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FONDUL DE PATRIMONIU AL BIBLIOTECII JUDEȚENE 
„GH. ASACHI” IAȘI. PREZENTARE GENERALĂ 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iaşi 

Constituit mai cu seamă în deceniile cinci-opt ale veacului trecut, fondul lucră-
rilor de patrimoniu din Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachiˮ Iaşi (în continuare: BJ Iaşi) 
cuprinde cărţi vechi şi rare, româneşti şi străine, ediţii princeps, editate în marile 
centre tipografice, lucrări manuscrise sau conţinând valoroase ex-librisuri, însem-
nări de proprietate, dedicaţii, diverse notaţii, sigilii etc. Datorită schimbărilor politi-
ce şi sociale generate de ultimul război, mare parte din patrimoniul primei 
biblioteci municipale ieşene (înfiinţată la 1920, în cadrul Muzeului Municipal) s-a 
risipit1, astfel încât e dificil de spus care a fost soarta cărţilor adunate cu multă os-
teneală de N.A. Bogdan, Gheorghe Ghibănescu, Orest Tafrali sau, câţiva ani mai târ-
ziu, de Rudolf Suţu. 

Multe din volumele care au aparţinut primei Biblioteci Municipale erau consi-
derate, încă de la achiziţie, „vechiˮ. Partea administrativă şi dezbaterile din Buletinul 
„Ioan Neculceˮ al Muzeului Municipal oferă câteva informaţii în acest sens. Bibliote-
ca Municipală a intrat în posesia volumelor adunate în cadrul Primăriei, dar a pre-
luat şi vechea bibliotecă a Muzeului Hălăceanu. De asemenea, au existat donatori 
particulari şi, în funcţie de buget, s-au cumpărat volume de patrimoniu de la per-
soane fizice. De aceea, e cu atât mai regretabil că nu s-a reuşit identificarea locului 
de păstrare a cărţilor care au făcut parte din Biblioteca Municipală, din Biblioteca 
Populară „Ion Creangăˮ din ograda Goliei sau din aceea inaugurată în 1944, pe Str. 
Lăpuşneanu. Toate aceste instituţii, între care a existat o firească continuitate, au 
                                                 
1 După asidue căutări, am reuşit să identific un singur volum în colecţiile BJ Iaşi care poartă ştampila 
Bibliotecii Populare „Ion Creangăˮ [din] ograda Bisericei Golia; e vorba de vol. VI din Oeuvres, de Molière 
(Londra, 1784), nr. inv. 313792, cota I 12327. Cartea a făcut parte din biblioteca personală a lui N.A. 
Bogdan, căci pe câteva ştampile se poate citi: N.A. Bogdan / Publicist / Iaşi; pe altă ştampilă: Cărţile lui 
N.A. Bogdan; conform Registrului Inventar, volumul a (re)intrat în colecţiile Bibliotecii în anul 1974. 
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precedat Biblioteca Centrală Regională, fondată în 1950 şi devenită, ulterior, Biblio-
teca Judeţeană „Gh. Asachiˮ, a cărei arhivă (registre de inventar, registre topografi-
ce, documente de organizare) începe din acest an. Aşadar, constituirea fondului de 
carte al „noiiˮ biblioteci a pornit, în 1950, de la zero. Există însă, în această istorie 
sinuoasă, şi o parte pozitivă, căci exceptând lucrările de propagandă, achiziţionate 
masiv în anii cincizeci, s-au alocat fonduri importante pentru cumpărarea de cărţi 
vechi, din anticariate ieşene sau bucureştene, dar şi de la persoane fizice. Conform 
Specificaţiilor, doar în 1957 au intrat în colecţiile Bibliotecii peste 37.000 unităţi fi-
zice, dintre care câteva sute de titluri erau tipărite înainte de 1800. 

Încă de la înfiinţare, Biblioteca Centrală Regională a preluat alte biblioteci din 
regiunea Moldovei, încorporând fondul de carte al acestora. Aşa se face că multe din 
cărţile valoroase poartă ştampila unor instituţii de educaţie din Iaşi, Huşi sau Ro-
man (câteva exemple: Liceul Internat sau Liceul „de băieţiˮ2, Liceul „Oltea Doamnaˮ 
sau Liceul „de feteˮ, Biblioteca Grupului Şcolar Sanitar Iaşi, Biblioteca Liceului „Ro-
man Vodăˮ, Biblioteca Seminarului din Huşi, Biblioteca Conservatorului Iaşi ş.a.). De 
asemenea, fondul de carte s-a mărit considerabil prin încorporarea, fie şi parţială, a 
unor biblioteci ale unor fabrici, asociaţii, corporaţii sau instituţii ieşene (Biblioteca 
Teatrului Evreiesc de Stat, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Primăriei, 
Biblioteca Societăţii Comunale de Electricitate). Toate aceste volume poartă ştampi-
le şi însemnări de apartenenţă, a căror detaliată cercetare se va dovedi, cândva, uti-
lă3. 

Au mai fost achiziţionate, în acei ani, biblioteci care aparţinuseră unor intelec-
tuali cunoscuţi şi care s-au numărat printre fondatorii şi susţinătorii vechii Biblio-
teci Municipale. Arhiva Bibliotecii – dar şi ştampilele de pe cărţi sau manuscrise – ne 
arată că o parte însemnată a volumelor care aparţinuseră lui N.A. Bogdan şi Gheor-
ghe Ghibănescu a intrat în colecţiile Bibliotecii Centrale Regionale (cărţile au fost 
cumpărate de la urmaşi sau, în cazul Ghibănescu, de la anticariat4). Se pot oferi şi al-

2 O investigaţie în acest sens a fost realizată de Luana Troia (vezi „Cărţi cu ex-librisul Liceului Internat 
existente în colecţiile Bibliotecii Gh. Asachiˮ, în Biblioteca „Gh. Asachiˮ Iaşi. Pagini de istorie: 1920-1995, 
Iaşi, 1995, pp. 60-62). 
3 Cărţile cu dedicaţii şi ex-librisuri păstrate la BJ Iaşi au fost parţial cercetate (vezi Luana Troia, Nicolae 
Busuioc, Cărţi cu dedicaţii din colecţiile Bibliotecii „Gh. Asachiˮ, Iaşi, 2001, 93 p.; Luana Troia, Cartea ve-
che – între fascinaţie şi cunoaştere. Cărţi cu ex-libris şi dedicaţii existente în colecţiile Bibliotecii „Gh. 
Asachiˮ Iaşi, Iaşi, Princeps Edit, 2005, 169 p.). 
4 De exemplu, cf. facturii 1503 / 29.06.1963, la această dată Biblioteca a achiziţionat, de la Anticariatul 
General I.C.S. Iaşi (Str. Republicii nr. 1), 259 titluri, majoritatea cărţi româneşti din secolul al XIX-lea; 
aceste volume au fost incluse în Registrul Inventar la numerele 161009-161272. Numai că, într-o Notă 
explicativă privind cartea „Grafia chirilică”, de Gh. Ghibănescu, Bârlad, 1889, în valoare de trei lei, care fi-
gurează în factura Anticariatului I.C.S. nr. 212 din 18 iulie 1963, sub nr. curent 2, se menţionează: Din 
greşeală am trecut-o spre înregistrare în Registrul Inventar, împreună cu o primă tranşă din biblioteca 
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te exemple, dar nu e locul aici să insist asupra manierei în care s-au dezvoltat colec-
ţiile BJ Iaşi, căci subiectul presupune o cercetare de arhivă şi o investigaţie în depo-
zitul de carte veche, pentru a urmări însemnări, ştampile, notaţii olografe, dedicaţii 
etc. 

Ne propunem, în acest material, să realizăm o succintă prezentare a fondului 
de patrimoniu păstrat la BJ Iaşi, înţelegând, în acelaşi timp, că doar investigaţii mi-
nuţioase şi aplicate vor putea valorifica, din punct de vedere ştiinţific, însemnatele 
(şi, în acest caz, puţin cercetatele) valori ale vechii culturi scrise. 

Menţionăm că volumele de patrimoniu aflate în colecţiile BJ Iaşi au fost înregis-
trate în câteva cataloage5 – alcătuite conform principiilor biblioteconomiei şi nor-
melor privind redactarea unor asemenea instrumente de lucru – iar unele dintre ele 
semnalate foarte sumar în lucrări monografice6 şi articole7. Câteva sute de titluri au 
fost clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, descrierea analitică a acestora fi-
ind disponibilă pe site-ul Institutului Naţional al Patrimoniului (CIMEC). De aseme-
nea, nu trebuie uitat că fiecare volum de patrimoniu merită o cercetare individuală, 

                                                                                                                                  
Ghibănescu, care ne-a venit cu factura nr. 1503 din 29 iunie 1963. Cartea poartă numărul de inventar 
161212, cota II 3172 – cf. Arhiva BJ Iaşi, Specificaţii, dosar nr. 19/1963, f. 202), ceea ce înseamnă că toa-
te cărţile care au fost achiziţionate cu factura 1503/29.06.1963 provin din biblioteca lui 
Ghibănescu, chiar dacă au fost cumpărate de la anticariat. 
De asemenea, la 31.05.1965, s-a încheiat un proces verbal de primire a unui număr de 60 volume, 
donate de D-na Maria Ghibănescu din Câmpina, regiunea Ploieşti şi diverse şcoli medii din regiunea 
Iaşi-Bacău; aceste cărţi au fost incluse în Registrul Inventar la nr. 195151-195210 (vezi Arhiva BJ Iaşi, 
Specificaţii, dosar nr. 19/1965, f. 131). 
Un an mai târziu, la 23.09.1966, cărţile înregistrate în Registrul Inventar la nr. 207250-207477 au 
provenit, conform însemnării de pe borderou, din biblioteca lui Ghibănescu (Arhiva BJ Iaşi, Specificaţii, 
dosar nr. 19/1966, f. 119); cărţile au fost donate de D-na Ghibănescu [s.n.], din Câmpina (ibidem, f. 
127). 
Conform Registrului Inventar, ms. cu nr. inv. 498491 şi 498492, achiziţionate în 1986, au făcut parte 
tot din biblioteca lui Ghibănescu. 
5 Vezi I. Kara, Manuscrise și cărți rare existente în colecțiile Bibliotecii „Gh. Asachi”. Catalog, fascicola 1, 
Iași, 1972, 48 p.; fascicola II, Iași, 1974, 68 p.; fascicola 3, Iași, 1982, 64 p.; Cătălin Bordeianu, Luana 
Troia, Carte veche în colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachiˮ din Iași (sec. XVI, XVII, XVIII), Iași, Editura 
Vasiliana ʼ98, 2008, 214 p. 
6 A. Lupu, Biblioteca Regională din Iași, București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1957, pp. 
23-24; Nicolae Busuioc, Vicențiu Donose, Biblioteca „Gh. Asachiˮ – 80. O istorie de suflet și de minte, Iași, 
Editura Vasiliana ʼ98, 2000, pp. 57-60; Liviu Moscovici, Nicolae Busuioc, Ghidul bibliotecilor ieşene, Iaşi, 
1990, p. 43; Constantin Gîlea, Liviu Moscovici, Ghidul Bibliotecii Regionale Iaşi, Iaşi, 1967, p. 13. 
7 Înregistrate în lucrările de specialitate (vezi Liviu Moscovici, Contribuții la bibliografia județului Iași: 
Biblioteca Județeană „Gh. Asachiˮ (1920-1995). 75 de ani de activitate. Bibliografie selectivă, Iași, 1995, 
passim; Constantin Acozmei, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachiˮ Iaşi – 80. Bibliografie retrospectivă, fasc. 
2: 1995-2000, Iaşi, 2000, p. 14; idem, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachiˮ Iaşi – 85. Bibliografie retrospecti-
vă, fasc. 3: iulie 2000-iunie 2005, Iaşi, 2005, p. 30). 
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pentru a fi reliefate particularităţile bibliofile, dar şi conţinutul, raportat la epoca în 
care a văzut lumina tiparului. 

 
Manuscrise 
Din punct de vedere cantitativ, numărul manuscriselor deţinute de BJ Iaşi este 

redus, dar e important de menţionat că un număr de inventar s-a aplicat pentru o 
mapă sau un dosar care conţine, uneori, şi treizeci sau patruzeci de manuscrise. 
Unul dintre cele mai valoroase este cel intitulat de editorul său Liber amicorum, ma-
nuscris european, datând de la cumpăna veacurilor XVI-XVII8. 

De o deosebită valoare patrimonială este şi mapa cu nr. inv. 76158, care conţi-
ne nouăsprezece documente istorice, privitoare la istoria oraşului Iaşi, emise între 
1764 şi 1859 (alături de acestea se păstrează şi un document în limba turcă). Aceste 
hrisoave, originale, au fost emise de cancelariile unor domni ai Moldovei: Grigorie al 
III-lea Ghica, Alexandru Callimachi, Alexandru Moruzi, Mihail Sturdza, Grigorie Ale-
xandru Ghica ş.a. Documentele au făcut parte din biblioteca lui N.A. Bogdan, căci 
poartă ştampila cunoscutului publicist. 

O altă mapă conţine scrisori şi telegrame adresate lui Alexandru Ioan Cuza, în-
tre 4 aprilie 1859 şi 10 aprilie 1864, de oameni politici importanţi ai vremii: Mihail 
Kogălniceanu, Dimitrie Bolintineanu, Ion Ghica, Apostol Arsachi, Barbu Vlădoianu, 
Vasile Boerescu, Anastasie Panu, Ioan Emanoil Florescu ş.a. Achiziţionarea acestor 
documente, în 1963, a fost semnalată în presa locală9; mai apoi, au fost menţionate 
în două studii publicate în 196410, respectiv 197111 şi editate integral abia în 
201812. 

Din categoria manuscriselor religioase face parte un Octoih, incomplet, datând 
din prima jumătate a secolului al XIX-lea; are inițiale scrise cu cerneală roșie și ilus-
trații religioase, modeste din punct de vedere artistic; lipsește pagina de titlu; con-
form unei ștampile, a aparținut Societății „Alexi Șincai”, din Gherla. 

                                                 
8 Cătălin Bordeianu, Un manuscris uitat?! Liber amicorum, Iaşi, Editura Vasiliana ʼ98, 2011, 43 p. 
9 *** Noi achiziţii la Biblioteca Regională, în „Flacăra Iaşuluiˮ, an XVIII, nr. 5158, 5 aprilie 1963, p. 1. 
10 I. Kara, Fondul de manuscrise și cărți vechi al Bibliotecii Regionale Iași, în „Călăuza bibliotecaruluiˮ, an 
XVII, nr. 9, septembrie 1964, pp. 519-520. 
11 Al. Zub, Mihail Kogălniceanu (1817-1891). Biobibliografie, București, Editura Enciclopedică / Editura 
Militară, 1971, pp. XLIX, 274, 276, 578. 
12 Iulian Marcel Ciubotaru, Corespondenţa Principelui Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manu-
scrise al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachiˮ Iaşi, Iaşi, Editura Asachiana, 2018, 111 p. 
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Biblioteca mai deţine manuscrise aparţinând lui: Gheorghe Ghibănescu (pre-
zentate şi valorificate de noi în două articole publicate recent13), Otilia Cazimir (nr. 
inv. 434596; patru poezii: Cântec de pe cel din urmă prag (Au înflorit cireşii)14; Prie-
ten drag, eu tot te mai aştept15; Secetă în Moldova (cronică, 1946)16; Fantezie (pe 
marginea „Baladei unei stele miciˮ, de G. Topârceanu17), Demostene Botez, Mihai Be-
niuc, George Macovescu, Dumitru Ignea, Rodica Cugler (o scrisoare adresată Marga-
retei Poni), Ion Peretz (manuscrisul cursului Pravile româneşti din secolul al 
XVII-lea, 63 p.). 

Manuscrisul cu nr. inv. 90061, având o frumoasă legătură în catifea, conţine pe 
copertă inscripţionat numele lui Emanoil de Kostin, iar pe pagina de titlu următoa-
rea menţiune: Un fragment din istoria Moldovei scris de vornicul Alecu Beldiman; 
conţine 208 pagini numerotate, dintre care 186 scrise (cu alfabet chirilic). 

Un alt manuscris (nr. inv. 238071) reprezintă un voluminos Curs de drept co-
mercial, al prof. I. Stelianu (953 p.). 

 
Cărţi româneşti vechi 
Din colecţiile BJ Iaşi fac parte numeroase lucrări româneşti tipărite înainte de 

1830, ediţii princeps şi rare, volume cu notaţii olografe18. Una din cele mai însemna-
te cărţi e Îndreptarea legii, apărută la Târgovişte, în 1652. Cunoscut şi sub numele 
de Pravila lui Matei Basarab, celebrul cod de legi reprezintă un document de maxi-
mă importanţă pentru studierea societăţii româneşti premoderne; se păstrează în 
trei exemplare (nr. inv. 47853, 49915 şi 72553), dintre care unul e foarte deteriorat, 
iar unuia îi lipseşte legătura originală); în aceeaşi categorie tematică se încadrează 
şi Legiuirea lui Caragea (Bucureşti, 1818), aflată, de asemenea, în colecţiile BJ Iaşi. 

Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de Aur, traduse de frații Radu și Șerban Greceanu, 
au apărut la București, în Tipografia Sfintei Mitropolii, în 7199 (1691). Lucrarea es-
                                                 
13 Idem, O scrisoare din arhiva istoricului Gheorghe Ghibănescu, în „Expres culturalˮ, an III, nr. 10 (34), 
octombrie 2019, p. 9; idem, Câteva documente din arhiva istoricului Gheorghe Ghibănescu, în 
„Asachianaˮ, an VII, vol. 11, 2019, pp. 163-170. 
14 Publicată în „Cronicaˮ, an I, nr. 25, 30 iulie 1966, p. 1. 
15 Publicată în „Cronicaˮ, an I, nr. 24, 23 iulie 1966, p. 1. 
16 Publicată în „Cronicaˮ, an I, nr. 32, 17 septembrie 1966, p. 7. 
17 Nu am identificat-o tipărită în paginile revistei „Cronicaˮ, către care a fost trimis întregul grupaj de 
poezii păstrat la BJ Iaşi. De asemenea, nu e menţionată în biobibliografia poetei, întocmită de Lenuţa 
Drăgan, în 1972. 
18 Unele informaţii despre cărţile româneşti vechi păstrate la BJ Iaşi se regăsesc în câteva articole pu-
blicate de noi (vezi Iulian Marcel Ciubotaru, Carte românească de patrimoniu în colecţiile Bibliotecii Ju-
deţene „Gh. Asachiˮ Iaşi, în „Asachianaˮ, an VII, vol. 10, 2019, pp. 16-32; idem, Patrimoniu românesc, 
patrimoniu european – patrimoniu universal: expoziţie de carte veche, în „Asachianaˮ, an VII, vol. 11, 
2019, pp. 18-21. 
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te deosebit de importantă pentru cultul creștin; s-a bucurat de o reală prețuire, mai 
ales în mediul monahal; exemplarul păstrat la BJ Iași conține numeroase însemnări 
olografe, dovadă ca a fost intens utilizat; lipsește pagina de titlu; legătura, deși e 
ușor deteriorată, este originală. 

Loghica apărută în 1826, cu cheltuiala iubitoriului de D(u)mnezeu Episcop al 
Argeşului Kyr Grigorie, a fost tipărită în tipografia Mitropoliei din Bucureşti. Tradu-
cătorul acestei cărți, episcopul Grigorie Râmniceanu (aprox. 1763-20.07.1828) a 
fost unul dintre ierarhii importanţi din veacul al XIX-lea. Pe când era ieromonah, la 
Episcopia Râmnicului, a copiat aproximativ 15 manuscrise; mai apoi, a diortosit mai 
multe cărţi, pe care le-a prefaţat şi în care şi-a expus ideile istorice şi filosofice, de 
factură iluministă. A fost profesor la Şcoala de la „Sf. Sava” (Bucureşti), iar la 13 fe-
bruarie 1823 a fost ales episcop al Argeşului, păstorind până la moarte. Prefaţa la 
Loghica din 1826 e considerată una din cele mai interesante scrieri ale sale, în cu-
prinsul căreia alcătuiește un profil moral poporului român, pe care-l consideră înţe-
lept „nu atât prin studiul cărţilor, cât prin înţelegerea dobândită în timp, din 
experienţa vieţii”19. 

Stema Munteniei 
pe Loghica din 1826 

19 A[lgeria] S[imota], „Grigore Râmniceanu”, în Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, 
București, Editura Academiei, 1979, pp. 415-416. 
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Pildele filosofeşti (Râmnic, 1783) au fost diortosite şi adăugite de Grigorie 
Râmniceanu, fiind, în realitate, opera acestuia. Cercetând cele 25 de manuscrise ale 
acestei cărţi, precum şi ediţiile tipărite, Al. Duţu constata că volumul exprimă evolu-
ţia mentalităţilor pe tot parcursul celui de-al XVIII-lea veac românesc, căci fiecare 
copist sau editor a renunţat la unele maxime şi a adăugat altele, generate de situația 
politică sau socială a vremii sale. 

Colofonul Pildelor filosofeşti (Râmnic, 1783) 

Volumul I al Cuvântărilor bisericești ale Sf. Efrem Sirul (306-373) a apărut în 
1819; deși lipsește legătura originală, exemplarul s-a conservat foarte bine la interi-
or; a fost imprimat în centrul tipografic de la Mănăstirea Neamț; lipsește, de aseme-
nea, pagina de titlu; Biblioteca deţine şi volumul III al acestei cărţi, apărut în 1823, 
păstrat bine la interior, dar de asemenea fără legătură şi foaie de titlu. 
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Istoria Scripturei cei nouă spre întrebuințarea româneștii tinerimi a apărut la 
Iași, în Tipografia Sfintei Mitropolii (1824), fiind tipărită în trei volume; a fost tradu-
să de pre limba elinească pre a noastră romano-moldovenească, de smeritul Veniamin 
Costache, mitropolit [al] Moldovei (1768-1846) și tipărită cu a sa cheltuială, în zilele 
prealuminatului și preaslăvitului Domnului nostru Ioan Sandu Sturza Voievod. 

Din opera episcopului Amfilohie Hotiniul se păstrează De obşte gheografie 
(Iași, 1795), traducere după Buffier; este primul manual de geografie tipărit în Mol-
dova, adaptat din limba franceză; Amfilohie Hotiniul (1730-1800) a fost arhiereu al 
Hotinului între 1767-1770; a avut o bogată activitate publicistică, traducând și alte 
lucrări, de aritmetică și teologie, unele rămase în manuscris; la sfârșitul volumului 
din 1795, fostul episcop a inserat o listă cronologică cu voievozii Moldovei. 

