor căuta să te discrediteze în ochii publicului şi vor izbuti
să-ţi facă o atmosferă defavorabilă.
– Nu mă sperii nici de injurii, nici de tăcere. Cine stă alături de adevăr nu
poate să nu învingă. Căci încetul cu încetul, pe măsură ce se ridică noi generaţii,
falsele valori dispar şi tu te vei afla deodată scăpat de vechii duşmani.”
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ARTA DE A TRAGE FOLOS
DIN PĂCATELE NOASTRE

Manuela Teodora BALAȘCA-MIHOCI
bibliograf la Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi” Iași

Aflată la cea de-a șasea ediție, mica lucrare (Arta de a trage folos din păcatele noastre, după Sfântul Francis de Sales, Joseph Tissot, Editura Serafica, Roman, 2019) dovedește nu numai o sete a omului de spiritual, ci mai ales o nevoie a modernității de a-și regăsi izvoarele. Autorul, Joseph Tissot, religios prin
formare și credință, reconstruiește un univers terapeutic al rolului iertării, păcatului, vinovăției, utilizând cu măiestrie scrierile Sfântului Francisc de Sales,
supranumit în biserica de rit romano-catolic Doctorul pietății.
Incursiunea autorului – de-a lungul celor opt
capitole, 228 pagini – face referire la Biblie și la
alte izvoare ale spiritualității creștine, concepând
vina lui Cain care își ucide fratele ca prima conștientizare a omului liber, singur în fața păcatului
său: Prea mare este vina mea pentru a obține iertare! Acest tip de frustrare psihologică este o tară
a omului modern, uneori o scuză pentru refuzul
întoarcerii sale sincere spre Creator și spre obținerea iertării. Sunt comparate două tipuri de vină: cea rea, care distruge spiritul și duce spre
disperare, și o alta mai blândă, însoțită de căință
și adesea de speranța ridicării și obținerii iertării.
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Prin analogii subtile, autorul absolvă păcătosul și condiția acestuia, condamnând doar păcatul in facto, deoarece sufletul care se înalță din păcat la devoțiune se poate compara cu zorii zilei care apar, dar nu pun pe fugă dintr-o dată
întunericul, ci îl împrăștie puțin câte puțin; vindecarea lentă este mai sigură, pentru că infirmitățile, atât ale sufletului, cât și ale trupului, vin călare și alergând și
pleacă pe jos, un pas după altul (p. 25).
Titlul însuși, prin termenul de artă, întărește argumentarea și eleganța logosului prin care sunt explicate etapele de creștere ale sufletului eliberat: Cei
mai sfinți nu sunt cei care săvârșesc mai puține păcate, dar aceia care au mai
mult curaj, mai multă generozitate, mai multă iubire; aceia care fac mai multe
eforturi cu ei înșiși și nu le e teamă de a se împiedica și nici de a cădea și de a se
murdări un pic pentru a înainta („Manual de las almas interiors”, p. 28).
Acea reîntoarcere, metanoia, și tot drumul său trebuie privite fără tulburare, descurajare și lâncezeală sufletească; sunt alegeri libere, dar făcute cu umilința celui ce și-a recunoscut vina/ păcatul/ culpa, fără uimirea arogantă în fața
slăbiciunii și mizeriei umane.
Totodată, titlul este și controversat: cum poți să tragi foloase dintr-un lucru rău, dintr-un păcat? Se poate doar dacă există o schimbare ce nu este posibilă fără pasul primordial de acceptare a stării de păcat, în liniște și calm sufletesc, pentru a putea purcede apoi spre următoarea etapă. Regăsirea păcătosului cu sine are loc nu doar la nivel teoretic, mintal, ci mult mai profund, în inimă
(tot aici se naște și regretul). Din textul expus sub forma unor mici meditații argumentate adesea la persoana a doua, ca sfat, desprindem disponibilitatea iertării lui Dumnezeu; mai mult, dialogul interior între inima omului și forul său
cel mai profund, conștiința ce conștientizează, este o mișcare circulară de curățare a sinelui – nu în sens psihologic – ca întreg.
Păcate ușoare, zilnice transformă ființa umană în teren deschis spiritului
rău și ignorarea lor continuă sapă și ară sufletul nu pentru a sădi virtuți, ci pentru obișnuința în rău și ignorarea binelui în viitor; duc spre așa-zisa lâncezeală
spirituală, o formă călduță de a crede că totul e bine și normal cât timp sufletul
nu simte mișcări bruște sau tulburări profunde de conștiință. Răul păcatul și jocul diavolului pot fi însă schimbate spre avantajul nostru, acceptând ceea ce
Sfântul Francisc de Sales spunea: Binecuvântate imperfecțiuni care ne fac să cunoaștem mizeria noastră ne fac să practicăm umilința, disprețul de sine, răbdarea și sârguința („Scrisoarea 811”, p. 77).
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Cum se poate converti păcatul în creștere spirituală și drum de convertire,
cum se poate face o artă din păcat sau vină acceptată pentru a fi apoi dusă în fața Mântuitorului, acestea le aflăm din scrierea lui Tissot și credința trăită a lui
Francisc de Sales, dar și a altor spirituali ce consideră că trebuie să profităm de
păcatele noastre pentru a ne umili prin cunoașterea mizeriei noastre; pentru a
ne iubi această mizerie; pentru a face să crească încrederea în milostivirea lui
Dumnezeu; pentru a ne consolida în perseverență; pentru a deveni mai pioși;
pentru a mări devoțiunea noastră față de Fecioara Maria și a ne desăvârși calitatea de creștini. Evident, nu este încurajat păcatul, ci ne este revelată calea de
a trăi prudent orice cădere și a conștientiza efortul ridicării ființei umane, nu
atât prin meritele noastre, ci mai mult prin harul Lui.
Când omul a terminat – spune Sfânta Scriptură –, atunci va reîncepe (Sir
17,6). Același traseu îl are viața spirituală în noi, viața de credință în El: când
crezi că ai terminat și te-ai ridicat, cazi din nou și se reia drumul schimbării și al
reconcilierii cu tine și cu Domnul.
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