Dintre cărţile religioase menţionăm Biblia de la Blaj (1795), precum şi alte edi-
ţii valoroase ale Sfintei Scripturi (Bucureşti, 1693 – Evanghelie bilingvă grea-
că-română; Iaşi, 1762). De asemenea, deosebite sunt şi Penticostation ce are întru 
sine slujba ce să cuvine, care acu întâiu s-au tălmăcit pe limba rumânească (Bucu-
reşti, 1743; o altă ediţie a fost tipărită tot la Bucureşti, dar în 1800); Tipicon (Iaşi, 
1816); Tâlcuiri la cele patru evanghelii (Iaşi, 1805), Vieţile Sfinţilor (Mănăstirea 
Neamţ, 1813), Scara Sf. Ioan Scărarul (Mănăstirea Neamţ, 1814), Cele 9 cântări din 
Psaltire (Iaşi, 1815), Istoria Scripturii Vechiului Testament (Iaşi, 1824; volumul re-
prezintă suvenire de la moşul meu, arhim. Climent Mălăescu, fost stareţ la M-rea Sla-
tina pe anul 1908-1909; mort în anul 1925, tot în M-rea Slatina, unde a şi fost 
îngropat); Octoih, publicat în 1818, la tipografia Mitropoliei ieşene şi dăruit Biblio-
tecii Municipale ieşene la 6 noiembrie 1971, cu prilejul aniversării semicentenaru-
lui, de către Biblioteca Centrală de Stat din Bucureşti20; Apologhia (Mănăstirea 
Neamţ, 1816; volumul a făcut parte din biblioteca lui Ştefan Berechet); Catihisis sau 
învăţătură în scurt pentru hristianitate (Iaşi, 1819); Orologhion adecă ceasoslov, ti-
părit în vremea lui Grigorie Dimitrie Ghica Voievod, cu binecuvântarea mitropolitu-
lui Ţării Româneşti – Grigorie, Bucureşti, 1825; Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, 
Tâlcuire la cele patru Evanghelii, Iaşi, 1805 – două exemplare, în stare foarte bună 
de conservare (nr. inv. 122239 şi 122240); Strastnic (Blaj, 1733); Triodion (Blaj, 
1813). 

20 Fapt consemnat atât pe volum, cât şi în presa scrisă (vezi Liviu Moscovici, Biblioteca Municipală 
„Gheorghe Asachiˮ din Iași la o jumătate de secol de existență, în „Revista bibliotecilorˮ, an XXV, nr. 1, ia-
nuarie 1972, p. 23). 
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Orologhion (Bucureşti, 1825) 

Printre cărţile româneşti tipărite în afara teritoriilor care, din punct de vedere 
administrativ, aparţineau Ţărilor Române, se numără Viaţa şi pildele preaînţeleptu-
lui Esop (Buda, 1812), dar şi Respunderea desgurzătoare a lui Damaschin Bojâncă 
(1802-1869), apărută la Buda, ı̂n 1828; lucrarea e ı̂n ı̂ntregime polemică, căci ı̂n cu-
prinsul ei autorul respinge cu argumente solide ideile lui Sava Tököli, sârb de 
origine, ı̂nsă maghiarizat, care combătea romanitatea românilor şi susţinea că acest 
popor e de factură slavă; Eufrosin Dimitrie Poteca (traducător), Mainainte gătire 
spre cunoştinţa de Dumnezeu, prin privirea celor ce sânt, tălmăcită din limba gre-
cească (Buda, 1818); Învăţătură pentru prăşirea pomilor, scrisă de Haintl Franţisk 
(Buda, 1812); Întâmplările răsboiului franţozilor şi întoarcerea lor dela Moskva 
(Buda, 1814) – două exemplare; Gh. Lazăr, Povăţuitoriul tinerimei cătră adevărata şi 
dreapta cetire (Buda, 1826); Psaltirea prorocului şi împărat David, în versuri alcătu-
ită, de micul între musicoşii sistimii vechi Ioan Prale din Iaşul Moldovii (Braşov, 1827). 

Interesantă se arată şi Prescurtarea istorii universale, tălmăcită după cea 
eliniească în limba noastră românească şi închinată la iubitorul de neam, marele 
dvornic şi vistier al Principatului Valahii, domn(ul) Mihail Dimitrie Ghica, cu a căruia 
osârdie şi cheltuială s-au tipărit, spre trebuinţa şcoalelor noastre şi obştescul folos al 
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neamului românesc, de cuviosul egumen al Mănăstirii Sfântului Ioann din Bucureşti, 
Kyr Grigorie (Bucureşti, 1826-1827, 4 tomuri). Tot din categoria lucrărilor de istorie 
fac parte şi exemplarele din Istoria pentru începutul românilor în Dachia, de Petru 
Maior (Buda, 1812) – nr. inv. 38557 şi 120577. 

Mitologia pe limba rumânească, care arată toți zeii și zeițele vechimii grecești și 
romanești, cu aligoriile lor deslegate în înțelesuri de învățături firești și moralicești 
(Craiova, 1830), de Stanciu Căpățineanul, se păstrează în mai multe exemplare, 
foarte bine conservate, care conţin frumoase imagini ale unor zeităţi din vechime. 
Tot în mai multe exemplare (în număr de trei) se păstrează şi Adunare 
cuprinzetoare în scurt din cărţile împărăteştilor pravile, carte tipărită pe vremea lui 
Scarlat Alexandru Callimah Voievod, de către Andronache Donici (Iaşi, 1814). 

De la patronul spiritual al Bibliotecii deţinem câteva ediţii princeps deosebit de 
valoroase: traducerea lucrării Învăţătura hristiană sau în scurt sfinţita istorie şi 
catihizis, al Bisericei drept-credincioase, de pe limba rosiană adus pe românie (Iaşi, 
Tipografia Albinei, 1836); Fabule alese, pe românie aduse de Aga Asachi, mădulari 
[al] Academiei de Roma (Iaşi, Tipografia Albinei, 1836); Fabule versuite, ediția a tre-
ia, adăugită, Iași, Institutul Albinei, 1844 (pe verso-ul paginii de titlu se poate citi că 
volumul a apărut „cu voea țenzurei / Vorn[ici] T[eodor] Balș, K. de Baroțțiˮ); Ele-
mente de geometrie (Iaşi, 1865). 

Cartea românească modernă, tipărită între 1831-1918, e reprezentată prin 
sute de ediţii princeps ale unor autori români, apărute atât în grafie chirilică, alfabet 
de tranziţie, dar şi latin. Se remarcă ediţii ale unor scriitori precum Vasile Alec-
sandri, Dimitrie Bolintineanu, Alessandru Pelimon, Anton Pann, Antioh şi Dimitrie 
Cantemir, Gheorghe Săulescu, Iacob Cihac, Petru Grădişteanu, Ienăchiţă Văcărescu, 
Mihai Eminescu, Cezar Bolliac, Alexandru Odobescu, Mihail Kogălniceanu, Simion 
Bărnuţiu, Grigore Alexandrescu, Andrei Şaguna, Melchisedec Ştefănescu, Filaret 
Scriban, Titu Maiorescu, Ion Heliade-Rădulescu, Theodor Codrescu, Dimitrie Dăscă-
lescu, Nicolae Istrati, Scarlat Pastia, Aron Pumnul, Gheorghe Tăutu, August Treboniu 
Laurian, Alexandru Papiu Ilarian, Bogdan Petriceicu Hasdeu, V.A. Urechia, Ion Ghica, 
Gr. Tocilescu, A.D. Xenopol, Ştefan Vârgolici, Al. Odobescu, Aron Densuşianu, Grigore 
Buţureanu, Constantin Erbiceanu, Gheorghe Ghibănescu, Ion Ionescu de la Brad, Pe-
tru Poni, Gavriil Musicescu, George Sion, Constantin Negruzzi, Iacob Negruzzi, Lazăr 
Şăineanu, Iuliu A. Zanne, N. Iorga, Al. Philippide, Alexandru Vlahuţă, Elena Văcăres-
cu, Simion Florea Marian, Sextil Puşcariu, George Coşbuc etc. 
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Cărţi europene vechi 
Din colecţiile BJ Iaşi fac parte numeroase cărţi imprimate în spaţiul european 

în veacurile XV-XVIII, lucrări de o mare valoare patrimonială, diverse din punct de 
vedere tematic şi publicate sub egida unor edituri celebre (spre exemplu, Elzevier). 
Cea mai veche lucrare tipărită păstrată la BJ Iaşi e un incunabul, din 1484: Sermones 
de clericorum vita et moribus, de Augustin de Hipona (Aurelius Augustinus, 
354-430); e prima ediţie tipărită a acestei lucrări, apărută la Padova; exemplarul es-
te unicat în România şi conţine însemnări marginale olografe; lipseşte pagina de ti-
tlu, iar legătura nu e originală. 

 

 
Pagini de incunabul (1484), cu adnotări marginale de epocă 

 
Printre volumele din secolul al XVI-lea enumerăm: Panegyricus Aeropagitus 

ad Philippum et Archidamus, a cunoscutului orator elin Isocrate, lucrare tipărită în 
spaţiul german, în 1595, de către David Sartori; deosebită e şi cartea medicului şi fi-
losofului Girolamo Sorboli, Celestina: favola pastorale, Ferrara, 1586, avându-l ca ti-
pograf pe Vittorio Baldini; tot din acelaşi veac datează şi Sententiarum (vol. II), de 
Ioannes Stobaeus, Lyon, 1555, tipărită de Sebastian Gryphius (1492-1556), o cule-
gere de texte filosofice din autorii Greciei antice; din 1526 e Hyperaspistes diatribae 
adversus servum arbitrium Martini Lutheri, lucrare teologică polemică, aparţinând 
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lui Erasmus din Rotterdam, tipărită de Froben Johann Erasmus, la Basel; De optima 
Reipublicae gubernatione, de Francis Lucius Durantin, Veneţia, 1522, are ca tematică 
dreptul diplomatic şi a fost publicată de Ioanem Antoniu et fratres de Sabio; din 
1561 e Histoire de Pays Septentrionaus, scrisă de Olaus le Grand Goth şi apărută în 
spaţiul cultural francez; o Biblie din 1561, tipărită la Lyon, de Iacobi Mareschal şi în-
grijită de Christophe Plantin reprezintă o raritate bibliofilă; un album cu gravuri din 
oraşele europene, nedatat, nesemnat – dar încadrabil celei de-a doua jumătăţi a se-
colului al XVI-lea – poartă titlul Topographicae tabulae nobilissimarum Europe 
civitatum; din 1560 e lucrarea medicului şi episcopului Pauli Novocomensis (Paolo 
Giovio), Nucerini historiarum sui temporis, imprimată la Basel, Elveţia; Illustrium 
poetarum flores, scrisă de Octavianus Mirandula, a apărut în 1568, la Augsburg; 
Ioanne Boemo e autorul volumului Omnio gentium mores, ce datează din 1539, tipă-
rit la Lyon şi îngrijit de Ioannes Barbous; o importantă ediţie bibliofilă a unui tratat 
de medicină, Des natures et complexions des hommes, avându-l ca autor pe Aubert 
Jacques Vandamois, a apărut în 1571; din 1578 e lucrarea episcopului de Pomezan, 
Iohan Wigan, De coniugio doctrina, tipărită de Donati Richtzenhan din Iena. 

În acest fel, lista lucrărilor ar putea ocupa multe rânduri, dar menţionez doar 
că biblioteca mai deţine lucrări ale unor autori precum Theodorus Beza (1573), Lu-
cas Osiander (1582, 1595), Giovanni Boccaccio (1596), Justus Menius (1547), Pietro 
Andrea Mattioli (1569), Antonio Possevino (1593), Hieronymus Benivieni (1519), 
Publius Ovidius Naso (1581), Eusebius Panfilius (1544), Robert Estienne (1578), 
Aristotel (1597), Platon şi Aristotel (ediţie din 1541, îngrijită de Johannes Honterus, 
apărută la Braşov), Epictet (1542), Hesiod (1543), Cebes (1543), Aelius Donatus 
(1581), Jean Calvin (1585), Jean Passerat (1597), Cesare Campana (1597), Philip 
Melanchton (1539, 1570, 1599), Petri Iustiniani (1576), Martin Luther (1558) – 
Noul Testament, Sebastian Münster (1575), Antonium Bonfinium (1591), Marco 
Girolamo Vida (1556, 1592), Girolamo Ruscelli (1586), Luigi Transillo (1598), Ver-
gilius (1561), Josef Flavius (1582), Pietro Gerardo Padoano (1552) etc. 

Cărţile din veacul al XVII-lea tipărite în alte teritorii decât cele româneşti sunt 
mult mai numeroase şi fiecare volum în parte reprezintă o valoare bibliofilă, căci 
sunt ediţii princeps, cu însemnări manuscrise, ştampile sau dedicaţii, tipărite ele-
gant, cu legătură deosebită sau conţinând ilustraţii originale. Se remarcă lucrarea lui 
Andrea Bureo, Suecia, sive de suecorum regis dominiis et optibus, imprimată în 1633, 
la Ex officina Elseviriana, din Leyden; Seneca, Suasoriae controversiae cum 
declamationum excerptis, de asemenea tipăritură elzeviriană, din 1639; la aceeaşi 
tipografie a apărut şi o ediţie de opere în zece volume ale lui Cicero, în 1642, din ca-
re biblioteca păstrează Scriptorium fragmenta Marcus Tulii Cicerronis; tot sub egida 
faimoasei case editoriale amintită anterior au apărut şi Satyrae-le lui Juvenal 
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(1671)21, satirele lui Persius Aurelius Flaccus (1671)22; De Constantinopoleos 
topographia, de Pierre Gilles (1632), epistolele lui Seneca (1639), Persia seu regni 
Persici Status (1633), Russia seu Moscovia itemque tartaria: commentario 
topographico (1630), dar şi lucrarea lui Marcus Valerius Martial, Ex museo (1664); o 
ediţie antumă, cu ornamente tipografice, atribuită aceleiaşi edituri, e Vita del Padre 
Paolo dellʼordine de servi, scrisă de Fulgenzio Micanzio, apărută la Leyden, în 1646; 
una din cele mai reuşite cărţi apărute la cunoscuta editură olandeză e cea care con-
ţine scrierile lui Iulius Caesar (1661), din care BJ Iaşi deţine comentariile la De bello 
gallico, îngrijite de savantul francez Joseph Justus Scaliger; specialiştii apreciază că 
tipăritură elzeviriană e şi Memoires, de La Fontaine, ediţia 1699, iar menţiunea 
„Pierre Marteau, Kölnˮ ar fi, în realitate, un pseudonim folosit de Casa Editorială 
Elzevier; aceeaşi observaţie e valabilă şi pentru memoriile contelui de Montrésor, 
apărute în franceză, la 1664, dar indicaţia de pe pagina de titlu „Jean Sambix le 
Jeune, à Cologne [Köln]ˮ e, de asemenea, un pseudonim folosit de Bonaventura şi 
Abraham Elzevier; acelaşi pseudonim a fost utilizat şi pentru Maximes des princes et 
estats souvverains, prefaţată de M. De Rohan şi apărută în 1666. 

Un Eirmologhion ein Theos Aggios, apărut sub autorizaţia iezuiţilor, în 1695, a 
fost editat de Nikolaos Glikeis, din Veneţia; de la cunoscutul tipograf olandez Johan-
nes Janssonius se păstrează lucrarea lui Georgio Pasore, Syllabus graeco-latinus 
omnium Novi Testamenti, din 1650; una din cărţile interzise de papalitate a fost 
Défense du Parlement dʼAngleterre dans la cause de Jacques II, apărută la Rotterdam, 
în 1692, al cărei autor presupus e De la Combe de Vrigny; o lucrare ce conţine nu-
meroase blazoane şi gravuri e cea scrisă de Claude Malinger, Traicté de la loy 
salique, 1614, apărută la Paris; o ediţie critică valoroasă e şi Iinerarium Galiae, scrisă 
de Jodoci Sinceri, tipărită de Jodocum Jansonium, din Amsterdam, în 1649; o elegan-
tă ediţie a poeziilor lui Giovani Battista Marino – Rime – a fost publicată la Veneţia, 
în 1605; o ediţie bilingvă, în latină şi greacă, e lucrarea lui Claudius Aelianus, Varia 
historia / Poikili isthoria, apărută la Saumur, în 1668; de la tipograful veneţian Gio-
vanni Battista Combi, BJ Iaşi deţine două lucrări ale Isabellei Andreini, publicate în 
1638: Fragmente din alcune scritture şi Lettere; o carte ce conţine ştiri importante 
referitoare la istoria românilor e Lʼorigine del Danubio: con il nomi antiche e mo-
derni, scrisă de Sigmund von Birken, editată de Gerolamo Allbrizzi, în 1684; un 

                                                 
21 Biblioteca mai păstrează o ediţie a versurilor lui Juvenal, din 1623, dar tipărită în spaţiul cultural 
german, la Frankfurt, de Ioannis Stockelii şi, de asemenea, o ediţie din 1680, tipărită de Claude Barbin 
(Paris). 
22 Biblioteca mai păstrează o ediţie a versurilor lui Flaccus, din 1623, dar tipărită în spaţiul cultural 
german, de Petrum Antonium Hanoviae şi, de asemenea, o ediţie din 1680, tipărită de Claude Barbin 
(Paris). 
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Novum Testamentum, tradus de calvinistul olandez Johannes Leusden e, foarte pro-
babil, din 1699. 

Biblioteca deţine multe lucrări tipărite în veacul al XVII-lea, ale unor impor-
tanţi autori (filosofi, literaţi şi istorici ai Antichităţii, dar şi „contemporaniˮ), precum 
Erasmus din Rotterdam (ediţie din 1684), Joseph Lang (1613), Publius Papinius 
Statius (1610), Quintus Rufus Curtius (1670), Jacques Davy Duperron (1694), Gilles 
Ménage (1690), Johann Angelius von Werdenhagen (1631), Jacobi Cruci (1693), Lu-
cius Iulius Florius (1619), Virgilio Malvezzi (1647), Miguel de Cervantes (1646), 
Francisco Fiorenza Milanois (1645), Jean Conrad Mohr (1650), Etienne Junius Bru-
tus (1610), Tacitus (1640, 1649, 1673, 1685), Eugenio Raimondi Bresciano (1640), 
Leo de Modena (1692), Horatius (1663), Sulpicius Severus (1656), Seneca (1627), 
Claude de la Magdeleine (1677), Peter van Der Kun (1612), Giuseppe Passi 
Ravennate (1605), Pietro Aretino (1635), Francesco del Castillo (1647), Homer 
(1682), Giovanni Battista Tavernier (1690), John Barclay (1628), Johannis Buxtorf 
(1698), Iohannis Scharfii (1649), Jakob Abbadie (1680), Natale Conti (1653), Plaut 
(1645), Cicero (1684, 1688, 1693, 1699), Suetonius (1656), Giovanni Bona (1678), 
Lucian din Samosata (1619), Apianus (1670), Publius Ovidiu Naso (1662), 
Gregorius Richter (1654), Diogene Laertios (1611), René Descartes (1685), Albert 
Garwe (1619), Origene (1624) etc. 

Tipăriturile europene din veacul al XVIII-lea depozitate în fondul de carte ve-
che de la BJ Iaşi sunt, din punct de vedere cantitativ – şi raportate la volumele da-
tând din veacurile anterioare – cele mai numeroase. Doar fascicola care 
înregistrează autorul, titlul şi alte date sumare – precum numele îngrijitorului de 
ediţie, anul şi locul de apariţie, tipografia – numără 64 pagini23. De aceea, o prezen-
tare în acest cadru (fie şi generală) se arată incompletă, iar enumerarea unor autori 
şi titluri are rolul de a suscita interesul celor mai puţin familiarizaţi cu subiectul şi 
de a introduce lectorul în universul cărţilor vechi, care ne transmit informaţii şi 
mentalităţi din trecut, preferinţe de lectură, idei, gânduri, dezbateri în care au fost 
angrenaţi cei „cari au fostˮ (N. Iorga). 

Istoria politică şi militară s-a aflat mereu în interesul oamenilor, căci a influen-
ţat destinele popoarelor, dar şi existenţe individuale. Aşa se face că în 1701, la Ro-
ma, ieşea din tiparniţa lui Haeredum Francisci Corbelletti o nouă ediţie (autorizată 
de iezuiţi) a cărţii lui Famianus Romanus Strada, De bello belgico, tom masiv, ce rela-
ta întâmplări din istoria poporului belgian; harta care însoţeşte lucrarea reprezintă 
ţările Europei Occidentale sub forma unui leu; tot din categoria investigării trecutu-
                                                 
23 Vezi nota 5. 



IULIAN MARCEL CIUBOTARU 

21 

lui fac parte şi cele două volume din Annales galantes de la cour de Henri Second, 
scrise de Marguerite de Lussan (1682-1758), apărute la Amsterdam, în 1749; ambe-
le volume conţin ornamente şi frontspicii; Tablettes chronologiques contenant la 
succession des papes, empereurs et roi, o cronologie alcătuită de G. Marcel, a apărut 
în 1740, la Amsterdam; o lucrare asemănătoare, dar conţinând cele mai însemnate 
date din istoria universală, a fost tipărită în 1744, la Paris, fiind opera lui Nicolas 
Lenglet du Fresnoy. Aceste lucrări trădează gustul epocii pentru evenimente istori-
ce şi personalităţi din trecut; uneori, istoria era prezentată ca o ficţiune, sub formă 
de autobiografie; spre exemplu, Mémoires sécrets pour servir à lʼhistoire de Perse, vo-
lum nesemnat, imprimat la Berlin, în 1759. 

Biblioteca deţine şi o frumoasă ediţie din operele lui Tacitus, imprimate în 
1734, în spaţiul olandez, ale cărei gravuri aparţin sculptorului I. Schenk; Rimele lui 
Francesco Petrarca, apărute la tipografia Remondini, din Veneţia, au fost publicate 
în 1764; Confesiunile lui Jean Jacques Rousseau se găsesc într-o ediţie din 1782, 
apărută în spaţiul german; de la abatele Pluche (Nöel-Antoine Pluche) a rămas o 
ediţie în două volume din Histoire du ciel où lʼon recherche lʼorigine de lʼidolâtrie et 
les méprises la philosophie, Paris, 1748; cunoscutul abate Antoine François Prévost, 
unul dintre precusorii romantismului francez, a scris Histoire du chevalier des Grieux 
et de Manon Lescaut, din care BJ Iaşi deţine o ediţie tipărită postum, în 1775, la 
Liège; tot ediţie postumă e şi lucrarea lui Quintus Curtius Rufus, De rebus Alexandri 
Magni Historia Superstes, îngrijită de savantul german Christoph Cellarius 
(Königsberg, 1745); o ediţie critică din opera istoricului roman Florus, Rerum 
romanorum, a apărut în 1718, la Leipzig, fiind îngrijită de Johannis Minellii şi ilus-
trată de M. Christianus Junckerus. 

O lucrare de o mare erudiţie este Erleichterte hebräische Grammatica oder 
richtige Anführung zur hebräischen Sprache, a teologului Michaelis Johann Heinrich 
(1668-1738), apărută la Magdeburg, în 1745; împreună cu aceasta a fost legată şi 
Grammatica chaldaica, a aceluiaşi autor (Göttingen, 1771); o ediţie postumă din 
Oeuvres diverses (3 volume) ale lui Jean de La Fontaine datează din 1729, fiind ieşite 
din tiparniţa parizianului Claude Robustel; printre cele mai frumoase ediţii de opere 
complete păstrate la BJ Iaşi se numără cele opt volume ale Operelor (The works) lui 
William Shakespeare, editate de Nicolas Rowe şi apărute în 1714, la tipografia lui 
Jacob Tonson, din Londra. 
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William Shakespeare, The works (1714) 

 
Alte lucrări valoroase tipărite în veacul al XVIII-lea sunt: Johann Gottlieb 

Heinecci, Antiquitatum romanorum Iuriisprudentiam Illustrantium, Strasbourg, 
1724; Blaise Pascal (semnează însă pe carte cu pseudonimul Louis de Montalte), Les 
provinciales, Utrecht, 1700; Verböczi István, Decretum latino-hungaricum: juris con-
suetudinarii inclyti Regni Hungariae et Transilvaniae, lucrare importantă pentru is-
toria Transilvaniei, Şumuleu Ciuc, 1745; Dimitrie Cantemir, Histoire de lʼÉmpire 
Ottoman, Paris, 1743, lucrare în două volume, tradusă în limba franceză de M. de 
Joncquieres; o altă ediţie a lucrării menţionate a prinţului moldav e Geschichte des 
osmanischen Reichs nach seinem Anwachse und Abnehmen, Hamburg, 1745, cu gra-
vuri şi portretul autorului; de asemenea, mai multe ediţii ale Bibliei (de exemplu: 
Biblia Sacra, Lemgo, 1756). 

Mai enumerăm câţiva autori ale căror opere tipărite în cel de-al XVIII-lea veac 
se păstrează la BJ Iaşi: Pierre Daniel Huet (1727), Alexis Piron (1755), Joseph Lafont 
(1746), Giovanni Paolo Marana (1747), Louis-Charles de Waroquier de Méricourt 
de La Mothe de Combles (1783/1784), Claude Fleury (1751) – 36 volume din 
Histoire écclesiastique, Jacques-Bénigne Bossuet (1766), Paul Jérémie Bitaubé 
(1767), John Locke (1774), contele Johann Oxenstiern (1754) etc. 
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Erasmus din Rotterdam, Colloquia familiaria (1747) 

Lucrările de patrimoniu păstrate în colecţiile BJ Iaşi reprezintă valoroase urme 
ale trecutului, conturând oglinda culturii tipărite, româneşti şi europene, din veacu-
rile XV-XIX. Aceste cărţi necesită, pe viitor, o cercetare detaliată, căci oferă, prin con-
ţinut, însemnări, ilustraţii sau ex-librisuri, preţioase informaţii şi date. Multe din 
cărţile vechi sunt unicate în ţara noastră, motiv pentru care e necesar ca ele să fie 
incluse în bibliografia europeană de specialitate. Un pas important e digitizarea şi 
posibilitatea de a fi accesate electronic.  

Păstrarea lor în condiţii optime se datorează generaţiilor de bibliotecari, care 
au înţeles importanţa acestor valori. Ne rămâne datoria de a duce mai departe 
această conservare, la care se adaugă valorificarea ştiinţifică şi mediatizarea specifi-
că epocii în care trăim. 
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Lucian ZUP 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iaşi 

Înființarea unei secții pentru copii fusese declarată încă din 1950, odată cu pu-
nerea temeliilor bibliotecii regionale1. Importanța ei era evidentă: formarea unor 
noi mentalități, preluate de la cele mai fragede vârste, încât sămânța comunismului 
să rodească pe un sol cât mai facil exploatabil. 

Firește, modelul nu putea fi decât cel sovietic. 
Iată cum descrie autorul articolului impactul aces-
tuia: „În Uniunea Sovietică, bibliotecile de copii, ca 
și secțiunile pentru copii de la marile biblioteci, 
sunt factori care 
ajută în mare 
măsură la edu-
carea copiilor în 
spiritul discipli-
nei comuniste. 
Vestita carte a 
lui Gaidar „Băie-
ții lui Timur”, a 
fost atât de mult 

popularizată de către bibliotecari în rândurile 
copiilor, încât la un moment dat ea a creat o 
mișcare de masă a „Copiilor timuriniști”, care a 
fost de un neprețuit ajutor în timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, familiilor nu-

1 Vezi articol în ***,  Se amenajează o bibliotecă regională, în „Lupta Moldovei”, an V, nr. 1275, 15 sep-
tembrie 1950, p. 3. 
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meroase ai căror bărbați luptau pe front, sau 
pentru răniții și invalizii care reveneau aca-
să și încercau să fie folositori patriei lor2„. 
Așadar, mai puțină delectare, mai multă în-
flăcărare patriotică. Lectura ar fi trebuit să 
fie utilă consolidării valorilor etice, în măsu-
ra în care acestea se potrivesc cu direcția 
trasată de partid.  

Desigur, când se vorbește de lectură, 
ideologia livrată prin cărți se face diferenți-
at, adaptat nivelului de vârstă. Ca în cazul 
oricărui tip de literatură, și aceasta implică 
atragerea cititorilor. Astfel plăcerea lecturii 
se confundă până la un punct cu impunerea 
și utilitatea practică: „bibliotecarii trebuie să 
atragă pe micii cititori, complectând fondul 
bibliotecii cu cărți care se potrivesc cu vâr-

sta, gradul de cunoaștere și capacitatea de 
înțelegere și asimilare a copiilor. Nu orice 
fel de cărți se potrivesc copiilor mai mici, 
după cum copiii mai mari, care au trecut 
prin faza lecturilor începătoare, au nevoie 
de cărți mai avansate, care pot fi luate din 
literatura generală curentă.”3 

Aceasta înseamnă nu numai un anu-
mit conținut, ci și elemente paratextuale 
precum țara de origine a operelor admise 
ca influente. Nu e o surpriză că acestea 
provin din Uniunea Sovietică, unde până și 
pietrele sunt geniale. Având în vedere că 
românii încă nu învățaseră pe deplin limba 
poporului ales sau nu se născuseră cu 
aceasta pe buze, cum ar fost normal, pu-

                                                 
2 ***, Complectarea bibliotecilor cu cărți pentru copii, în „Călăuza bibliotecarului”, an III, nr. 9, septem-
brie 1950, p. 5. 
3 Ibidem. 
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teau fi acceptate și traducerile. Important e că pe copertă apărea numele unui autor 
rus, eventual o localitate din Uniune, precum și mențiunea că este o traducere din 
limba rusă.  

Desigur, aceste elemente se pliază pe un conținut relevant în ceea ce privește 
puterea exemplului sovietic. Din acest motiv predomină un tip de realism social ca-
re glorifică oamenii muncii. Protagonistul copil se confruntă cu o societate burgheză 
rea sau se lăfăiește într-o lume ideală. De obicei pierde, câștigând simpatia cititori-
lor. Lumea e nedreaptă, dar este vorba de lumea burgheză. Cu șapcă și cravată, cu 
părul zburlit și zdrențuit, de o naivitate luptătoare. Dacă nu se identifică de la înce-
put cu eroul, lectorul va trebui să o facă.  

Producția autohtonă de cărți respecta modelul so-
vietic. În fond, se pot face ușoare înlocuiri de nume de 
locuri și de persoane, dacă erau cititori care să guste 
idealurile pe meleaguri familiare lor. Iată ce declară o 
tânără cititoare în caietul de sugestii al bibliotecii: „Aș 
dori să citesc cât mai multe despre eroi și eroine ca Olga 
Bancic, Donca Simo și alții. Când va fi nevoie și noi vom 
putea fi un Filimon Sârbu, o Olga Bancic.”4 

Un colectiv de studiu își dădea avizul asupra cărți-
lor ce ajungeau la biblioteci. Conținutul nu avea cum să 
se abată de la norme, decât dacă nu se uita cu atenție 
cineva. 

 
Cadrul teoretic fiind trasat, nu rămânea decât să fie 

puse fundamentele fizice ale locului care să se preocupe 
de lectura celor mici. Copiii avuseseră partea lor de 
atenție culturală încă de la început, din perioada celor 
două încăperi găzduite de B.C.U. Iași. 

„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, bi-
blioteca centrală regională mai dispune de hărți, planșe 
și albume colorate pentru copii. 

Urmând instrucțiunile trimise de Comitetul pentru 

                                                 
4 Idem, p. 7. 



LUCIAN ZUP 

27 

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 du-
lapul 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.”5 

Totuși abia în martie 1953 s-a deschis o secție separată, cu o locație proprie, pe 
strada Ștefan cel Mare, precedând, de altfel, mutarea bibliotecii regionale în sediul 
de la Palatul Culturii. Se numea „Secția de Tineret” deoarece fusese inaugurată în 
cadrul Săptămânii Mondiale a Tineretului, însă ctitorii se gândeau nu numai la ado-
lescenți, ci și la copii. Scopul: „de a fi de un real ajutor în educarea noii generații”, nu 
numai prin împrumut carte, ci și prin „organizarea de întâlniri între scriitori, artiști 
și micii cititori”, contând pe sprijinul bibliotecii regionale6. 

Printre alții, au ținut să spună câteva cuvinte „pionierii M. Țalic și E. Bocalină, 
care au mulțumit Partidului și Guvernului pentru atenta grijă pe care le-o poartă 
permanent”. Aceste precizări ale au-
torului articolului au rolul de a arăta 
implicarea politică exprimată prin 
glasuri fragede, cât și eficacitatea sis-
temului demonstrată prin exemple 
concrete. 

Pentru o secție dedicată copiilor, 
cataloagele tradiționale nu ar fi avut 
efectul dorit, anume cel de a atrage pe 
micii cititori spre cărțile din fond. O 
idee mai bună părea cea a întocmirii 
unor „cataloage-album” pentru citito-
rii începători (elevi din clasele I și a 
II-a) sau cataloage sub formă de fișe 
ilustrate, împărțite pe domenii de in-
teres pentru segmentul următor de 
vârstă (clasele a III-a și a IV-a). Se re-
comanda7 includerea pe fișa cărții a 

                                                 
5 Gh. Ceangă, Cum am organizat, din punct de vedere tehnic, biblioteca centrală regională – Iași, în „Călă-
uza bibliotecarului”, an III, nr. 10, decembrie 1950, p. 37. 
6 ***, Inaugurarea Secției de Tineret a Bibliotecii Centrale Regionale, în „Lupta Moldovei”, an IX, nr. 2051, 
25 martie 1953, p. 2. 
 7 M. Tomescu, Cataloagele bibliotecilor pentru copii, în „Călăuza bibliotecarului”, an VIII, nr. 12, decem-
brie 1955, pp. 23-26. 
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unei ilustrații reprezentând co-
perta sau conținutul, realizată de 
un bibliotecar îndemânatic. De-
sigur, nu ca în cazul bibliotecii 
din Galați, date ca exemplu nega-
tiv, care afișase „o combină con-
dusă de o tractoristă” vrând să 
sugereze poezia La pîriu, de G. 
Coșbuc. Totodată, pe fișă s-ar fi 
cerut trecute câteva „adnotări”, 
adică o scurtă prezentare a căr-
ții, indiferent dacă sub formă de 
întrebări sau a unui text din car-
te, oricum ceva care să stârneas-
că interesul tinerilor cititori. 
Biblioteca regională din Iași a 
fost oferită drept exemplu de-
spre modul cum trebuiau întoc-
mite astfel de cataloage. 

Peste o lună, rezultatele de-
ja au început să se arate: lecturi 
colective de povești urmate de „vii discuții” (în sala de lectură a secției), formarea 
unui cerc literar compus din 14 pionieri (unde s-a făcut remarcat pionierul Rubin 
Sorel, poezia La moartea lui Stalin prevestindu-i un viitor în genul liric, deși s-ar mai 
putea documenta în privința subiectului și a formei), expoziții, vitrine cu cărți. Dota-
tă cu 3.000 de cărți și broșuri, inventariate și catalogate pe fișe, dar și într-un cata-
log ilustrat, cu scurte recenzii, secția ar fi avut nevoie de personal, întrucât exista o 
singură bibliotecară și un număr mare de cititori (100-120 pe zi). Un colectiv volun-
tar compus din 9 pionieri a hotărât să o ajute, cum se laudă însăși directoarea bibli-
otecii8. 

 

                                                 
8 R. Langmantel, Din activitatea secției de copii a Bibliotecii centrale regionale, în „Flacăra Iașului”, an IX, 
nr. 2088, 8 mai 1953, p. 2. 
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Îl regăsim pe tână-
rul poet Rubin Sorel și 
într-un articol din au-
gust 19539, în care este 
considerat „printre cei 
mai buni cititori”, din cei 
peste 1.520 de pionieri 
și școlari care frecven-
tează cele 3.500 de cărți 
ale secției (140 pe zi la 
170-180 de cărți). Mem-
bru al colectivului vo-
luntar, acesta ajuta la 
organizarea activităților 
(printre care a fost adă-
ugată și vizionarea de 
filme), precum și la alcă-
tuirea tabloului de onoa-

re cu cititorii (pe criteriul grijii față de cărți), confecționarea de panouri, lozinci etc. 
Un cerc de legătorie „se îngrijește îndeaproape de repararea cărților și chiar carto-
narea lor”, fiind legate peste 20 de cărți. 

                                                 
9 V. Crăciun, Din activitatea bibliotecii pentru copii din orașul Iași, în „Flacăra Iașului”, an IX, nr. 2173, 15 
august 1953, p. 2. 
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Nici în octombrie nu lip-
sește Rubin Sorel din articole-
le despre bibliotecă. Împreună 
cu Tudor Mihai, conducătorul 
colectivului voluntar, a orga-
nizat discuții despre cărți și a 
dus o „susținută muncă de agi-
tație în rândurile tinerilor din 
oraș, pentru a deveni cititori ai 
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bibliotecii”, după cum precizează șefa secției, V. Moldoveanu10. Roadele muncii 
depuse nu întârzie să apară: 1620 de cititori care au citit 7135 de cărți. Cunoaște-
rea limbii poporului model constituind o necesitate, secția a organizat „un cerc de 
limba rusă precum și lectura în colectiv a poveștilor și basmelor rusești, chiar în 
limba rusă.” 

 

 
 

                                                 
10 V. Moldoveanu, Munca în cadrul secției de copii, în „Călăuza bibliotecarului”, an VI, nr. 10, octombrie 
1953, pp. 30-31. 
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Un anunț despre organizarea unor expoziții11: 
 

 
 
În pofida unor neclarități în privința numărului de cititori înscriși la secția de 

copii „Vasile Roaită” a Bibliotecii regionale din Iași12, acest articol13 prezintă impor-
tanță din punctul de vedere al istoricului secției, deoarece expune detaliat modul în 
care erau organizate unele activități, cum ar fi: „serile de basme dramatizate”, „călă-
toriile literare” și „excursiile științifice”. În privința dramatizării basmelor, desigur 
activitate atractivă pentru copiii atât de atunci, cât și de azi, secția intenționa să 
formeze o echipă de amatori care să pună în scenă basmul. Până atunci, primeau 
ajutorul unor instituții profesioniste din Iași pentru actori, costume și decoruri. 
Scopul e educativ („basmul ajută la dezvoltarea spiritului de dreptate, inspirînd co-
piilor dragoste față de moșneagul cel oropsit de baba lui cea rea și hrăpăreață”), to-
tuși educația se poate face și prin delectare (replicile și gestica personajelor urmând 
a fi acompaniate de câteva melodii populare rusești). Colectivul de voluntari s-a 
străduit să realizeze unele efecte scenice cu „mare efect asupra copiilor”. Trimiterile 
la lectură nu lipsesc: amenajarea unui raft cu cărți în sala de spectacol, prezentarea 
                                                 
11 ***, Popularizarea cărții pentru tineret, în „Flacăra Iașului”, an IX, nr. 2153, 15 august 1953, p. 2. 
12 Aici a fost menționată o cifră de peste 1200 de cititori, în timp ce într-un articol din anul precedent 
apăreau 1620 de cititori. 
13 V. Crăciun, Organizarea manifestărilor de masă în biblioteca noastră, în „Călăuza bibliotecarului”, an 
VI, nr. 6, iunie 1954, pp. 10-12. 
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volumului din care a fost extras fragmentul (desigur, se găsea în bibliotecă), precum 
și discuții ulterioare pe marginea basmului, cât și a operei autorului, care să incite la 
lectură și frecventarea secției.  

Un exemplu de „călătorie literară” sugera modul în care locurile unde au trăit 
scriitori români celebri puteau îndemna pe copii spre studierea scrierilor lor deți-
nute de bibliotecă. Deja literatura națională căpăta o pondere mai mare. Biblioteca-
rul a menționat și „excursiile științifice”, însă mai vag, cu îndeplinire ulterioară.  
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Acțiunile bibliofile nu au întârziat să apară. Astfel, pionierul Adolf Herșcu a citit 
142 de cărți în cursul trimestrului III din clasa a V-a14. Calculând, ceea ce se pare că 
lumea nu făcea în acea vreme, ne ies aproximativ 90 de zile de trimestru15, însem-
nând aproximativ 1 carte și jumătate din alta pe zi. Poate prefera broșuri sau imnuri 
ale partidului, deși fiind un vajnic pionier ar fi putut citi în diagonală și Vicontele de 
Bragelonne sau Contele de Monte-Cristo în ora care i-ar fi rămas după cină și teme. 
Dar nu e singurul supererou al lecturii: Ghidale Iosub mai să-l întreacă. 

 

 
 
Iar toate acestea se datorează Secției de Copii, unde poți să devii regele sau re-

gina Regatului din Oțel. 
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15 Avem în vedere reforma din sistemul învățământului calchiată după modelul sovietic, încât anul să 
fie împărțit exact în patru, pentru a exclude o împărțire tributară sărbătorilor religioase. 
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Crăciun, V., Din activitatea bibliotecii pentru copii din orașul Iași, în „Flacăra Iașului”, an IX, nr. 
2173, 15 august 1953; 

Crăciun,V., Organizarea manifestărilor de masă în biblioteca noastră, în „Călăuza 
bibliotecarului”, an VI, nr. 6, iunie 1954; 
Langmantel, R., Din activitatea secției de copii a Bibliotecii centrale regionale, în „Flacăra 
Iașului”, an IX, nr. 2088, 8 mai 1953; 
Moldoveanu, V., Munca în cadrul secției de copii, în „Călăuza bibliotecarului”, an VI, nr. 10, oc-

tombrie 1953; 
Tomescu, M., Cataloagele bibliotecilor pentru copii, în „Călăuza bibliotecarului”, an VIII, nr. 12, 
decembrie 1955. 
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FASCINANTA ŢESĂTURĂ A CUVINTELOR DIN CARTE 

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  

Când răsfoim o carte veche literele şi cuvintele sunt parcă presimţiri de stele în 
taina nopţilor de început. În fiecare silabă se petrece o bucurie celestă, vocala e ca 
sunetul curat reverberat în univers, consoana e obstacolul dur ca urcuşul piscului 
de munte. De pe buzele rândurilor de carte cu hârtia îngălbenită ţâşnesc gânduri 
misterioase precum obsesiile fiinţei lansate în unduiri elegiace şi profetice. Se stabi-
leşte astfel, ceremonios şi inalterabil, logodna Cuvântului cu Omul.  

Răsfoim pagini stranii şi ne încearcă sentimente contradictorii dar şi magice 
reverii. Spre exemplificare, redăm o pagină emoţionantă din eseurile lui Cezar Bal-
tag: „Există nopţi – în copilărie şi adolescenţă erau însă mult mai frecvente – în care 
visez cărţi. Cărţile grele, infolii groase, hârţoage, terfeloage, jupuituri de piele şi hâr-
tie igrasioasă, litere prefăcute în făină de insecte măcinătoare, carii şi căpuşe de hâr-
tie. Gândaci de scoarţă, vietăţi bibliofage mişună printre idei şi revelaţii descumpă-
nitoare, sapă hieroglife noi în putregaiul de lemn al unei hârtii sfărâmicioase, veche 
de două şi trei sute de ani. Deschid în somn aceste biblosuri cu tartaje de stejar şi 
hainele visului mi se umplu de mătreaţa inefabilă a paginilor. File înnegrite, îngăl-
benite, putrezite, scorojite, măcinate, mâncate, săpate şi emaciate se deschid în faţa 
mea cu un foşnet şi un foşgăit inflamabil de frunze uscate, toamna, sub paşi, în lu-
mina soarelui afumat de focuri de câmp. Tărâţa inteligentă, talaş raţional şi vreas-
curi ale spiritului, cenuşa şi funinginea divină a veacurilor mi se aşează ca o pudră 
logică în păr, în barbă, pe veşminte, în suflet; pulbere cosmică, pleavă şi puzderie si-
derală, depusă de un vânt astral pe suprafaţa nobil nemişcătoare a astrului care este 
eul nostru profund”.  

Ne întrebăm de ce „eul nostru profund”, ca să preluăm vorba poetului, intră în 
miraculoasă rezonanţă cu sufletul cărţii de sub ochii noştri? Există, fără îndoială, o 
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contaminare cărturărească, apar acele influenţe greu de stăvilit asupra spiritelor 
exemplare. Lăsăm imaginaţia să zboare, în timp ce degetele pipăie cu ardoare hârtia 
aşternută cu slove vechi. Suntem în căutarea sensului absolut dar nu dăm decât pes-
te expresia clipei efemere în tot ce are ea mai adânc. Fascinantă este ţesătura cuvin-
telor dintr-o carte înnegrită de vreme. Iată, întorc pagină după pagină din tomul uitat 
în raftul din colţ şi parcă se trezeşte din somnul prea mult prelungit. Să savurăm ceea 
ce urmează: „Deci încă mai dinainte ştiind eu, că unii din dascălii altor limbi, poate de 
vreo patimă răpindu-să, nu lipsesc a zice, că cu neputinţă iaste a să muta filosofia în 
limba românească, pentru sărăcia zicerilor şi a numirilor, am pus toată strădania de 
am tălmăcit şi pre cele mai nelesnicitoase graiuri şi nume, păzind deaproape pre în-
ţelegerea tălmăcirii, pentru ca să rămâie greşită şi deşartă părerea acelora, şi să se 
arate prin lucru dovedit, cum că toate limbile, fără osebire, sunt îndemânatice la toa-
te ştiinţele”. (Din Loghica lui Grigorie al Argeşului, tipărită la 1827).  

Dar din Dosoftei? La zicerea poeziei lui aerul devine gros ca mierea, unduirile 
vocale premerg valurile ce tresaltă spre muzica ritmului perfect: Cântaţi Domnului 
în strune, / În cobuz de viersuri bune, / Şi din ferecate surle / Viersurile de psalmi 
să urle. / Cu bucium de corn de bour, / Să răsune până-n nour”. Cine spunea că prin 
aceste cuvinte, într-o nouă epifanie, Elohim capătă dimensiuni carpato-zamolxiene 
avea dreptate. Şi încă: „Iar tu, Doamne, cu cuvântul / Dintâi ai urzit pământul / Şi 
ceriurile ce-s înalte / Sunt de mâna lui lucrate”. Cuvintele lui Dosoftei, mitropolitul 
luminat, pregăteau de fapt cerul stelelor ce se vor numi mai târziu Eminescu, Blaga, 
Arghezi, Bacovia, Barbu, Macedonski, Voiculescu, Labiş, Nichita Stănescu, Marin So-
rescu, Şt. A. Doinaş, Al. Philippide, Mihai Ursachi, Grigore Vieru, Cezar Ivănescu, Ana 
Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Constanţa Buzea... 

Revigorarea vieţii culturale dintr-o comunitate ţine în primul rând de cultura 
cărţii, aceasta văzută ca un mijloc tradiţional privilegiat. De ce privilegiat? Lectura 
este acea parte a zonei romantice a începuturilor, atunci când erau descifrate taine-
le cuvântului scos din nebulosul univers. Azi, se adaugă fluxul de informaţie dinspre 
uriaşele resurse umane şi îndreptat spre om. Lectura cuvântului scris dezvăluie 
esenţe, mereu imprevizibile, cu o logică ascunsă, ale spiritului. Cultura este o fasci-
nantă aventură a omului şi a gândirii sale. După Max Scheler, omul cult, prin esenţă, 
este cel care ştie că nu ştie, omul nobilei tradiţii a conceptului „docta ignorantia”. Un 
om cu adevărat cult ştie că ceea ce ştie e abia o mică parte din ceea ce ignoră, doar 
un fragment dintr-un uriaş continent, continentul cunoaşterii, plin de enigme şi se-
crete înceţoşate. Cultura presupune viziune de ansamblu, puterea de a judeca prin-
cipii şi sisteme, disponibilitatea de a medita asupra subiectelor fundamentale ale 
existenţei umane. Legătura Cuvântului cu Omul se exprimă prin stări opuse indife-
renţei şi numai prin ele se recâştigă o iluzie, o copilărie, un timp ce s-a scurs inexo-
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rabil, dar şi o dorinţă a schimbării pe sine şi a lumii. Prin înţelegerea şi iubirea Logo-
sului, prin exerciţiul dialogului care reflectă profunzimea raportului dintre om şi cu-
vânt (lector şi text) spiritul capătă rafinament, iar drumul căutării adevărului pare 
mai neted şi mai luminos. 

Învăţăm de la greci filosofia fiinţei, de la nemţi filosofia spiritului, iar de la fran-
cezi filosofia raţiunii şi a intelectului. Sunt cele trei mari tipuri sau sisteme europene 
de filosofie. România prin ce s-ar impune? Pornind de la Lucian Blaga şi Nae Iones-
cu, observa Constantin Noica, s-ar putea vorbi la noi de o filosofie a teologicului, a 
credinţei. Dacă eternul ţine de credinţă şi istoria de etern, analiza relaţiei dintre 
etern şi istorie ar veni în susţinerea structurii fenomenului filosofic românesc. 
Acumulările în acest sens se trag din istoria secolului al XVI-lea, cu pecetea lăsată de 
Neagoe Basarab, a secolului al XVII-lea reprezentat de Dimitrie Cantemir şi a secolu-
lui XX, cu sistemul filosofic impus de Lucian Blaga. Pot fi adăugate şi contribuţiile lui 
Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu şi Dumitru Stăniloaie pentru a se contura ima-
ginea completă a orientării spiritualiste şi ortodoxe, apropiată de înţelegerea româ-
nească în această direcţie. Interesantă incursiune, dar cine să promoveze un 
asemenea punct de vedere în plan european, mai ales într-un timp ca al nostru, tot 
mai îndepărtat de lumea spiritului? 

Când îţi intră în obişnuinţă, lectura devine un ceva împărţit între „actul reflex, 
fascinaţie şi drog”. Lectura vine cu provocarea stării de interiorizare, cu momente 
afective şi mentale care nu pot fi comparate cu nimic. Am plăcerea imensă de a avea 
în faţa ochilor ediţii vechi de carte, neumblate, chiar uitate, după cum nu mică mi-a 
fost desfătarea şi când am pus mâna pe Logos şi eros a lui Mircea Vulcănescu, o me-
tafizică a religiei care din 1932 n-a mai văzut lumina tiparului, eveniment cultural 
deosebit. Ne întrebam mai înainte către ce afinităţi filosofice se îndreaptă românii, 
au ei aplecare către ceva anume, spre ceva care să-i particularizeze şi să le marche-
ze existenţa? Vulcănescu confirmă supravieţuirea de spirit prin credinţă, prin câm-
pul religiei, de unde „dimensiunea românească a existenţei” şi „existenţa concretă în 
metafizica românească”. Nu intrăm în amănunte, acribia uneori plictiseşte, dar nici 
nu putem ignora determinarea noastră culturală, fără nicio conotaţie „naţionalistă”. 
De ce să nu ne stea bine şi nouă, ca şi altora, cu apăsarea pe specificitate, tradiţie şi 
conservare? De ce să ne fie „ruşine” că descoperim şi la noi idei şi principii demne 
de luat în seamă? Mircea Vulcănescu, discipol al lui Nae Ionescu, insistă pe fiecare 
legătură dintre ascetic şi gnostic, arătând că în religia răsăriteană omul se depăşeşte 
pe sine prin trecerea contemplativă la cunoaştere şi absolut şi că dragostea aproa-
pelui este doar un instrument al acestei depăşiri. „Creştinul este cetăţean a două 
lumi”, un destin dublu asupra căruia ar trebui să medităm mult mai profund decât o 
facem. 
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OPORTUNITATE DE AFIRMARE PROFESIONALĂ  
ŞI DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR 

Oana Viorica CIOBANU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași 

Roxana Mihaela ANGHEL 

dr. ing., USAMV Iași –  
Facultatea de Horticultură 

Prin proiectele desfăşurate în cadrul Bibliotecii Judeţene, în parteneriat cu di-
ferite instituţii, se pun în evidenţă punctele de convergenţă a caracterului ştiinţific şi 
tehnic. În mod natural, elevii şi studenţii din Iaşi au devenit motivaţi în a-şi valorifi-
ca deprinderile ştiinţifice în cadrul cercurilor de dezvoltare a abilităţilor creatoare. 

Biblioteca construind un spaţiu în care nivelul ştiinţific a evoluat, aducând be-
neficii atât comunităţii, cât şi tinerilor elevi şi studenţilor care au găsit aici multiple 
oportunităţi de dezvoltare educaţională şi de afirmare profesională. 

Proiectul interinstituţional „Natura pentru sănătatea ta” se desfăşoară sub 
egida proiectului managerial „Intersecţii” şi operează în zona de convergenţă a lite-
raturii cu ştiinţele exacte.  

Scopul principal vizează organizarea de activităţi tematice periodice în care să 
fie implicaţi elevi, studenţi, cadre didactice, cât şi alţi beneficiari ai comunităţii ieşene.  

Acţiunile desfăşurate se vor finaliza prin lucrări prezentate şi activităţi care să 
însumeze creaţiile participanţilor din cadrul proiectului.  

Parteneri ai proiectului: 
- Facultatea de Horticultură (USAMV „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi) 
- Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi,  
- Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași 
- Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi 
- Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iași  
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Activităţile din ultimii ani s-au desfăşurat în cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. 
Asachi”, Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu De La 
Brad”, precum şi la colegiile şi liceele ieşene. 

Prima activitate, „Cultivarea plantelor medicinale”, a fost desfăşurată în ca-
drul câmpului experimental de cultivare a plantelor medicinale al Centrului de Me-
dicină Naturistă AROMA Iași, din cadrul USAMV Iaşi. 

Ing. dr. Camelia Roman, delegata Centrului şi ing. dr. Roxana Anghel de la Fa-
cultatea de Horticultură Iaşi au vorbit despre culturile din câmp: lavandă, roiniţă, 
salvie, nalbă etc. Pe lângă modul de cultivare, elevii de la profilul protecţia mediului 
ai Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi au fost infor-
maţi despre utilizarea lor în tratamentele naturiste şi despre plantele care pot dău-
na acestor culturi. Reprezentantul bibliotecii a prezentat cartea: „Dicţionarul 
plantelor medicinale: ghid practic pentru cultivarea, recoltarea şi utilizarea plante-
lor medicinale şi aromatice”, aflată în colecţiile bibliotecii. (fig. 1) 

Fig. 1 – „Cultivarea plantelor medicinale” 
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Activitatea „Biodiversitatea şi eu” a avut loc la Sala de festivităţi a Colegiului 
Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi. Doamna Luminiţa 
Iconomu, reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi a dezbătut subiec-
tele: diversitatea biologică şi ecologia, dezvoltarea durabilă pentru natură şi oa-
meni, turismul durabil şi sustenabil. Ing. dr. Roxana Anghel de la Facultatea de 
Horticultură ne-a explicat impactul biodiversităţii asupra florei, faunei şi implicit 
asupra sănătăţii umane. (fig. 2) 

 

 
Fig. 2 – „Biodiversitatea şi eu” 

 
Activitatea „Plantele medicinale” a avut loc la terenurile Centrului genetic de 

plante medicinale, aromatice şi tinctoriale din incinta Universităţii de Ştiinţe Agrico-
le şi Medicină Veterinară ale Centrului de Medicină Naturistă AROMA. 

Pentru a sublinia importanţa zilei de 9 Mai – Ziua Europei, manifestarea a fost 
demarată prin prezentarea proiectelor europene care susţin cultivarea şi procesa-
rea plantelor medicinale. Aceasta a fost făcută de către ing. dr. Roxana Anghel de la 
Facultatea de Horticultură. 

Reprezentanta Centrului de Medicină Naturistă AROMA, ing. Drd. Camelia Ni-
coleta Roman a explicat pentru elevii de liceu (profilul protecţia mediului) coordo-
naţi de către prof. Vasilica Serghie de la Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară 
„Vasile Adamachi” Iaşi, importanţa plantării şi recoltării plantelor medicinale în 
anumite perioade. De asemenea s-a prezentat punctual necesitatea cunoaşterii păr-
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ţilor plantei, pentru a obţine beneficii terapeutice maxime. Plantele medicinale cul-
tivate şi studiate în câmp au fost: lămâiţa, salvia, menta, levănţica, gălbenelele, socul. 
Reprezentanţii bibliotecii au adus pentru a fi răsfoite, cărţile din colecţiile bibliotecii 
care prezintă tema adusă în discuţie. (fig. 3) 
 

 
Fig. 3 – „Plantele medicinale” 

 
Activitatea „Arii protejate” a avut loc la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Jude-

ţene „Gh. Asachi” Iaşi. 
Ecolog Ramona Ciobanu a prezentat un scurt material despre ariile protejate, 

rezervaţiile naturale (de tip forestier, acvatic, floristic şi paleontologic), situri Natu-
ra 2000, situri de tip SCI – Situri de Importanţă Comunitară – conservarea habitate-
lor de importanţă comunitară şi a speciilor de importanţă comunitară europeană; 
siturile de tip de tip SPA – Arii de Protecţie Specială Avifaunistică din Judeţul Iaşi. 
Reprezentanţii S.C. ApaVital Iaşi, ing. Silvia Aanicăi, au prezentat importanţa poluă-
rii apei asupra ariilor protejate şi impactul asupra vieţii umane. Activitatea de con-
ştientizare şi sublinierea realizării ariilor protejate s-a derulat alături de elevii de 
liceu de la profilul protecţia mediului, coordonaţi de către prof. Vasilica Serghie de 
la Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi. (fig. 4) 



OPORTUNITATE DE AFIRMARE PROFESIONALĂ ŞI DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR 

46 

Fig. 4 – „Arii protejate” 

Activitatea „Vârsta arborilor” a avut loc în perimetrul arboristic al Universită-
ţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. Ing. 
dr. Roxana Anghel a vorbit despre aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Ion 
Ionescu de la Brad, agronom, economist, om politic, participant la Revoluţia de la 
1848 din Muntenia şi despre speciile de arbori şi arbuşti din aria vizitată. Doamna 
Tatiana Sandu, Şef lucrări la Facultatea de Horticultură a descris modalităţile de cal-
cul a vârstei arborilor în contextul istoric al aleii Mihail Sadoveanu. 

Activitatea de conştientizare şi marcare a vârstei copacilor existenţi acum 100 
de ani a avut loc alături de elevii de liceu de la profilul protecţia mediului, coordo-
naţi de către prof. Vasilica Sîrghie, de la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi. (fig. 5) 

Fig. 5 „Vârsta arborilor” 
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Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” în parteneriat cu Societatea Ornitologică 
Română filiala Iaşi şi Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” 
Iaşi au organizat „O vizită în Delta Iaşului”, în cadrul proiectului „Natura pentru 
sănătatea ta”. 

Elevii claselor de la profilul protecţia mediului, însoţiţi de profesorii Mihaela 
Lungu şi Vasilica Serghie au putut urmări păsările prin telescop şi binoclu. Am de-
scoperit: lebede, egrete (egretă mare, egretă mică), raţa cu cap castaniu, pescăruşul 
râzător, pupăza, stârc cenuşiu, erete de stuf, lişiţă, raţă mare, raţă pestriţă, găinuşă 
de baltă, stârc de noapte, stârc galben, corcodel mare, bătăuş, ciocântors, nagâţ, sitar 
de mal, lopătar, stârc roşu, corcodel cu gât negru, corcodel mic, cormoran etc. Toto-
dată am mai văzut şarpele de casă, vrăbii, barză, rândunică, iepuri de câmp toate din 
aria de protecţie specială avifaunistică.  

Explicaţiile şi îndrumările au fost date de către Vlad Amarghioalei reprezen-
tant SOR – filiala Iaşi şi Diana Ionescu, masterandă la Facultatea de Biologie a Uni-
versităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. (fig. 6) 

Fig. 6 – „O vizită în Delta Iaşului” 

Activitatea „Reciclarea” a avut loc la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi. 
Sub motto-ul: „Prin reciclarea unei tone de hârtie, salvaţi 17 copaci” se vor des-

făşura o serie de întâlniri în care vom refolosi materiale promoţionale expirate. De 
această dată am realizat, alături de elevii de liceu, brăduţi şi steluţe care vor fi or-
namente pentru sărbătorile de Crăciun. (fig. 7) 
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Fig. 7 – „Reciclarea” 

CONCLUZII 
1. Rezultatele activităţilor participanţilor reprezintă o însumare constructivă a

evoluţiei creative şi a dezvoltării abilităţilor şi competenţelor tehnico-ştiinţifice şi 
educative ale persoanelor implicate.  

2. Cercurile şi activităţile organizate în cadrul acestui proiect constituie o mo-
dalitate de valorificare a colaborării instituţionale între bibliotecă, universităţi şi li-
ceele ieşene cu beneficii educaţionale aduse întregii comunităţi. 
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VALENȚELE BIBLIOTECII – UCENICII PIANULUI 

Oana Viorica CIOBANU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași 

Ştefan MARDARE 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași 

Toate sunetele posibile dorm în clapele de pian. 

Când întemeiezi biblioteci, pregăteşti hambare publice, strângi re-
zerve menite să preîntâmpine o iarnă a spiritului. 

Marguerite Yourcenar (1903-1987) 

Educația flexibilă, prin creație plastică, vizuală, cognitivă și deschisă către copil 
și către exploatarea universului cunoașterii prin contactul direct cu mediul înconju-
rător, prin observație, descoperire, experimentare este cea care se bazează pe învă-
țare prin joc și creativitate. O dezvoltare echilibrată și armonioasă se poate obține 
prin reducerea tensiunilor și a anxietății, prin dezvoltarea stimei de sine, a inițiati-
vei, imaginației și a spiritului creativ. 

Estetica studiază frumosul din natură, din artă şi societate. Esteticul s-a extins 
din domeniul natural şi în cel al artei şi în viaţa socială. Evadarea esteticului din artă 
în cotidianul utilitar reduce efectele monotone şi uneori dezagreabile ale prozaicu-
lui cotidian. Frumosul nu este numai mobilul reflecţiei şi al trăirii artistice, ci şi al 
trăirii cotidiene. 

Considerăm că rolul artei și al cărții în special, al unei biblioteci în general este 
esențial în identificarea modalităților alternative de trezire a interesului pentru citit 
la copii. Arta și lectura reprezintă unele din metodele tradiționale dar și moderne în 
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abordarea textului literar și a celui nonliterar, în educația nonformală de calitate și 
în formarea simțului estetic.  

Ca de fiecare dată, activitățile recreative organizate de Biblioteca Județeană „Gh. 
Asachi” au invitat nu doar elevii indiferent de vârstă ci și studenți, profesori, părinți și 
bunici. Cercul a fost coordonat de către lector univ. dr. Cristina Răducanu însoțită de 
studenții voluntari de la UNAGE – DPPD, Facultatea de Interpretare, Compoziție și 
Studii Muzicale Teoretice, anul al II-lea, specializarea Muzică: Andreea Grigorean, 
Roxana Băltoi, Patricia Buliga și Ana Maria Țurcan. Doritorii au aflat mai multe 
despre muzică, interpretare pian, jocuri recreative muzicale și cum ne inspiră acestea 
în arta plastică. 

Valențele artelor plastice vor fi susținute alături de lector univ. dr. Ana-Maria 
Aprotosoaie-Iftimi, și de voluntarele bibliotecii, Maria Ursache, profesor educație 
plastică, Cătălina Lungu, studentă anul al III-lea la Universitatea Națională de Arte 
„George Enescu” Iași și studenta Roxana Fusa anul al II-lea Pictură. 

Alături de copii am înțeles inspirația muzicală prin culoare, desen și inventarea 
unor noi modele recreative.  

Importanța creației în dezvoltarea cunoașterii elementelor care compun cu-
noștințele acumulate ordinar și extraordinar constituie elemente în comunicarea 
prin lectură, muzică și activități nonformale. Fiecare activitate a conținut un scurt 
recital și comunicare nonformală fără vârstă. 

Am utilizat pianul din dotarea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, partituri 
simple, creioane colorate, creioane cerate, foi bloc desen, pentru a lărgi orizontului 
de creație a copiilor. Am reușit să-i facem să cunoască elementele minime ale execu-
ției unei piese simple la pian, le-am dezvoltat capacitatea de vizualizare a muzicii 
prin culoare  

Obiectivul principal este înțelegerea temelor propuse în toate elementele lor 
prin îmbogăţirea cunoștințelor despre artă, carte, lectură, bibliotecă. 

Întâlnirile se înscriu în cadrul proiectului „Ora de muzică” – Ucenicii Pianu-
lui, care își dorește valorificarea pianului instituției prin desfășurarea de întâlniri cu 
caracter formativ. Este un proiect care se bazează pe voluntari și se adresează în 
special publicului tânăr și foarte tânăr. 

Există două manifestări care au marcat într-un cadru deosebit ziua de 1 De-
cembrie și ziua de 24 ianuarie. 

În data de 25 noiembrie 2019, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și Univer-
sitatea Națională de Arte „George Enescu”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ele-
na Cuza” Iași, au desfășurat întâlnirea muzicală Ziua României. 
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Manifestarea a avut două părți: una de interpretare a Imnului României și a câ-
torva cântece patriotice, voce și pian și a doua a fost reprezentată de expoziția par-
ticulară a doamnei Odetta-Marilena Cârneci-Andarache, detectorist acreditat. 
Fotografiile cu soldați, imagini de pe front, familii, cadre medicale, țărani în costume 
tradiționale, de pe întreg teritoriul României, medaliile din primul Război Mondial 
au readus în sufletele noastre amintirea acelor zile care au îmbrăcat în glorie data 
de 1 decembrie 1918. Cei mici s-au simțit inspirați pentru a desena. 
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Cu aceleași gânduri, la 20 ianuarie 2020, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din 
Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, în parteneriat cu Școala 
Gimnazială „Elena Cuza” Iași, au desfășurat obișnuita întâlnire muzicală lunară. 

Pentru a celebra „Mica Unire” – 24 ianuarie 1859, elevii Școlii „Elena Cuza” Iași 
au susținut un scurt program artistic. Alături de studentele de la Universitatea Nați-
onală de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii 
Muzicale Teoretice anul al II-lea: Andreea Grigorean, Roxana Băltoi, Patricia Buliga, 
Ana Maria Țurcan, coordonate de lector univ. dr. Cristina Răducanu, copii au învățat 
la pian primele note, câteva acorduri muzicale și au rezolvat jocuri muzicale. 

Împreună cu voluntarele de la Facultatea de Arte Vizuale și Design: Cătălina 
Lungu, Roxana Fusa și profesor educație plastică Maria Ursache, profesorii înv. Ca-
melia Perju și Valentina – Violeta Scântee, elevii, părinții și bunicii au descifrat he-
raldica Iașului și modalitățile de a crea o stemă, pornind de la stema pe care au 
avut-o Principatele Unite în timpul Micii Uniri. 
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Prin aceste manifestări urmărim dezvoltarea programelor de voluntariat și 
formarea, implicit menținerea unui nucleu de voluntari de toate vârstele care să se 
implice, alături de bibliotecari, în derularea activităților pentru comunitate. Astfel 
Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași își propune să faciliteze contactul membrilor 
comunității cu diverse zone ale culturii și interconectarea lor, concomitent cu pre-
zentarea ofertei de carte a bibliotecii.  
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UTILIZATORUL: TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR 

Ana Daniela SAVA 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași 

Biblioteca este cea mai importantă instituție din viața mea. 

(utilizator) 

Lumea în care trăim se ghidează după trei noțiuni de bază: informaţia, viteza şi 
imaginea. Aceste trei noţiuni au căpătat în sec. XXI o importanţă covârşitoare, 
reflectându-se în toate domeniile de activitate, în viaţa noastră de zi cu zi. Biblioteci-
le nu fac excepţie. 

De ce o lume ce stă sub semnul informaţiei? Pentru că una dintre caracteristici-
le lumii moderne este revoluţia informaţională. În societatea actuală se vehiculează 
o enormă cantitate de date şi informaţii. Individul se poate rătăci foarte uşor în
acest labirint, explozia informaţională putând deveni pentru el toxică. Când se în-
tâmplă acest lucru se vorbeşte despre „infoxicaţie”, a cărei tratare este de domeniul 
biblioteconomiei. Ca şi în cazul altor boli, şi pentru aceasta e nevoie de prevenţie şi 
fortificare a capacităţii utilizatorilor pentru a putea înfrunta prin selecţie voluntară 
cantitatea enormă de informaţie disponibilă, cum niciodată nu a existat în istorie. 

Pentru bibliotecar, ca persoană ce deţine accesul la informaţie, misiunea nu es-
te deloc uşoară. El organizează informaţia, o pune la dispoziţia utilizatorului, dar 
mai are şi o altă misiune de bază, recent apărută: îndrumarea utilizatorului în vede-
rea selectării şi valorificării corecte a informaţiei venite pe multiple căi (publicaţii, 
internet, mass-media etc.). 

De ce o lume ce stă sub semnul vitezei? Pentru că, mai mult ca oricând, „time is 
money”. Viteza contează foarte mult în toate domeniile, pentru că de ea depinde fe-
lul cum ne valorificăm timpul. Viteza cu care ne atingem un anumit scop, viteza cu 
care ajungem într-un anumit loc şi, nu în ultimul rând, viteza cu care accesăm infor-
maţia. Şi aici intervine bibliotecarul. El este cu atât mai eficient, cu cât pune mai re-
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pede la dispoziţia utilizatorului informaţia. Individul din secolul XXI are nevoie de 
acces rapid, de oriunde şi oricând la resurse de foarte bună calitate.  

De ce o lume ce stă sub semnul imaginii? Pentru că imaginea este primul lucru 
care ne vine în minte când ne gândim la ceva, e ceea ce ne rămâne „pe retină”, fiind 
foarte greu sau imposibil să o schimbăm ulterior. Dacă la primul contact cu un lu-
cru, imaginea este favorabilă, lucrurile vor decurge mai uşor ulterior. În aceste con-
diţii, imaginea unei instituţii contează enorm. Bibliotecile actuale trebuie să-şi 
îmbunătăţească imaginea pentru a atrage cât mai mulţi utilizatori, devenind astfel 
tot mai active în viaţa comunităţii. Imaginea bibliotecii poate fi reprezentată prin  
site-ul acesteia, paginile de pe rețelele de socializare, „Centrul de înscrieri şi refe-
rinţe” (cu care ia contact prima dată utilizatorul la intrarea fizică în bibliotecă), dar 
nu în ultimul rând, prin bibliotecar. Ne referim aici la bibliotecarul din biblioteca 
publică, deoarece rolul acestuia este cu atât mai mare cu cât instituţia în care 
lucrează se adresează tuturor membrilor comunității, fără discriminare (și chiar 
oricărei per-soane care îi calcă pragul, indiferent de unde provine aceasta).  

În general, biblioteca publică dispune de informaţii aproximative despre utili-
zatorii săi, fiindu-i foarte greu să se adapteze nevoilor acestora: servicii oferite în 
funcţie de public, care au în vedere structura demografică a acestuia, studiul subiec-
telor/temelor sale de interes, studiul contextului în care trăieşte, studiul utilizatoru-
lui însuşi şi identificarea nevoilor sale de informare. Se evidenţiază câteva caracte-
ristici de bază privind utilizatorii: sexul, vârsta, nivelul de educație etc. Acești fac-
tori, precum și mediul de proveniență (urban sau rural), existența copiilor și ciclul 
de viaţă al familiei pot fi analizaţi în scopul realizării unor predicţii referitoare la ra-
ta de utilizare a bibliotecii. Nu în ultimul rând, stilul de viaţă sau distanţa parcursă 
până la bibliotecă sunt foarte importante, dacă dorim să răspundem la întrebarea: 
„Cine vine la bibliotecă?” Combinarea mai multor factori este mai importantă decât 
analiza fiecăruia luat în parte.  

Bibliotecile publice trebuie să accepte ideea că nu vor fi niciodată capabile să 
aibă înregistrată toată populaţia din aria servită. Dintr-o multitudine de motive, unii 
oameni nu ştiu ce este şi unde este biblioteca, iar o bună parte dintre cei care află 
aceste lucruri şi intră în bibliotecă nu vor şti cum să caute informaţii şi nici să folo-
sească diversele servicii furnizate. De aceea, scopurile principale ale bibliotecii pu-
blice, dacă nu cele mai importante, sunt recunoaşterea segmentului de populaţie 
care poate fi interesat de serviciile acesteia şi determinarea căilor prin care să se 
poată veni în întâmpinarea nevoilor „utilizatorilor potenţiali”. 

Ne vom referi în acest articol la utilizatorul din cadrul „Secției de împrumut 
pentru adulți”, având la bază experienţa acumulată ca bibliograf la Biblioteca Jude-
ţeană „Gh. Asachi” Iaşi. Cum era de aşteptat, comportamentul său s-a schimbat în 
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contextul schimbării întregii societăţi (aici incluzând în primul rând societatea in-
formaţională). Cititorul s-a transformat în utilizator. Acest fapt scoate în evidenţă 
foarte bine felul în care biblioteca publică actuală s-a modernizat, a evoluat, 
diversificându-şi serviciile, devenind un centru de informare și de socializare. Indi-
vidul nu mai vine la bibliotecă doar ca să citească, într-un cadru asemănător şcolii, 
în care spaţiul e delimitat asemenea unei clase, iar bibliotecarul este profesorul se-
ver, ci pentru a se informa pe multiple căi, pentru a accesa Internetul, pentru a con-
sulta variatele documente de bibliotecă, pentru a participa la cursuri organizate de 
bibliotecă şi la diverse programe de informare şi educare ale acesteia, pentru a se 
relaxa, a socializa, a-și găsi noi preocupări etc.  

Există o categorie de utilizatori care se înscriu la bibliotecă, apelează o dată la 
serviciile acesteia sau nu apelează deloc, iar apoi nu se mai întorc. Trebuie înţelese 
motivele pentru care persoana nu se mai întoarce, în vederea atragerii acestui seg-
ment de populaţie, deoarece nu e suficient ca individul să îşi facă permis, intrând în 
evidenţele bibliotecii şi crescând numărul de utilizatori, dar este esenţial ca el să re-
vină, dovedind că are nevoie de serviciile bibliotecii și că îi face plăcere să apeleze la 
acestea.  

De ce o parte din public nu revine la bibliotecă? Cu siguranță există mai multe 
motive care nu țin numai de bibliotecă, dar și de profilul și trăsăturile utilizatorului: 
motivul pentru care persoana apelează la servicii, pasiunea pentru lectură, timpul 
de care dispune, condițiile oferite de bibliotecă și facilitatea accesului la aceasta etc. 
Bineînțeles, dacă biblioteca publică va oferi un ambient plăcut, primitor, cu multiple 
servicii atractive, utilizatorii vor reveni și, foarte important, vor atrage alții, din 
non-public, făcând reclamă, deoarece ea are două mari avantaje: majoritatea servi-
ciilor ei sunt gratuite și este deschisă tot anul pentru public. Ea poate deveni astfel o 
alternativă la petrecerea timpului în malluri, mai ales pentru familiile cu copii și 
pentru tineret în general (respondenții la chestionarele noastre – 400 la număr – au 
dat o notă de 9,68 din maxim 10 la întrebarea: „Ați recomanda serviciile bibliotecii 
și altor persoane?”, ceea ce înseamnă că ei fac reclamă instituției și, cum spuneam 
mai sus, acest lucru e important pentru că atrag persoane din non-public; această 
întrebare din chestionare este în strânsă legătură cu o alta: „Cât de mulțumiți sun-
teți de serviciile oferite de noi?” și cum era de așteptat și nota aceasta este foarte 
mare: 9,45 din 10). 

Din răspunsurile utilizatorilor rezultă și faptul că cea mai mare parte dintre ei 
(46%) deține permis de intrare de 1-5 ani la bibliotecă, aceștia fiind categoria „de 
mijloc”, procentul celor mai noi fiind de 21%, care au permis de mai puțin de un an, 
iar al celor mai vechi de 33%, care au permis de peste 5 ani. Este important ca pro-
centul celor mai vechi să crească, acest lucru însemnând fidelizarea publicului. 
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Utilizatorul din prezent are aşteptări mai mari din partea bibliotecii. Pentru 
perioada 2007-2020 observăm următoarele tendinţe în comportamentul său și noi 
solicitări venite din partea lui: 

• să fie servit cât mai repede; 
• să i se recomande cărţi; 
• să îi fie satisfăcute cerințele de lectură și informare; 
• să fie lăsat să citească în cadrul biroului de împrumut aceeaşi carte, reve-

nind mai multe zile pentru a o termina; 
• să fie lăsat să studieze pentru un examen;  
• să-i fie semnalate noutăţile într-un loc special amenajat; 
• să cumpere cărți; 
• să-i fie evaluate cărţi vechi din biblioteca personală; 
• să fie învățat să caute informația; 
• să fie semnalată literatura în proză (la beletristică) pe genuri: SF, fantasy, 

polițist, istoric etc.; 
• să împrumute cărți din expoziții; 
• să viziteze biblioteca. 
 
S-ar părea că una dintre cele mai importante doleanțe ale utilizatorului actual 

este viteza cu care îi este satisfăcută cererea. Observăm, în acest sens, următorul 
fenomen: utilizatorul nu mai doreşte să meargă la raftul cu acces liber pentru a-şi 
alege cărţile, nu are răbdare să consulte baza de date în secție. Acest lucru se întâm-
plă în special în cazul tinerilor, al elevilor și studenților, care de multe ori prezintă o 
temă pe care o au de tratat și solicită cărți pe tema respectivă sau în cazul persoane-
lor care pur și simplu se grăbesc. Ei intră în secţia de împrumut şi se adresează di-
rect bibliotecarului, cerând cartea sau cărțile. Fenomenul a luat amploare din 2007 
până în prezent, dovedind faptul că, mai mult ca oricând, individul doreşte să-i fie 
consumate în proporţie cât mai mică preţioasele resurse de timp. Bibliotecarul tre-
buie să se adapteze acestei nevoi a publicului şi poate face asta mergând personal la 
raft şi aducând cartea cerută, amenajând următoarele spații, de preferință la intra-
rea în secție: un spaţiu cu documente foarte solicitate (de ex. cărţi din bibliografia 
şcolară, foarte cerute în anumite perioade), un spațiu având cărțile care „nu stau la 
raft”, foarte „în vogă” la un moment dat, care sunt împrumutate în permanenţă și, 
bineînțeles, un spațiu în care să se semnaleze noutățile, cu caracter permanent.  

Instituirea rezervărilor este un serviciu foarte apreciat, care reduce la maxim 
timpul petrecut în bibliotecă de utilizatorii cei mai grăbiți. Rezervarea este încuraja-
tă pe toate căile: telefonic, tradițional (într-un caiet pus la dispoziție în fiecare secție 
unde există serviciu de împrumut acasă), on-line. Cea din urmă are marele avantaj 
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al accesibilității prin intermediul catalogului on-line al bibliotecii, unde este foarte 
comod ca, în timpul căutării efectuate de utilizator, să poată fi rezervate titlurile in-
disponibile la un moment dat. Rezervările on-line și, de altfel, toate celelalte servicii 
care presupun utilizarea bibliotecii de la distanță, sunt foarte apreciate de utilizatori 
și reprezintă o dovadă a faptului că instituția ține pasul cu vremurile, modernizân-
du-se. 

Există o anumită categorie de utilizatori care doreşte să i se recomande cărţi. 
Aceştia sunt de toate vârstele, fie tineri, care îşi formulează uneori destul de vag ce-
rerea, fie persoane vârstnice, care au citit mult şi apelează la experienţa biblioteca-
rului, deoarece nu mai știu ce să citească. Şi în acest caz avem de a face, de obicei, cu 
persoane care doresc să fie servite rapid, neavând răbdare să meargă la raftul cu ac-
ces liber pentru a-şi alege singuri cărţile sau să consulte baza de date. Pentru a satis-
face acest public este nevoie ca bibliotecarul însuşi să fie un cititor pasionat, 
deoarece se confruntă cu cele mai variate cereri, trebuie să fie „negustorul care își 
cunoaște marfa” şi să știe cum să poarte o discuţie cu utilizatorul pentru a da cartea 
potrivită omului potrivit. Intervine aici funcţia sa de educator. El poate şi trebuie să 
intervină în formarea gustului pentru o lectură de bună calitate. O atenție deosebită 
trebuie acordată vârstei utilizatorului, pentru că există un interval de „graniță” de 
(aproximativ) 14-18 ani al celor care pot împrumuta cărți, atât de la secțiile pentru 
adulți, cât și de la secțiile pentru copii și tineret, iar bibliotecarul trebuie să fie atent 
ca aceștia să nu ia cărți nepotrivite vârstei. Un utilizator de 13 ani a cerut la un mo-
ment dat cartea Medicii naziști de Robert Jay Lifton. Bibliotecarul a considerat că nu 
este corespunzătoare vârstei lui și i-a recomandat altceva mai potrivit. Aici trebuie 
să atragem atenția asupra unui subiect controversat, despre care se discută în Occi-
dent, dar care nu este deloc abordat în România: existența unui rating de conținut al 
cărților (cum este cel al filmelor) – „content book rating”- care să facă recomandări 
asupra segmentului de vârstă căruia i se adresează publicația. Părerile sunt împărți-
te: unii consideră util un astfel de rating și sunt chiar biblioteci în lume care fac asta 
(Mercer County Library din Statele Unite), alții nu. Noi, bibliotecarii, de care parte 
suntem? 

Pentru că utilizatorul nu mai are răbdare să-și caute singur cărțile, marele 
avantaj al bibliotecii publice, raftul cu acces liber, ar părea să nu își mai găsească uti-
litatea (cel puțin pentru acest segment de public). Însă bibliotecarul are obligația să 
semnaleze principalele sale avantaje: înlăturarea barierelor (document-public) și 
facilitarea lărgirii orizontului de interese și de cunoștințe ale acestuia (mai putem 
enumera: plăcerea de a ține cartea în mâini, de a o răsfoi, de a identifica alte ele-
mente de interes în afara conținutului propriu zis – imagini, aspectul general al căr-
ții etc.). 
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Deoarece activitatea bibliotecii publice trebuie să fie centrată pe utilizator, este 
necesară satisfacerea cerințelor de lectură și de informare ale sale. Dacă în trecut nu 
se punea accent pe acest lucru, în prezent el devine obligatoriu dacă dorim crește-
rea frecvenței în cadrul serviciului de împrumut. Aici un rol important îl are comu-
nicarea eficientă cu utilizatorul, care poate solicita pe diverse căi titlurile dorite sau 
tema pe care o dorește tratată: tradițional (prin notarea într-un caiet de solicitări), 
telefonic, on-line etc. La întrebarea: „Ați găsit ceva interesant în colecțiile noastre?” 
din cadrul chestionarelor, 99% din respondenți au spus „da”, acest lucru însemnând 
că suntem pe drumul cel bun, având o politică bună de achiziții în care punctul cen-
tral este utilizatorul. 

Observăm o creştere a numărului celor care vor să folosească spaţiul Secției de 
împrumut pentru adulţi în regim de sală de lectură. Aceste persoane fie doresc să ci-
tească aceeaşi carte, revenind mai multe zile pentru a o termina (și nu pot sau nu 
vor să o împrumute acasă), fie doresc să studieze pentru un examen, fie să consulte 
cărţi personale etc. Există o categorie de utilizatori care nu pot împrumuta cărţi 
acasă, deoarece nu au domiciliul stabil sau flotant în Iaşi. Aceştia sunt informaţi la 
Centrul de înscrieri și referințe că pot frecventa şi secțiile pentru împrumut acasă în 
vederea consultării cărţilor în regim de sală de lectură sau pentru a studia. A existat 
chiar o situație atipică în care doi utilizatori străini doreau să stea să învețe limba 
română și nu puteau utiliza Sala de lectură deoarece era necesar să vorbească cu 
voce tare. Spațiul de lectură al Secției de împrumut pentru adulți a devenit astfel 
foarte potrivit pentru ei. Unele persoane doresc să-şi umple timpul sau au ceva de 
rezolvat la o anumită oră și nu au unde să aștepte. Biblioteca poate, de ce nu, funcţi-
ona și ca o sală de așteptare, cu atât mai mult cu cât în incinta ei sau în apropiere 
există spații de joacă, săli unde se fac cursuri de dans sau sportive, iar părinții care 
însoțesc copiii ce frecventează aceste locuri au nevoie de un loc unde să aștepte. Aș-
teptând în bibliotecă, există șanse mari să descoperi sau să redescoperi plăcerea de 
a citi și nu numai, iar noi, bibliotecarii, trebuie să plecăm de la premisa: orice per-
soană care intră în bibliotecă e un potenţial utilizator al serviciilor acesteia. 

În perioadele de examene importante, Sala de lectură a bibliotecii este foarte 
solicitată, unele persoane apelând la spaţiile secțiilor de împrumut acasă pentru a 
studia, deoarece nu mai găsesc locuri în sălile de lectură. Dacă în trecut se punea ac-
cent pe consultarea în cadrul bibliotecii a documentelor din colecţiile acesteia, acum 
acest lucru s-a schimbat în sensul că publicul vrea să fie lăsat să folosească spaţiul 
acesteia fie pentru a citi cărţi personale, pentru a se conecta la rețeaua wi-fi a biblio-
tecii, folosind dispozitivele proprii (laptop, telefon etc.) sau pentru a studia. Aceste 
lucruri nu pot fi considerate decât benefice pentru instituție, mizându-se pe faptul 
că utilizatorii respectivi pot reveni, apelând şi la alte servicii ale bibliotecii (eventual 
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împrumut de documente). Amenajarea și în secțiile de împrumut acasă, a unor spa-
ţii iluminate corespunzător, confortabile şi climatizate, care să fie folosite în regim 
de sală de lectură, mai ales în perioadele de examene, devine foarte utilă. 

Este normal ca utilizatorii unei biblioteci să devină mai pretenţioşi cu trecerea 
timpului. Volumul mare de documente apărute pe piață face necesar un loc unde să 
fie semnalate noutăţile intrate în colecţii. Acesta trebuie să fie vizibil şi accesibil, 
permanent împrospătat şi atractiv. El poate fi perceput ca o interfaţă între utilizatori 
şi secția de împrumut acasă, făcând reclamă serviciilor bibliotecii. 

Ne-am confruntat de-a lungul timpului cu cereri inedite din partea publicului. 
Unii au venit la bibliotecă să cumpere cărţi. În general, sunt persoane care nu fac di-
ferenţa dintre o bibliotecă şi o librărie. Însă au fost şi persoane care ne-au întrebat 
de ce nu vindem cărţi, dat fiind faptul că sunt biblioteci în lume care fac asta (ex. 
Norvegia). Aici intervine legislaţia din România, care nu ne permite să comerciali-
zăm cărți, dar revenim la ideea că bibliotecile trebuie să se adapteze vremurilor, in-
troducând şi acest serviciu din nevoia de a-şi elibera spaţiul pe rafturi, dar şi pentru 
a-şi mări fondurile materiale proprii. Biblioteca publică de pe Insula Hitra din Nor-
vegia are un loc amenajat cu un fond de carte din colecțiile proprii destinat comer-
cializării acestora la un preț modic și fix. Cărțile existente în număr prea mare de 
exemplare (în special la beletristică) pot fi comercializate (de exemplu).  

O altă solicitare inedită din partea utilizatorilor a fost evaluarea din punct de 
vedere material a unor cărţi vechi personale. Un astfel de serviciu ar fi foarte bene-
fic, deoarece s-ar putea identifica cărțile cu valoare de patrimoniu, încercându-se 
chiar achiziţionarea acestora, însă există problema costurilor, care ar fi prea mari, 
iar o bibliotecă publică nu și le-ar permite.  

Bibliotecarul trebuie să ajute utilizatorul să se informeze. Unele persoane 
ne-au solicitat în acest sens, dar mulți nu îndrăznesc din diverse motive să o facă. Ei 
trebuie îndrumați să navigheze cât mai sigur și eficient prin acest noian de informa-
ții existent în prezent (folosirea site-ului bibliotecii, a bazelor de date, a motoarelor 
de căutare, portalurilor sau rețelelor sociale). Și aici participanții la sondajul nostru 
au considerat că informațiile date de personalul de specialitate al bibliotecii sunt fo-
lositoare, oferite în mod profesionist și că au fost îndrumați corect la persoa-
na/serviciul potrivit (76% au fost perfect de acord cu aceste lucruri și 24% de 
acord). 

Să revenim acum la chestiunea accesului liber la raft. Acesta este un serviciu 
modern, care a apărut din dorința de a da libertate utilizatorului, încurajându-l să-și 
aleagă singur cărțile. În bibliotecile publice din România, așezarea cărților la raftul 
cu acces liber se face sistematico-alfabetic, având la bază sistemul Clasificării Zeci-
male Universale (CZU). Cu trecerea timpului și, probabil, în contextul creșterii volu-
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mului de publicații și al schimbării preferințelor de lectură, utilizatorii au început să 
își manifeste dorința de a găsi alte modalități de aranjare la raft a cărților. Așezarea 
romanelor după genul acestora (polițist, istoric, SF, fantasy) la beletristică și așeza-
rea tuturor lucrărilor unui autor în același loc sunt două astfel de exemple. 
Într-adevăr, o bună parte dintre utilizatori preferă un anumit tip de beletristică (în 
proză), printre cele mai căutate fiind: SF, fantasy, thriller, polițist. Dacă în biblioteci-
le mici este posibilă o astfel de așezare, în cele mari nu e recomandată. În schimb, 
putem recurge la un compromis: utilizarea unor etichete colorate lipite pe cotorul 
cărților (ex. albastru pentru genul fantasy, galben pentru SF etc.), îndrumând utili-
zatorul să urmărească la raft culoarea genului solicitat.  

De asemenea, există persoane care doresc să citească un anumit autor (situația 
e valabilă mai ales la autorii polivalenți), să îi consulte lucrările, dar acestea se gă-
sesc risipite în funcție de domeniul cărții respective (ex. Gabiel Liiceanu, care are 
cărți la filosofie, artă, etică, memorii, eseuri, povestiri etc.). Cititorul trebuie să vizi-
teze toate rafturile și, de obicei, renunță să facă asta, oprindu-se în locul unde sunt 
cele mai multe titluri ale autorului respectiv. Două din dezavantajele așezării siste-
matico-alfabetice sunt risipirea titlurilor aceluiași autor și dificultățile întâmpinate 
de utilizatori în folosirea cotelor și a indicilor de clasificare, dar acest mod de așeza-
re rămâne cel mai potrivit la raftul cu acces liber, cel puțin până se va inventa altul. 

Expozițiile sunt o parte integrantă a animației culturale în biblioteca publică. 
Dacă în trecut (aproximativ până în anul 2010) la Secția de împrumut pentru adulți 
se organizau expoziții închise, în spatele vitrinelor, ele sunt acum accesibile publicu-
lui, în sensul că acesta poate împrumuta cărți din ele. Așa și este normal, biblioteca 
trebuind să își propună înlăturarea barierelor de orice fel între documente și utili-
zator. Expozițiile sunt o modalitate eficientă, atractivă și facilă de a pune în valoare 
colecțiile, iar tematica lor e foarte variată. 

Într-un oraș cum este Iașul, cu potențial turistic, este normal să apară persoane 
care doresc să viziteze biblioteca. Vizitele nu sunt o noutate în aceste instituții (vizi-
tele claselor de elevi, de ex.). Noutatea este dată de categoria de vizitatori, în speță 
turiștii (români și străini) sau alte persoane aflate în trecere prin oraș. Pentru aces-
te persoane se pune problema obligativității accesului în baza permisului de intrare. 
În mod normal oricine intră în bibliotecă ar trebui să aibă permis, dar pot fi și ex-
cepții.  

Recent, am auzit un utilizator spunând: „Biblioteca este cea mai importantă in-
stituție din viața mea.” și m-a făcut să îmi amintesc de vorbele lui Neagu Djuvara: 
„Niciunde nu am fost mai fericit decât într-o bibliotecă”. Sunt puțini cei care pot 
spune aceste lucruri în prezent, dar depinde foarte mult de noi, bibliotecarii, să le 
creștem numărul, iar dacă reușim să facem din bibliotecă un loc al echilibrului, al 
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normalității, al obiceiurilor bune, al contactului cu lumea, avem șanse să reușim. 
Dacă, în schimb, biblioteca încetează să mai aibă aceste valențe, sigur o pândește 
pericolul dispariției. 
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NECESITATEA TRANZIŢIEI DEPOZITULUI LEGAL 
CĂTRE ERA DIGITALĂ 

Mihaela Tatiana ULMAN 

bibliotecar, Biblioteca Centrală 
Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi 

Serviciul Depozitul Legal este organizat şi funcţionează conform Legii Depozi-
tului Legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007, prin care Biblioteca Naţio-
nală a României este autorizată să exercite funcţia de Agenţie Naţională pentru 
Depozit Legal, atât la nivel central cât şi local. Misiunea sa este de a prezerva pentru 
posteritate „fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil”, în vederea 
realizării Bibliografiei Naţionale. 

Prevederile legale se referă la cărţi, ziare, reviste, almanahuri, calendare şi pu-
blicaţii seriale, partituri muzicale, albume, cărţi poştale, hărţi, material de comuni-
care, teze de doctorat, orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri 
grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fono- şi videografierea etc. 

Principalii beneficiari ai Depozitului Legal sunt: Biblioteca Academiei Române, 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală 
Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todo-
ran” Timişoara, Biblioteca Militară Naţională şi Centrul de Studii şi Păstrare a Arhi-
velor Militare Istorice Piteşti. Depozitul legal este organizat la nivel local de 
bibliotecile judeţene şi de Biblioteca Metropolitană Bucureşti. 

Începând cu Franţa anului 1536 putem vorbi de începuturile depozitului legal 
în lume. Regele François I este cel care pune bazele unei biblioteci regale şi porun-
ceşte ca nicio carte („livre”) sau scriitură („cahier”) să nu poată fi vândută sau trimi-
să în străinătate fără ca un exemplar al acesteia să fi fost remis spre păstrare 
Bibliotecii Regale, dăruind astfel omenirii depozitul legal.1 

1 International Publishers Association, Digital Legal Deposit (2014), disponibil pe http://www. 
internationalpublishers.org/images/news/2014/digital-legal-deposit-2014.pdf 
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În Marea Britanie, în 1610, Sir Thomas Bodley2, negociază un acord cu Compa-
nia de Imprimerie (Stationer’s Company), deţinătoarea monopolului asupra editării 
de cărţi, acord conform căruia aceasta era obligată să trimită câte un exemplar din 
orice operă publicată către Bodleyan Library din Oxford, bibliotecă înfiinţată de Sir 
Bodley. La rândul său, compania s-a obligat la această donaţie cu condiţia să poată 
împrumuta cărţile, dacă va dori să le retipărească, şi să aibă acces la orice altă carte 
donată de terţi, pe care să o poată „examina, colaţiona sau copia”. Acest acord a fost 
consfinţit prin lege şi a devenit ulterior obligaţie. 

În Germania, în anul 1642, împăratul Ferdinand a II-lea impune obligaţia de-
punerii unui exemplar din fiecare nouă apariţie editorială la HofBibliothek în Viena. 

Legi similare aveau să fie adoptate ulterior în Polonia (1645), Suedia (1661), 
Danemarca (1697), Finlanda (1702), Statele Unite (1790). 

Dacă în 1938 existau 52 de programe de depozit legal în lumea întreagă, în 
1991 erau 139, iar în anul 2006 toate Statele Uniunii Europene aveau deja legislaţii 
privitoare la depozitul legal. Excepţie fac Olanda, unde funcţionează un aranjament 
voluntar autoreglat, şi Cipru, care nu are nici un fel de prevedere de acest tip.3 

În România, începuturile depozitului legal sunt legate de numele domnitorului 
Constantin Brâncoveanu care a donat 8000 de documente Academiei Domneşti de 
pe lângă Mănăstirea Sfântul Sava (1708), mitropoliţii şi domnitorii trimiteau gratuit 
bibliotecilor mănăstireşti cărţi, încă de la apariţia tiparului. Regulamentele Organice 
(1831-1832) aduc primele reglementări în acest sens, atât în Moldova, cât şi în Ţara 
Românească. Prin Depozitul Legal, în Ţara Românească, se trimiteau cinci exempla-
re pentru Bibliotecile şcoalei din Bucureşti şi trei exemplare pentru Craiova. În 
Moldova, Academia Mihăileană din Iaşi primea un exemplar.4 

În 1864, autorii Regulamentului pentru bibliotecile publice atribuie dreptul de 
Depozit legal Bibliotecilor Centrale din Bucureşti şi Iaşi. În 1885 intră în vigoare 
prima lege care se referă exclusiv la Depozitul legal (autorul moral fiind Ion Bianu, 
directorul şi organizatorul Bibliotecii Academiei Române). 

Legea din 1885 este completată în 1904 cu o nouă lege privind Depozitul legal 
(autori Nicolae Georgescu-Tistu şi Emanoil Bucuţa), prin care se adaugă pe lista do-

2 Richard Bell, Legal deposit in Britain, citat de Jules Larivière, Guidelines for legal deposit legislation 
(UNESCO, 2000), disponibil pe http://archive.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm 
3 Angelaki Georgia, Background Report in connection with the Communication on Digital Libraries, (Eu-
ropean Commission, DG INFSO/ Unit E3: Learning and Cultural Heritage, 2006) disponibil pe 
http://web3.nlib.ee/cenl/docs/Digital%20Legal%20Deposit%20in%20the%20EU%20 
member%20states.pdf 
4 Perpessicius. Depozit legal. Origine. În străinătate şi la noi. Obiecţiuni. În: Buletinul cărţii, II, nr. 4, apri-
lie 1924, p. 40. 
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cumentelor supuse Depozitului legal şi gravurile, stampele, planşele, hărţile, muzica 
tipărită, litografiile.5 

Legea promulgată în 1922 de regele Ferdinand I se remarcă prin sporirea nu-
mărului de biblioteci beneficiare ale depozitului legal, de la trei la opt: Biblioteca 
Universităţii din Cluj, Biblioteca „Astra” din Sibiu, Biblioteca din Chişinău, Biblioteca 
Universităţii din Cernăuţi şi DL zonale/regionale. De-a lungul timpului, numărul de 
exemplare supuse depozitului legal a fost modificat: în 1904 – cinci exemplare, în 
1922 – 14 exemplare, ajungându-se chiar la 18 exemplare. În 1941 au fost adăugate 
la lista documentelor supuse depozitului legal, filmele cinematografice, discurile fo-
nografice şi gravurile pentru Academia Română.6 

În prezent sunt trimise 7 exemplare, din care Biblioteca Naţională a României 
reţine 3 exemplare, care sunt distribuite astfel: un exemplar pentru Depozitul legal 
propriu, un exemplar pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei naţio-
nale curente a României şi un exemplar destinat schimbului internaţional de publi-
caţii, şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii 
Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare 
„Mihai Eminescu” Iaşi, Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timişoa-
ra.7 

La Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iaşi funcţionarea 
depozitului legal a fost al doilea element, din punct de vedere cronologic, în înzes-
trarea bibliotecii cu publicaţii din cele mai variate domenii. Semnificativ este, din 
acest punct de vedere, raportul din 12 noiembrie 1890, care ne prezintă situaţia 
cărţilor intrate in bibliotecă: Cumpărate – 606 vol., 48 broşuri, 98 fascicole; Donate 
– 584 vol., 262 broşuri, 95 fascicole; Trimise de Minister – 69 vol., 13 broşuri; Legal
– 1.111 vol., 1961 broşuri, 367 fascicole.8

Prima formă de depozit legal, după cum am văzut, apare încă de la sfârşitul se-
colului al XVIII-lea, impunând negustorilor obligativitatea de a înzestra biblioteca 
Academiei Domneşti cu cărţi străine. La reorganizarea acesteia în Biblioteca Aca-
demiei Mihăilene sau a Şcoalelor, încă de la început se solicită şi se aprobă obligati-
vitatea pentru toţi autorii şi editorii din Moldova de a trimite câte cinci exemplare 
din fiecare volum tipărit şi un exemplar din periodice. Toate regulamentele ulteri-

5 În Monitorul Oficial, nr. 55, 10 (23) iunie, 1904, p. 277. 
6 Cristina Popa, Ce știm și cât știm despre depozitul legal?! (2006), disponibil pe http://bcucluj.ro/ 
philo/arhiva/mai2006.html 
7 Legea Nr. 111 din 21 noiembrie 1995 *** Republicată privind Depozitul legal de documente, disponi-
bil pe http://www.bibnat.ro/dyn-doc/lege-DL.pdf 
8 Nicoleta Popescu, Liviu Papuc, Radu Tătărucă: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” – 
monografie, Iaşi, 1989, pp. 31-32. 
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oare întăresc acest drept al bibliotecii ieşene de a fi păstrătoarea patrimoniului ti-
părit al principatului, ulterior, după Unire, extinzându-se prevederile legii şi asupra 
tipografiilor din Muntenia. Bibliotecarii au fost obligaţi să se agaţe de generoasele 
prevederi ale Legii depozitului legal şi să urmărească ducerea la îndeplinire. Atât D. 
Botez, cât şi B.P. Haşdeu, S. Bodnărescu sau Mihai Eminescu, G. Pascu sau K.K. Klein, 
până în zilele noastre, au verificat cu atenţie listele de editură, au apelat frecvent la 
somaţii şi chiar trimiteri în judecată pentru a putea fi îndeplinită misiunea depozi-
tului legal. 

Prin rolul său de bibliotecă enciclopedică academică şi de cercetare, biblioteca 
are datoria de a păstra, conserva şi valorifica documentele sale, oferind spre consul-
tare – prin împrumut la domiciliu sau doar în sălile de lectură, după caz – întregul 
fond de documente. O parte din documentele provenite din depozitul legal sunt da-
te spre consultare doar în sala de lectură, oferind cadrul informaţional necesar spri-
jinirii activităţii didactice şi de cercetare din comunitatea universitară ieşeană. 

Documentele intrate prin depozitul legal au un decalaj mare de la data apariţiei 
şi trimiterii către biblioteci din anumite cauze: fie din lipsa banilor alocaţi transpor-
tului de carte către biblioteci, fie din vina editorilor, autorilor de carte, care nu tri-
mit la timp publicaţiile editoriale, fie din lipsa personalului pentru prelucrare de 
carte de la Biblioteca Naţională sau a spaţiului de depozitare. 

Dacă pentru depozitului legal clasic avem aceste decalaje ale documentelor, în 
cazul depozitului legal online aceste probleme ar fi „mai uşor” de soluţionat, fiind 
mai flexibile, dând posibilitatea participării voluntare a editorilor. Însă nu este sufi-
cient să avem aceste documente „achiziţionate” doar pe un server. Ele trebuie stoca-
te, verificate, clasificate şi curatoriate, pentru a servi cercetării ulterioare, să fie 
însoţite de informaţii care să pună în context informaţia online. În unele ţări, pre-
cum Portugalia, Belgia, Cehia, Finlanda, Olanda, Slovacia şi Germania, se solicită edi-
turilor să depună, odată cu publicaţiile online şi un set de metadate care să permită 
catalogarea şi introducerea lor în bibliografiile naţionale9. 

Odată reglementat dreptul de a accesa aceste documente de pe reţelele biblio-
tecii, acestea vor putea fi conservate, drepturile de autor şi editor vor fi respectate şi 
se va avea un control mai bun asupra veniturilor provenite din comercializarea 
acestor publicaţii. 

Documentele electronice, intrate în bibliotecă prin depozit legal, pe suport CD, 
CD-ROM sau DVD au început să fie într-un număr mai mare (în prezent sunt peste 
5000 de documente pe acest tip de suport), dar nu toate îndeplinesc condiţiile de 
utilizare fiindcă o parte dintre acestea sunt deteriorate (în timpul transportului că-

9 Ibidem, p. 12. 
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tre bibliotecă); lipsesc informaţiile de pe suport (multe dintre acestea vin în pungi 
sau plicuri fără nicio informaţie); sunt parolate (nu se pot accesa de pe computer); 
au un număr redus de utilizări şi asta face ca introducerea lor în baza de date să fie 
restricţionată din momentul catalogării (CD-urile şi DVD-urile apărute la Editura 
Rentrop&Straton pot fi utilizate de maxim două ori). 

Legea românească nu aminteşte nimic despre publicaţiile online. În anul 2006 
s-a încercat introducerea acestora în lege printr-un proiect pentru modificarea Legii 
111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului Legal de do-
cumente, indiferent de suport. Potrivit proiectului ar fi trebuit acceptate, pe lângă 
cele menţionate mai sus şi publicaţii în format electronic, inclusiv publicaţii online 
sau off-line şi altele asemenea. Din păcate legea nu a fost acceptată cu aceste menţi-
uni, fiind eliminată din textul ei sintagma „indiferent de suport”.10 

În prezentarea făcută de Cristina Chivu11 în Noile tehnologii informaţionale: 
provocare şi necesitate în managementul dezvoltării, se afirmă că „în România, la ora 
actuală, cartea electronică are de luptat cu mai mulţi inamici. În primul rând, este 
vorba de cel care ar trebui să fie de fapt aliat: autorul. Autorii pur şi simplu nu au în-
credere în acest mijloc sigur de răspândire a operei lor. Pe locul doi, sunt editurile 
tradiţionale care văd în e-book un mare pericol. Totuşi, aşa cum arată statisticile, în 
ţările occidentale, unde industria Internetului este foarte dezvoltată, marile edituri 
cultivă cartea electronică din simplul motiv că acesta este un mijloc de a testa piaţa. 
Pe lângă autor şi editură, un al treilea adversar al celor puţini care vor să promove-
ze cartea electronică este chiar statul. Autorităţile nu fac nimic să-i sprijine pe aceşti 
pionieri. Ministerul Culturii a anunţat că vrea să realizeze o bază naţională de litera-
tură română. Proiectul nu s-a concretizat nici până astăzi”. Doar câteva case de edi-
tură editează carte electronică, cum ar fi: Folium, Noesis, Liternet, Asalt, iar altele 
oferă gratuit download de carte, exemplu Editura Folium. Editurile All şi Humanitas 
încep să producă pentru unele titluri, pe lângă lucrarea în format tipărit, şi varianta 
ei electronică pe CD. În anul 2000, s-a înfiinţat Asociaţia Editorilor de Carte Electro-
nică din România, din care fac parte: Asociaţia Arte/Litere Asalt, Liternet, Folium, 
Noesis.12 

10 Raport XXXI/203/31.10. 2006 la Proiectul de lege pentru modificarea legii 111/1995 privind consti-
tuirea, organizarea şi funcțunarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, Senatul Româ-
niei, http://www.senat.ro/legis/PDF/2006/06L764CR.pdf 
11 Cristina Chivu, Noile tehnologii informaţionale: provocare şi necesitate în managementul dezvoltării 
colecţiilor, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti, disponibil pe http://www.bcub.ro/ cata-
loage/unibib/noile-tehnologii-informationale-provocare-si-necesitate-in-managementul-dezvoltarii-   
colectiilor 
12 Idem. 
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Într-un studiu apărut în revista Saeculum13, Ioana Avădani, pune în discuţie in-
stituţia „Depozitului legal” şi analizează modul în care această instituţie este tratată 
şi funcţionează în era digitală, în principal în cazul ziarelor şi publicaţiilor periodice. 
Cu explicaţii şi exemple clare de bune practici, autoarea oferă o abordare a depozi-
tului legal prin cele trei aspecte: „caracterul comprehensiv (capacitatea de a trata 
egal toate operele), caracterul obligatoriu (obligaţia de depozitare care garantează 
caracterul comprehensiv) şi condiţiile de utilizare de către terţi, care să ţină în echi-
libru dreptul de acces la operă cu drepturile de autor”. Pune în discuţie depozitul le-
gal online care funcţionează în România, propunând o serie de încercări sau 
posibile soluţii în domeniu. Având o abordare profundă şi bine documentată, „ur-
mărind tranziţia depozitului legal către cultura digitală, prezentând câteva din pro-
vocările care impun regândirea unora dintre elementele definitorii şi metodele de 
implementare”, autoarea a prezentat o analiză realistă a situaţiei depozitului legal, 
subliniind necesitatea „iniţierii unei scheme de depozit legal online sau măcar des-
chiderea unei dezbateri publice şi profesionale pe această temă, fără riscul de a ră-
mâne în afara conversaţiei internaţionale”. 

Această abordare nu este simplă, fiindcă presupune redefinirea termenului de 
„document”, astfel încât să includă și documentele digitale, în diversele lor formate. 
În al doilea rând, aceasta presupune dezvoltarea unor facilități tehnice (softuri, baze 
de date, sisteme etc.) care să permită colectarea, updatarea şi accesul la informaţii 
pentru public.  

În multe state occidentale, depozitul legal online ia amploare şi statul dă drep-
turi prin legile adoptate, astfel: în Germania, depozitul legal pentru publicaţiile onli-
ne a devenit obligatoriu din 2006. Biblioteca Națională a Germaniei a cooperat cu 
editorii și furnizorii de conţinut, timp de trei ani, pentru a găsi un sistem potrivit 
pentru înregistrarea datelor, reuşind să implementeze un sistem automat care 
permite înregistrarea a 1000-1500 noi titluri de e-book pe zi. Biblioteca lucrează în 
prezent la modalităţi de constituire a depozitului legal pentru furnizorii individuali 
de conţinut (site-uri personale, bloguri, vloguri etc.) colectarea fiind obligatorie, în 
baza legii din 2006. Editorii pot opta între trei variante tehnice de upload pentru 
conţinut şi metadata (formular web, protocol OAI PMH sau ftp/WebDAV).14 

13 Ioana Avădani: Non available – despre Depozitul legal digital în România, (I) în Revista Saeculum, Se-
rie Nouă, ISSN 1221–2245, Anul XV (XVII), nr. 2 (42) / 2016, pp. 284-295. 
14 Digital Legal Deposit – An IPA Special Report (International Publishers Association,2014), disponibil 
la http://www.internationalpublishers.org/images/news/2014/digital-legal-deposit-2014.pdf 
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În Marea Britanie, Biblioteca Naţională a dezvoltat un soft care citește periodic 
o listă de site-uri (definite pe baza URL-urilor) – pe care le consideră de interes pen-
tru arhivele web – şi reactualizează datele.15 

În Olanda, depozitul legal are la bază un acord între Biblioteca Naţională şi edi-
tori şi este strict voluntar, atât pentru operele pe suport material, cât şi pentru cele 
online. 

Adaptarea presupune și efort organizatoric, resurse umane calificate și achizi-
ții mereu înnoite în pas cu dezvoltarea tehnologiei. Jules Larivière, director al Bibli-
otecii de Drept din Ottawa, a avertizat asupra necesității și obligației ca statele să își 
asume politici și costuri în acest sens.  

În anul 2000, UNESCO a dat publicităţii un set de recomandări care să ducă la 
dezvoltarea instituţiei depozitului legal în lume şi să faciliteze aplicarea şi extinde-
rea sa în era digitală.16 

În loc de încheiere: 
Am încercat, prin prezentarea mea, să arăt importanţa trecerii Depozitului Le-

gal în era digitală, plecând de la valoarea pe care o reprezintă acesta ca patrimoniu 
cultural şi ştiinţific naţional pe termen lung. Am prezentat un mic istoric al depozi-
tului legal în ţara noastră – în special din Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu” din Iaşi – şi în lume, făcând o paralelă între depozitul legal pe suport cla-
sic (material) şi cel online. 

În urma acestor prezentări, s-ar impune iniţierea unei scheme de depozit legal 
online – sau măcar deschiderea unor dezbateri publice şi profesionale pe această 
temă – astfel încât să se decidă ce funcţii ale depozitului legal se pot materializa şi 
extinde şi pentru ce utilizări anume (memorie colectivă, patrimonializare, protecţie 
a drepturilor de autor etc.).  

Ar trebui să se analizeze opţiunile de colectare nediscriminatorie a întregului 
conţinut online sau aplicarea unor criterii de selecţie.  

Ar fi necesară dezvoltarea unor parteneriate public-privat, de co-reglementări 
şi auto-reglementări în domeniul arhivării digitale.17  

Aşa cum menţionează şi doamna Elena Târziman: „Această arhivare ar trebui 
realizată de către bibliotecile naţionale sau în coordonarea acestora, conform unui 
cadru adecvat. Alături de soluţia tehnică de arhivare, mai sunt necesare şi operaţii 

15 Legal deposit for websites and electronic publications, British Library, disponibil pe http://www. 
bl.uk/aboutus/legaldeposit/websites/ 
16 Jules Larivière, Guidelines for legal deposit legislation (UNESCO, 2000), disponibil pe http:// archi-
ve.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm 
17 Ioana Avădani: Non available – despre Depozitul legal digital în România, (II), în Revista Saecu-
lum,Serie Nouă, ISSN 1221–2245, Anul XVI (XVIII), nr. 1 (43) / 2017, pp. 257-259.  
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specifice de catalogare, indexare, elaborare a instrumentelor de referinţă (bibliogra-
fii web sau webgrafii). Complexitatea arhivării permite Depozitului Legal digital să 
fie privit ca o activitate necesară dar care implică/presupune o strictă specializare, 
norme şi proceduri specifice, un cadru legal adecvat, precum şi o asumare instituţi-
onală şi naţională a unor asemenea funcţii şi atribuţii”.18 

România se numără printre ţările cu cea mai mare viteză de internet din lume, 
ocupând locul 14 după viteza medie a conexiunilor şi locul 9 după media vitezelor 
maxime înregistrate de conexiunile la internet, conform raportului publicat de 
compania americană Akamai.19  

O strategie corectă de implementare, dacă s-ar dori, ar însemna o gândire stra-
tegică, resurse pe măsură şi responsabilitate asumată. O instituţie specializată în 
domeniu arhivării digitale, care ar beneficia de legi în domeniu, susţinută cu garanţii 
financiare din partea statului ar duce la constituirea depozitului legal pentru publi-
caţiile online. 
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BIBLIOTECA MULTICULTURALĂ – VIITORUL PREZENT 

Elena ZANET 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași 

Știința de carte dezvoltă în oameni încrederea în sine.  
F. M. Dostoievski 

Părinții ne ajută să devenim oameni, cărțile să rămânem. 
Aurelian Silvestru, scriitor, psiholog,  

publicist din R. Moldova 

Introducere: concepte și evoluție 
Globalizarea, migraţia în creştere, comunicarea mai rapidă, transportul mai 

rapid şi alţi factori ai secolului XXI au sporit diversitatea culturală în rândul multor 
naţiuni unde înainte poate n-ar fi existat sau a crescut multiculturalitatea existentă 
deja.  

Libera comercializare a culturii tradusă prin promovarea diversității culturale: 
fiecare cetățean al planetei poate beneficia de libera circulație a ideilor, cuvintelor și 
imaginilor, încurajează tradițiile culturale și limbile minorităților, cultura se demo-
cratizează, țări sărace și bogate devin egale în dreptul de a-și răspândi cultura pro-
prie. 

Multiculturalismul răspunde necesităților unei lumi în schimbare în care ex-
primarea diverselor identități capătă forma unor răspunsuri în fața provocărilor 
aduse atât de către statul național, cât și de sfera transnațională și globală.  

Din punct de vedere al evoluției multiculturalității în lume, globalizarea a făcut 
din comunicarea interculturală un fapt inevitabil. Lumea de azi este supusă unor 
schimbări rapide, interacțiunea dintre oameni capătă noi dimensiuni. Contactul și 
comunicarea cu alte culturi sunt caracteristice dominante ale vieții moderne.  
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Comunicarea multiculturală înseamnă interacțiunea directă între oameni de di-
ferite culturi. Comunicarea multiculturală implică mult mai mult decât înțelegerea 
normelor unui grup, ce presupune acceptarea și tolerarea diferențelor. 

La nivel european, obiectivul general al Agendei Digitale este acela de a aduce 
beneficii economice și sociale durabile în țările Uniunii Europene datorită unei 
piețe digitale bazate pe internetul rapid și ultrarapid și pe aplicațiile interoperabile. 
Nu trebuie ignorat faptul că, există poziții din partea celor trei principali lideri eu-
ropeni cu privire la imigrație în țările europene, care afectează modelul multicultu-
ral în Europa. 

În România trăiesc alături de comunitățile de români diferite alte comunități 
etnice, cu tradiții culturale, lingvistice și religioase specifice. Regiunile cu cea mai 
mare diversitate etnică din România sunt Transilvania, Banatul, Bucovina și Dobro-
gea, iar zonele cu diversitate etnică mai redusă sunt Oltenia și Moldova. Multicultu-
ralismul românesc ar putea fi dat în orice moment drept exemplu occidentului, 
occident care se confruntă, tot mai mult, cu probleme puse de comunitățile de mi-
norități în creștere. Toleranța a constituit întotdeauna nota esențială a comporta-
mentului comunității tradiționale din zonele geografice ale României.  

Premisa pentru funcţionalitatea relaţiilor sociale, economice, politice şi cultu-
rale într-o societate multiculturală este deci, toleranţa, înţelegerea reciprocă şi cu-
noaşterea mai multor limbi. Bibliotecile au un rol important în această privinţă, 
contribuind cu informaţii şi publicaţii despre limbile şi culturile partenerilor de afa-
ceri, prin promovarea şi sprijinirea calificării multiculturale a utilizatorilor săi. Co-
misia Europeană cere ca cetăţenii europeni să înceapă învăţarea timpurie a limbilor 
străine şi, pe lângă limba maternă, să cunoască şi să aprofundeze cel puţin două 
limbi străine.  

Conform definiţiei date de UNESCO – Public Library Manifest -„serviciile bi-
bliotecii publice se bazează pe drepturile egale ale tuturor, indiferent de vârstă, sex, 
rasă, religie, naţionalitate, limba vorbită, statutul social. În mod obligatoriu, trebuie 
asigurate servicii şi materiale informaţionale pentru utilizatorii care, indiferent din ce 
motive, nu pot folosi serviciile şi materialele normale ale acesteia, de exemplu minori-
tăţi naţionale, persoane cu handicapat, bolnavi spitalizaţi, persoane private de liber-
tate.” 

În Declarația Universală UNESCO privind Diversitatea Culturală emisă în 
2001 se specifică că, „Diversitatea Culturală” sau „Multiculturalismul” se referă la co-
existenţa armonioasă şi interacţiunea diferitelor culturi, unde „cultura ar trebui privi-
tă ca set distinctiv de caracteristici spirituale, materiale, intelectuale şi emoţionale ale 
unei societăţi sau ale unui grup social pe care le integrează, pe lângă artă şi literatu-
ră; modurile de viaţă, modurile de convieţuire, sistemele de valori, tradiţii şi credinţe”. 
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Multiculturalismul este fundamentul forţei noastre colective în comunităţile 
noastre locale şi în societatea globală. Diversitatea culturală şi lingvistică este moş-
tenirea comună a omenirii şi ar trebui să fie preţuită şi conservată spre beneficiul 
tuturor. Este o sursă de schimb, inovaţie, creativitate şi coexistenţă paşnică printre 
oameni. „Respectul pentru varietatea de culturi, toleranţă, dialog şi cooperare într-un 
climat de încrederea reciprocă şi înţelegere sunt printre garanţiile cele mai bune de 
pace şi securitate internaţională”.  

În consecinţă, bibliotecile de toate tipurile reflectează, sprijină şi promovează 
diversitatea culturală şi lingvistică la nivel internaţional, naţional şi local şi, astfel, 
lucrează pentru dialogul intercultural şi cetăţenia activă. Atâta timp cât bibliotecile 
servesc diverselor interese şi comunităţi, ele funcţionează ca centre de învăţare, cul-
turale şi de informare, serviciile de bibliotecă trebuie să ţină cont de principiile fun-
damentale de libertate şi echitate în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi 
cunoaştere exhaustivă, respectând identitatea şi valorile culturale.  

Promovarea multiculturalității 
Muzeul reprezintă un prețios instrument de știință și educație, care cultivă 

prin zestrea sa o legătură strânsă între trecut și prezent. Patrimoniul muzeal, reflec-
tând produsele specifice ale epocilor și ale unor zone date, în primul rând produsul 
atâtor generații, se integrează în lanțul neîntrerupt al progresului societății de pe 
teritoriul României. 

Biblioteca digitală are ca principal scop conservarea și protecția patrimoniului 
cultural național existent, promovarea colecțiilor și lărgirea accesului la informație. 
Prin digitalizarea colecțiilor de documente și constituirea bibliotecii digitale se asi-
gură o bună promovare a valorilor, o mai bună diseminare a informației și o valori-
ficare superioară, la nivel național și internațional, a colecțiilor speciale, a docu-
mentelor rare. 

În România, există biblioteci care dispun de informaţie digitală. Exemple:  
Biblioteca Metropolitană București, 
Biblioteca Digitală Mureș,  
Biblioteca Digitală a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Na-

poca, 
Biblioteca Digitală Națională, Biblioteca digitală din cadrul cIMeC,  
Biblioteca Academiei Române.  
Biblioteca și serviciile de informare într-un context cultural și lingvistic divers 

includ pregătirea de servicii pentru toate tipurile de utilizatori ai bibliotecii și pre-
gătirea de servicii de bibliotecă speciale pentru a deservi grupuri culturale și ling-
vistice. O atenție specială este acordată grupurilor care sunt adesea marginalizate în 
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societăți culturale diverse: minorități, cei care cer azil și refugiații, rezidenții cu 
permis de ședere temporară, muncitorii imigranți și alte comunități. 

Într-o societate multiculturală, bibliotecile pun accentul pe activităţi care per-
mit contactul între diferitele grupări etnice şi culturale şi încurajează schimburile 
interculturale, prin promovarea înţelegerii şi toleranţei dintre grupurile etnice şi 
culturale. 

În întâmpinarea diversităţii culturale şi lingvistice, bibliotecile: 
– servesc toţi membrii comunităţii fără discriminare în baza moştenirii cultu-

rale şi lingvistice; 
– furnizează informaţii în limbile şi tipurile de scriere; 
– oferă acces la o gamă largă de materiale şi servicii adaptându-se la toate co-

munităţile şi nevoile. 
Ca exemple de biblioteci din zone diferite ale lumii care asigură servicii multi-

culturale, amintesc: 
– ţările scandinave dispun de o infrastructură pentru serviciile multiculturale 

de bibliotecă, cu un depozit central de publicaţii, servicii de consiliere, portalurile 
Web multilingve şi, de asemenea, cooperează şi participă la programele de produc-
ţie editorială; 

– în Statul Federal Australian, portalul web „Multicultural Professional Bridge” 
(MPB) de pe serverul Bibliotecii de Stat Queensland asigură accesarea multilingvă a 
informaţiilor pe internet. În afară de acestea, oferă informaţii în domeniul comuni-
tar; 

– biblioteca din Frankfurt – proiectul „International Bibliothek” are o orientare 
corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă ale comunităţii multiculturale; 

– activitatea multiculturală a bibliotecii în Italia a fost puternic influenţată prin 
conceptul „raftul de cărţi multicultural”, aparţinând pedagogului Vincio Ongini. In-
ternetul constituie pentru bibliotecile italiene varianta virtuală de continuare a ini-
ţiativei „Raftul de cărţi multicultural”; 

– Europeana, biblioteca digitală care reunește opere reprezentative pentru cul-
tura europeană permite cetăţenilor să consulte versiunile online ale unor cărţi, fo-
tografii, hărţi, ziare, filme şi videoclipuri care provin din diferite instituţii din 
întreaga Europă. 

Bibliotecile au un rol foarte important în procesul de învăţare şi studiu pe par-
cursul întregii vieţi. 

Un sistem de bibliotecă care funcţionează bine deserveşte în acelaşi fel cetă-
ţeanul ca şi întreaga societate. Nici un utilizator nu trebuie subapreciat, ci conside-
rat o valoare pentru bibliotecă. Biblioteca nu este doar un loc în care utilizatorul se 
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simte în siguranţă, ea contribuie în mod activ şi substanţial la integrarea în societa-
te.  

Conform definiţiei date de IFLA (Federation of Library Association and In-
stitution), „activităţile multiculturale ale bibliotecilor sunt o sumă de servicii oferite 
de bibliotecă, care trebuie să satisfacă cerinţele unei societăţi multiculturale.” 

Pentru că societatea noastră este marcată ireversibil de migraţia internaţiona-
lă a populaţiei, pentru bibliotecă, acest lucru trebuie să constituie o cerinţă logică, şi 
nu utopică, ea trebuind să reacţioneze prin concepte pozitive la această provocare 
multiculturală. Biblioteca este indispensabilă pentru binele societăţii multiculturale, 
prin participarea sa la integrarea grupurilor etnice, în parteneriat cu alte instituţii 
educaţionale şi sociale ale statului, şi prin susţinerea activă a măsurilor de integra-
re, elaborate de autorităţi.  

Fondul de carte al unei biblioteci oglindește componenţa socială şi etnică a so-
cietăţii pe care o deserveşte, pentru că, altfel, pierde o parte din potenţialii săi utili-
zatori, neputându-şi îndeplini menirea. Internetul a îmbunătăţit enorm serviciile 
oferite de bibliotecă în ceea ce priveşte minorităţile culturale. Internetul influenţea-
ză numeroase domenii ale serviciilor multiculturale ale bibliotecii, susţine Clara M. 
Chu, de la Universitatea California, Los Angeles, considerând că bibliotecile au obli-
gaţia să asigure accesul la internet fără taxă sau cu o taxă accesibilă tuturor utiliza-
torilor şi potenţialilor utilizatori, pentru a se putea informa. Clara Chu este o 
bibliotecară de naționalitate canadiano-chineză și cercetător în științele informației. 
Este Directorul Centrului Mortenson pentru Programe de Biblioteci Internaționale 
de la Universitatea Illinois din Urbana-Champaign. Interesul ei de cercetare este bi-
blioteconomia și științele informării precum și serviciile de informare multicultura-
le. 

Conform declaraţiei IFLA privind societatea multiculturală, „ofertele unei bibli-
oteci pentru minoritatea culturală, etnică, lingvistică nu trebuie să fie izolate sau 
complementare faţă de ofertele normale. Ele trebuie să fie integrate total în toate 
ofertele bibliotecii.”  

Potrivit cerinţelor formulate de o societate multiculturală, rezultă următoarele 
sarcini pentru biblioteci:  

− bibliotecile sunt locuri de întâlnire şi comunicare care sprijină schimbu-
rile interculturale şi înţelegerea diferenţelor culturale ale cetăţenilor. Bibliotecile, în 
contrast cu autorităţile statului pentru imigranţi, asigură spaţiul în care imigranţii 
pot să-şi învingă frica privind contactul cu o societate culturală străină. Pentru con-
tactarea şi ajutarea grupei ţintă, bibliotecile trebuie să aibă o activitate intensă, în 
colaborare cu asociaţiile pentru imigranţi, acest lucru realizându-se prin materiale 
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informative şi organizarea de vizite la bibliotecă, folosindu-se pentru comunicare 
limba vorbită de grupul ţintă; 

− bibliotecile trebuie să sprijine grupul ţintă la învăţarea limbii oficiale a 
ţării în care s-a stabilit, să-i ajute să se orienteze şi să se integreze în societate. Acest 
lucru se poate realiza în colaborare cu autorităţile locale, organizaţiile voluntare de 
ajutorare, prin transmiterea şi punerea la dispoziţia imigranţilor a materialelor in-
formative ale acestor organizaţii;  

− bibliotecile sprijină menţinerea contactului şi folosirea activă a limbii 
materne cu ţările de provenienţă, prin punerea la dispoziţia grupei ţintă a materia-
lelor informative de ultimă oră (ziare, reviste, publicaţii), precum şi contactul direct 
prin internet;  

− atragerea minorităţilor culturale la bibliotecă prin activităţi organizate 
spre informarea acestora privind noutăţile editoriale achiziţionate pentru grupul 
ţintă, organizarea de întruniri pentru cunoaşterea reciprocă a ţărilor lor, oferirea de 
informaţii despre cultura altor popoare, stimularea grupului ţintă pentru a organiza 
ei înşişi întâlniri prin care pot transmite şi actualiza propria lor moştenire culturală, 
societatea putând afla astfel de diversitatea culturală autentică lor;  

− biblioteca trebuie să fie promotoarea învăţării pe tot parcursul vieţii, 
având ca punct forte transmiterea cerinţelor şi competenţelor actuale privind utili-
zarea tuturor posibilităţilor informaţionale, prin sprijinirea, încurajarea şi promo-
varea lecturii, comunicării, informării;  

− biblioteca trebuie să facă eforturi pentru promovarea lecturii şi a comu-
nicării prin asigurarea accesului şi a posibilităţilor de utilizare liberă a tuturor pu-
blicaţiilor, fie ele clasice sau moderne. Ea trebuie să ofere grupurilor ţintă toate 
publicaţiile posibile în limba lor maternă. Limba maternă nu trebuie neglijată, tre-
buie ocrotită şi folosită activ. Societatea multiculturală, care a acceptat această mi-
noritate, poate fi interesată de studiul acestor limbi străine, având nevoie pentru 
aceasta de publicaţiile în limba originală. Cunoaşterea de limbi străine este astăzi 
cheia succesului spre o societate multiculturală.  

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași desfășoară cu succes o serie de progra-
me, proiecte și activități multiculturale cu impact asupra publicului cititor ieșean.  

Linkul care conduce de pe pagina web a bibliotecii publice din Iași către toate 
activitățile ce au avut subiect-cheie diversitatea culturală sunt concretizate cu print 
screen în cele ce urmează:  
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Concluzii 
Consiliul	Europei menționează în White	Paper	on	 Intercultural	Dialogue	

„Living	Together	As	Equals	in	Dignity”, 2008, că este esențial să creăm spații de 
dialog deschise tuturor. Guvernarea interculturală de succes, la orice nivel, este în 
mare măsură o problemă privind cultivarea unor spații fizice precum străzi, piețe și 
magazine, case, grădinițe, școli și universități, centre culturale și sociale, cluburi de 
tineret, biserici, sinagogi și moschei, săli de întâlnire ale companiilor și locuri de 
muncă, muzee, biblioteci și alte facilități de agrement, sau virtuale, spații precum 
mass-media.  

Orașul intercultural își construiește politicile și identitatea pe baza recunoaște-
rii explicite că diversitatea poate fi o resursă pentru dezvoltarea societății; ulterior, 
orașele interculturale își pot împărtăși exemplele de bune practici privind gestiona-
rea mai bună a diversității, abordând posibilele conflicte și beneficiind de avantajul 
diversității. 

Prin realizarea unui sistem integrat se va crea un spaţiu informaţional cultural 
privitor la valorificarea şi protejarea patrimoniului naţional, ca factor important al 
identităţii culturale şi interferenţelor sale cu patrimoniul regional şi european. Un 
aspect important al sistemului se referă și la promovarea obiectivelor patrimoniului 
ce ţin de dezvoltarea turismului cultural, care presupune crearea unei imagini pozi-
tive a ţării în context internaţional. 

Bibliografie 

Agenda Digitală pentru Europa este una dintre cele șapte inițiative-pilot ale Strategiei Europa 
2020 și are ca scop definirea rolului motor esențial pe care utilizarea tehnologiei informației și comu-
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Introducere 
Problema universaliilor este una din cele mai dezbătute probleme ale Evului 

Mediu, angajând în dispută marile minți ale acestei ere. Lucrarea de față vrea să 
constituie o introducere în această temă, ocupându-se în special cu prezentarea is-
torică a problemei până la începutul Renașterii. Cu excepția teoriilor lui Platon și 
Aristotel, care vor fi prezentate după ce am stabilit care este problema cu care ne 
confruntăm (capitolele dedicate lui Porfir și Boethius), lucrarea încearcă să expună 
cronologic soluțiile cele mai importante la problemă împreună cu cei mai de seamă 
reprezentanți ai pozițiilor respective. Acest text nu are pretenția de a trata în mod 
exhaustiv tema, ci, așa cum am precizat, vrea să constituie un element propedeutic 
pentru vastul subiect în discuție.  

Pentru a aborda tema universaliilor trebuie, bineînțeles, să vedem cum a ajuns 
aceasta să fie o problemă atât de importantă pentru Evul Mediu și, la fel de impor-
tant, să explicăm care anume este subiectul acestor controverse, mai precis, ce înțe-
legem prin universal. Ambele întrebări își găsesc un răspuns în scrierea lui Porfir, 
Isagoga, care este de fapt o introducere la Categoriile lui Aristotel. O vom folosi și 
noi ca o introducere în temă pentru a stabili întâi statutul logic al universaliilor și 
problema care apare când încercăm să le găsim statutul ontologic.  

Întrebarea lui Porfir 
Isagoga lui Porfir a fost transmisă medievalilor, care nu puteau face conexiu-

nea între aceasta și marile opere ale filosofiei grecești, acestora lipsindu-le texte 
importante din Platon, Plotin și mai ales din Aristotel, căruia îi cunoșteau unele 
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scrieri logice, însă nu și opere ca Fizica și Metafizica.1 Introducerea lui Porfir punea 
o problemă ontologică extraordinară, fără căuta în acest tratat soluția, astfel medie-
valii au găsit chiar la începutul textului lui Porfir o problemă ce trebuia rezolvată: 

Aşa, de pildă, în ce priveşte genurile şi speciile, <1> fie că subzistă, fie că sunt 
doar simple gânduri, fie că, subzistente fiind, <2> sunt corpuri, sau sunt lipsite de corp, 
şi, în sfârşit, <3> dacă sunt separate, sau se află în lucrurile sensibile şi sunt imanente 
acestora, mă voi feri să o spun, deoarece o asemenea problemă este cât se poate de 
adâncă şi are nevoie de o altă cercetare mai întinsă…2 

Acesta este fragmentul care a fondat de fapt problema universaliilor. Delimită-
rile întrebărilor sunt făcute după modelul lui Alain de Libera în Cearta Universaliilor 
astfel încât să putem observa ce trebuie să aflăm despre genuri și specii (adică de-
spre universalii), precum și posibilele soluții (ce au fost susținute de-a lungul istori-
ei).3 În prima întrebare regăsim chiar disputa dintre Platon și Aristotel, universaliile 
subzistente corespunzând Ideilor platoniciene, modele perfecte ale căror cópii sunt 
individualele, pe când cea de-a doua alternativă indică viziunea aristotelică conform 
căreia individualele sunt substanțele prime, genurile și speciile fiind concepte pos-
terioare, deci substanțe secunde.4 În a doua întrebare, admițând existența reală a 
universaliilor, se pune problema materialității sau imaterialității lor, în cazul imate-
rialității confruntându-ne cu problema legăturii dintre individual și universal. Ulti-
ma întrebare se întoarce la o distincție din disputa Platon-Aristotel. Ambele 
răspunsuri aduc dificultăți: Forma platoniciană, separată fiind de individual, ne îm-
piedică să vedem legătura dintre lumea sensibilă și cea inteligibilă, iar forma ima-
nentă aristotelică implică prezența inteligibilului în sensibil, lucru ce rămâne de 
explicat.5 

Înțelegem acum de ce Porfir considera că este nevoie de o cercetare mai adân-
că pentru a răspunde la aceste întrebări, căci fiecare răspuns aduce noi probleme și 
necesită noi explicații.  

1 Porfir Fenicianul, Isagoga, traducere din limba greacă, note și comentarii de Gabriel Chindea, Editura 
Univers Enciclopedic, București, 2002, pp. 161-162 și notele. 
2 Ibidem, p. 13.  
3 Alain de Libera, Cearta Universaliilor, traducere de Ilie Gyurcsik și Margareta Gyurcsik, Editura Amar-
cord, Timișoara, 1998, p. 32, nota 13.  
4 Aristotel, Categorii; Despre Interpretare, traducere, cuvânt înainte, note, comentariu și interpretare de 
Constantin Noica, Editura Humanitas, București, 2005, pp. 11-12. 
5 Alain de Libera, op. cit., pp. 32-38.  
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Lămurirea termenilor 
Am precizat că tratatul lui Porfir reprezintă o introducere pentru Categorii. Fe-

nicianul adresează acest studiu unui discipol6, Chrysaorios. El prezintă în lucrare 
caracteristicile predicabilelor7, precum și asemănări și diferențe ale acestora. Prin 
predicabil înțelegem ceea ce poate fi spus despre ceva. Porfir enumeră cinci astfel 
de predicabile (modificând lista lui Aristotel): genul, diferența, specia, propriul și 
accidentul. 

Genul este predicabil (adică se spune) despre mai multe lucruri diferite ca spe-
cie, în ce privește esența. Gen este, de exemplu, viețuitor, care indică esența atât a 
speciei om, cât și pe cea a individului Socrate.  

Specia este predicabilă în ceea ce privește esența despre mai multe lucruri di-
ferite ca număr. Ea este întotdeauna cuprinsă sub un gen, dar poate fi ea însăși gen 
pentru altă specie. Genul dă esența speciei, iar specia dă esența individului.  

Pentru a ilustra diferența dintre aceste două predicabile, Porfir construiește 
ceea ce va fi mai târziu cunoscut sub numele de arborele lui Porfir:  

Substanță – corp – corp însuflețit – viețuitor – viețuitor rațional – om – Socrate8 
Substanța, care le cuprinde pe toate, este genul de maximă generalitate (nu 

aparține el însuși altui gen), pe când omul este specia cea mai specifică, cum în 
dreapta ei nu există alte specii, ci chiar individualele. Cele dintre substanță și om 
sunt genuri pentru cele de la dreapta lor și specii pentru cele de la stânga lor (ex.: 
viețuitorul rațional este specie a viețuitorului și gen al omului).  

Diferența este predicabilă în ce privește calitatea, despre mai multe subiecte 
diferite ca specie. Chiar în arbore găsim specii (sau genuri) de forma corp însuflețit. 
Această specie se formează adăugând genului corp diferența însuflețire. Desigur că 
nu trebuie neapărat ca diferența să fie explicită în specie pentru a o caracteriza 
(omul este produs din genul viețuitor rațional și diferența mortalitate). Iată cum 
prin gen și diferență am definit specia9. 

6 Porfir, op. cit., p. 13 și nota 2. 
7 Acestea sunt noțiuni, sau, literal, voci. Ele capătă în logica medievală numele de praedicabilia. Vezi Ibi-
dem, p. 146. 
8 Numele de arbore al lui Porfir este dat mai târziu, însă această exemplificare este făcută chiar de feni-
cian în Isagoga, pp. 25-27. Genul de maximă generalitate este substanța, una dintre cele zece categorii 
despre care tratează Aristotel. Porfir afirmă că un astfel de arbore se poate face pentru toate celelalte 
categorii (calitate, cantitate, loc etc.). Așadar, universaliile ar fi toate genurile și toate speciile din cei ze-
ce arbori. Numărul acestora, deși foarte mare, este unul finit și exact, căci speciile sunt imuabile, pe 
când numărul indivizilor variază și deci este considerat infinit de către Platon. Tocmai de aceea el spu-
ne că despre individuale nu putem avea o cunoaștere adevărată (cf. Isagoga, p. 31 și notele). 
9 Cf. Metafizica Z, 12, 1037b. 
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Propriul este predicabil, însă nu în ceea ce privește esența, despre mai multe 
subiecte de aceeași specie, însă diferite ca număr. Ne interesează în special propriile 
convertibile care revin unei singure specii, tuturor indivizilor ei nu numai la un mo-
ment dat (întotdeauna), cum este pentru specia om propriul capacitate de a râde.  

Accidentul este predicabil în mod accidental despre mai multe subiecte diferite 
ca număr (de exemplu, a fi negru este un accident al corbului). 

Acestea sunt cele cinci voci. Universaliile sunt genul și specia, adică toate clase-
le din arbore care nu reprezintă lucruri individuale. Porfir susține că genul este an-
terior individualului, căci prin suprimarea genului dispar și indivizii, în schimb 
dispariția unui individ nu duce la dispariția genului. Acest punct de vedere infirmă 
presupunerea că Porfir ar fi fost vocalist, se pare că el numește predicabilele voci 
doar din punct de vedere logic, sensul fiind acela de noțiuni. Afirmând anteriorita-
tea genului, el intră în dezacord cu teza aristotelică conform căreia genul și specia ar 
fi substanțe secunde.10 Totuși această anterioritate îi permite lui Porfir să facă o 
analogie între gen și diferență cu materia și forma. Astfel, specia este compusă din 
gen și diferență cum individualul este compus din materie și formă. Genul are dife-
rențele în potență, iar materia are formele în potență. Specia și, respectiv, individua-
lul se nasc când una dintre diferențe sau forme se află în act.  

Să clarificăm noțiunile de potență și act. Acești termeni sunt folosiți de Aristo-
tel în mod constant în operele sale și cu ajutorul acestora încearcă Stagiritul să ex-
plice deopotrivă natura, sufletul, logica, metafizica. Vom folosi un exemplu din De 
Anima pentru a ilustra diferența dintre potență și act. Aristotel prezintă două feluri 
de a simți: un om (nici orb, nici surd) care se află în somn aude sau vede în mod vir-
tual (în potență), pe când despre cel care chiar săvârșește acțiunea de a privi sau de 
a asculta putem spune că simte ca realizare (este în act).11 

Ne întoarcem la analogia lui Porfir. Aceasta este foarte importantă pentru a nu 
ajunge la o problemă atunci când acceptăm anterioritatea universaliilor: cum genul 
are diferențele în potență, el nu trebuie văzut ca ceva ce cuprinde două contradicto-
rii12 (un contraargument pentru existența genului poate fi formulat așa: Cum poate 
viețuitorul să cuprindă și raționalul și iraționalul?), ci acesta poate lua una din for-
mele (diferențele) pe care le are în potență. Cu alte cuvinte, ceea ce au în comun vie-

10 În această privință, Aristotel pare că se contrazice singur, raportul dintre universal și individual fiind 
descris diferit de Stagirit în diferite lucrări (cf. Alain de Libera, op. cit., pp. 25-31). 
11 Aristotel, De Anima; Parva naturalia, traducere și note de N. I. Ștefănescu, Șerban Mironescu și Con-
stantin Noica, Editura Științifică, București, 1996, pp. 41-42.  
12 Aristotel însuși consideră că, dacă genul ar participa la diferențele sale specifice, un lucru ar trebui să 
participe în același timp la noțiuni contrare. Vezi Metafizica, Z, 12, 1037b. 
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țuitorul rațional și cel irațional este că sunt diferențe ce actualizează același gen, 
formând două specii.13 

Despre Porfir sunt suficiente acestea. Marea importanță a lucrării lui (pe lângă 
clarificările logicii aristotelice) este deschiderea unei probleme ontologice asupra 
universaliilor, adică interogația pe care am reprodus-o la început.  

Boethius 
Este adevărat însă că Porfir nu a deschis de unul singur această problemă a 

universaliilor, ci generarea ei se datorează și lui Boethius, care a tradus și comentat 
lucrarea fenicianului. Boethius a făcut pentru medievali legătura cu datele filosofice 
ale Antichității. Boethius mai degrabă prelucrează textul lui Porfir, căci avem motive 
să credem că, schimbând nuanțele întrebării, el își anticipă și soluția.14 Din modul 
lui Ockham de a pune problema, Alain de Libera demonstrează că formularea tra-
ducerii lui Boethius diferă de ceea ce spune de fapt Porfir:  

Prima întrebare este dacă genurile și speciile sunt subzistente în afara sufletului 
sau se află doar în intelect. A doua: dacă sunt corporale sau incorporale. A treia: dacă 
sunt incorporale, sunt oare separate de cele sensibile sau se află în sensibilele înse-
le?15 

Se poate observa cum în traducere a doua și a treia întrebare sunt legate una 
de alta, cea din urmă punându-se dacă universaliile se dovedesc a fi incorporale. Să 
urmărim soluția lui Boethius: el consideră, în acord cu teza lui Aristotel din Metafi-
zica, Z, că genurile și speciile nu pot fi substanțe, căci nu au unitatea lucrurilor indi-
viduale, ci sunt comune unei pluralități. Totuși, ele nu pot fi nici situate numai în 
intelect, căci intelecția nu ar avea subiect. Rezolvarea primei întrebări înseamnă 
pentru Boethius găsirea unei metode de a afirma existența universaliilor în realitate 
fără a fi substanțe și existența lor în intelect fără a fi concepte vide.16 Interpretarea 
următoarelor două întrebări îl ajută pe gânditor să dea soluția: spiritul poate separa 
genurile și speciile de corpurile sensibile prin gândire (proces numit abstracție).17 
Universaliile există deci în corporal, neseparate de sensibil, dar prin contemplație 
spiritul le separă și le percepe ca incorporale. Acest proces al spiritului este posibil 

13 Porfir, op. cit., pp. 157-161.  
14 Alain de Libera, op. cit., pp. 128-130. 
15 William Ockham, Expositio in Librum Porphyrii de Praedicabilibus, în volumul Despre Universalii, tra-
ducere de Alexander Baumgarten, comentarii, note și studiu de Simona Vucu, Editura Polirom, Iași, 
2004, p. 89.  
16 Alain de Libera, op. cit., p. 130. 
17 Ibidem. 
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pentru că individualele au o așa-numită natură formală datorită căreia li se asea-
mănă esențele. Au o imagine comună pe care spiritul o sesizează.  

Această teză nu rezolvă toate problemele, căci acceptând rezolvarea lui Boe-
thius trebuie să acceptăm un dublu statut al unui subiect: unul singular în lucrurile 
în care este și unul universal în gândire. Astfel același lucru poate fi singular și uni-
versal deopotrivă.18 Iată un nou punct de plecare pentru cei ce vor aborda problema 
universaliilor.  

 
Întoarcerea la Antichitate 
Fiind stabilite problemele ce se pun în această dispută, este timpul să ne în-

dreptăm atenția spre diferitele puncte de vedere și tabere care s-au format. Impor-
tant este să înțelegem că deși ceea ce înțelegem prin ceartă a universaliilor este o 
problemă care în istoria filosofiei se referă în special la secolele XII-XVI ale erei 
noastre, dilema statutului acestor universalii nu se limitează la perioada scolastică. 
De fapt, statutul genurilor și al speciilor ridică probleme de ontologie, logică și me-
tafizică, ceea ce ne face să nu fim mirați de regăsirea acestor întrebări cu mult înain-
te și la mult timp după Evul Mediu.  

Putem întâlni această problemă chiar în Antichitate. Școala eleată, iar mai apoi 
Platon, au considerat că natura (adică ansamblul tuturor individualelor), schimbă-
toare fiind, nu poate să fie în sensul tare al verbului grecesc εἶναι, care indică un a fi 
neschimbător, identic cu sine însuși, fără încetare19. Acest a fi este mai presus de 
devenire, de instabilitatea care caracterizează lumea materială. Pentru Parmenide 
și pentru Platon este evident că nu putem avea o știință a lucrurilor ce se află într-o 
continuă schimbare, de aceea trebuie să renunțăm la încercarea de a cunoaște sen-
sibilul, materialul și, în schimb, să încercăm să contemplăm Ființa.20 Prin aceasta în-
țelegem ceea ce nu se schimbă, ceea ce e întotdeauna identic cu sine, problema este 
însă că această entitate nu se poate găsi în natură. Platon dezvoltă în acest sens teo-
ria ideilor, prototipuri inteligibile ale lucrurilor sensibile. Realitatea este pentru Pla-
ton alcătuită din aceste idei imuabile, iar ceea ce percepem prin simțuri reprezintă 
numai cópii imperfecte ale ideilor. Soluția lui Platon la problema lui Porfir ar suna 
cam așa: univesaliile sunt realități subzistente, incorporale și separate de lucrurile 
sensibile pe care le determină. Avantajul acestei soluții este acela că, ideile fiind 
simple, eterne și absolute, știința (cunoașterea acestor realități) este una obiectivă. 

                                                 
18 Ibidem, pp. 131-132.  
19 Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon. 
20 Adrian Niculcea, Cearta Universaliilor și argumentele raționale în favoarea existenței lui Dumnezeu, 
Editura Arhetip, București, 2002, pp. 13-19.  
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Dezavantajul este că o asemenea știință este greu de atins, ideile fiind atât de depăr-
tate de ceea ce putem percepe cu simțurile. Platon s-ar încadra cu această soluție în 
tabăra realismului extrem (numit și realism platonic).  

Poziția platoniciană nu a fost adoptată de Aristotel. Discipolul lui Platon găseș-
te probleme în teoria maestrului: deoarece lucrurile sunt separate de idei, nu putem 
spune cum pot să participe unele la celelalte, prin urmare în teoria lui Platon lucru-
rile sunt izolate de propria esență. Alte critici sunt că ideile nu sunt cauza mișcării 
(schimbării) lucrurilor, nu alcătuiesc substanța lor (cum nu sunt imanente acestora) 
și nu contribuie la existența lor.21 Mai mult, Stagiritul consideră că efemeritatea in-
dividualelor nu e un simplu accident, ci e în însăși natura lor.  

Aristotel propune o soluție proprie pentru a explica diversitatea realității: un 
principiu ontologic care cuprinde în potență toate aspectele realității sensibile. 
Acest principiu este materia. Prin aceasta înțelegem că materia este originea tuturor 
lucrurilor care alcătuiesc realitatea, lucru posibil deoarece materia are potențialita-
tea de a fi orice. Toate ființele există nedeterminate în materie, care le cuprinde ca 
un gen. Forma este cea care există virtual în materie și prin care ființa nedetermina-
tă devine determinată, luând forma pe care aceasta o are în realitate. Cu alte cuvin-
te, nașterea lucrurilor înseamnă actualizarea lor: trecerea lor de la existența 
potențială din materie la existența în act prin acceptarea formei. Ideile lui Aristotel 
vor fi prelucrate de peripateticienii arabi, iar prin Toma din Aquino vom cunoaște 
realismul moderat (sau realismul aristotelic). 

 
Soluțiile medievalilor 
Acestea fiind clarificate, este timpul să continuăm prin prezentarea celor mai 

importante poziții pe care le-au avut filosofii medievali față de această problemă. 
Este adevărat că problema, atât de complicată și subtilă, nu a avut numai cele câteva 
soluționări pe care le vom prezenta, Ioan din Salisbury enumerând în lucrarea sa 
Metalogicus 13 curente numai până în secolul al XII-lea.22  

 
Nominalismul excesiv/Vocalismul  
Nominalismul este curentul care neagă existența în realitate a genurilor și a 

speciilor, acestea rămânând doar cuvinte care desemnează colecții (grupuri) de in-
divizi concreți. Această concepție asupra naturii universaliilor vine ca o urmare a 
analizei limbajului și a rolului acestuia în mecanismul gândirii. Se ajunge la opinia că 

                                                 
21 Ibidem, pp. 79-80.  
22 Anton Dumitriu, Istoria logicii, vol. I, ediția a II-a, Editura didactică și pedagogică, București, 1969, pp. 
343-344.  
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logica studiază în mod exclusiv expresia gândirii și deci are o natură verbală. Lucrul 
sensibil este conceput de intelect, dar cuvântul este cel care semnifică concepțiile 
sufletului și intelectului. Nominalismul reduce universaliile la simple cuvinte, flatus 
vocis, iar prin aceasta se disting logicienii moderni, sau terministae (nominaliști) de 
cei vechi, numiți antiqui (susținători ai teoriei realiste a universaliilor).23 Consecința 
negării unui statut real al universaliilor ridica probleme serioase mai ales cu privire 
la universalitatea și necesitatea științelor. Studiul realității este pentru nominaliști 
un studiu al individualelor, cunoscute prin percepția senzorială.  

 
Roscelin de Compiègne 
Întemeietorul și principalul reprezentant al acestui tip de nominalism excesiv 

(cunoscut și ca vocalism) este Roscelin de Compiègne. Acesta consideră că universa-
liile nu sunt altceva decât cuvinte goale, lipsite de semnificație. A spune că un lucru 
este unul înseamnă a atribui unui anumit termen un lucru individual, adică, de 
exemplu, termenul Socrate are un singur appellatum: omul individual. A spune, în 
schimb, că un lucru este mai multe înseamnă a spune că un anumit tip de termen 
denotă mai multe lucruri, deci are mai multe appellata, de exemplu, cuvântul popor. 
Teza lui Roscelin susține că niciun lucru nu este construit din părți, deci termenii 
care au mai multe appellata sunt cuvinte goale.24 Consecințele acestei opinii sunt 
inadmisibile în domeniul teologiei trinitare, Roscelin afirmând fie că Treimea nu în-
seamnă doar trei ipostase, ci trei substanțe, fie că este vorba de o singură substanță 
și de o singură persoană divină. Nu ne miră că una dintre cele mai grave acuzații ce i 
s-au adus lui Roscelin este cea de „triteism”25 Un alt punct de vedere susținut de 
Roscelin este acela că genurile și speciile nu sunt categorii obiective, ci ele depind 
de subiectivitatea noastră, cu alte cuvinte, modul în care grupăm noi obiectele este 
cu totul arbitrar. Negarea obiectivității universaliilor atrage negarea obiectivității 
logicii, teza lui Roscelin „deschizând drumul arbitrarului absolut”.26 Cu această opi-
nie controversată (re)deschide Roscelin în secolul al XI-lea problema universaliilor.  

 
Realismul extrem 
Curentul opus acestui vocalism susținut de Roscelin este realismul extrem, 

moștenit prin influențele neoplatonice. Mulți autori medievali primesc această solu-
ție realistă în mod necritic, deși apar suficiente contradicții și în aceasta perspectivă.  

                                                 
23 Ibidem, p. 345. 
24 Alain de Libera, op. cit., pp. 143-144.  
25 Anton Dumitriu, op. cit., pp. 345-346. 
26 Adrian Niculcea, op. cit., p. 135.  
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Anselm din Canterbury 
Anselm din Canterbury este un exponent al acestui curent, argumentul său 

pentru existența lui Dumnezeu funcționând doar în cazul în care acceptăm poziția 
realistă. Prima idee a argumentului este aceea că oricine poate înțelege conceptul de 
Dumnezeu: „ceva decât care nimic nu poate fi gândit ca mai mare”.27 Această ființă 
există deci la nivel de concept. Însă mai mare decât ființa la nivel de concept, spune 
Anselm, este ființa care există și în concept și în realitate. Iar cum ceva mai mare de-
cât Dumnezeu nu putem concepe, atunci El există și în concept și în realitate. Prime-
le critici ale argumentului sunt acelea că el poate fi folosit pentru a demonstra 
existența tuturor himerelor. Partea criticabilă a argumentului, care se naște din par-
ticiparea lui Anselm la realism, este aceea că numai ceea ce este cu adevărat real 
poate fi conceput. Pentru Anselm este suficient ca Dumnezeu să fie conceput pentru 
ca El să fie existent, el mergând pe principiul că ceea ce nu există nu poate fi conce-
put.28 

Guillaume de Champeaux 
Guillaume de Champeaux este cel care edifică o doctrină platoniciană a univer-

saliilor, aflându-se în conflict cu ideile maestrului său, Roscelin, și cu cele ale elevu-
lui său, Abelard, despre care vom prezenta mai jos. Susținând teza realistă, 
Guillaume afirmă că pluralitatea oamenilor se poate reduce la un singur lucru, nu-
mit lucru universal sau om comun.29 Inițial, acest autor susține teoria identității. Prin 
aceasta înțelegem că un concept universal este numeric unul singur, identic și pre-
zent în toți indivizii. Umanitatea ar fi natura comună tuturor oamenilor, indivizii 
deosebindu-se doar prin forme. Esența materială este comună singularelor. El se 
apropie de doctrina aristotelică cu această teorie, însă nu vede vreo diferență între 
categoria de existență a materiei și cea a formelor activate. Pentru Stagirit materia 
este una confuză și nedeterminată, pentru Guillaume, ea este realitatea universală.30 
Elevul său, Abelard, îi critică această idee, precizând că Socrate, aflându-se la Atena, 
se poate afla și la Roma în același timp pentru că natura sa se găsește în totalitate în 
alți indivizi. La această obiecție Guillaume își modifică teoria, de data aceasta numi-
tă teoria indiferenței (sau a non-diferenței). Astfel, el recunoaște existența reală a in-
divizilor și multiplicitatea esențelor lor. Indivizii au de această dată caractere 

27 Anselm, Proslogion, cap. II, traducere, postfață și note de Gh. Vlăduțescu, Editura Științifică, Bucu-
rești, 1997.  
28 Adrian Niculcea, op. cit., pp. 65-71.  
29 Vezi Alain de Libera, op. cit., p. 150. 
30 Adrian Niculcea, op. cit., pp. 135-136. 
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proprii, dar și comune, iar universalul format constă în asemănarea esențelor, adică 
acele caractere comune (indiferente). 

Ideea definitorie a realismului extrem este formulată de frații de Chartres: uni-
versalul este ideea exemplară, imuabilă, eternă, care se multiplică în indivizi, iar 
aceștia sunt alcătuiți cu ajutorul materiei create ex nihilo de Dumnezeu.31  

 
Conceptualismul lui Abelard 
Poziția de mijloc în problema universaliilor este reprezentată de conceptua-

lism. Abelard, fiind elev și al lui Roscelin, și al lui Guillaume, critică tezele ambilor 
săi maeștrii, concepția sa ieșind din paradigmele realismului și nominalismului. Îm-
potriva realiștilor el afirmă următoarele: universal este ceea ce se poate afirma de-
spre mai mulți, dar nu se găsește în individuale; dacă s-ar găsi în acestea, atunci 
individualele ar putea fi afirmate despre alte individuale (enunțuri de tipul Socrate 
este Platon). Așadar, tezele conform cărora universalul este existent în individuale i 
se par lui Abelard inadmisibile.32  

Împotriva vocalismului lui Roscelin Abelard susține următorul raționament: 
cum universalul se atribuie la mai mulți, iar universalul ar fi (în concepția vocalistă) 
un cuvânt format din litere, atunci și litera ar trebui considerată gen și afirmată pen-
tru mai mulți. Astfel, Abelard susține că generalul se află în judecată, iar nu în cu-
vânt. Este adevărat că de unul singur, omul (general) este doar un cuvânt, însă în 
judecata Socrate este om intelectul creează prin acest act de atribuire universalul. 
Universalul, în concepția lui Abelard, nu are o existență independentă, ci există cu 
ajutorul judecății.33  

 
Realismul aristotelic 
Următoarea poziție pe care o vom prezenta este cea a lui Toma din Aquino, dar 

pentru aceasta trebuie să rezervăm măcar câteva cuvinte pentru peripateticienii 
arabi și Albert cel Mare. Peripateticieni precum Al-Farabi și Avicenna au fost brațul 
de legătură între operele lui Aristotel din afara Organonului și Occidentul medieval. 
Al-Farabi avansează în plan metafizic o afirmație pe care Aristotel o face în planul 
logicii: ceea ce este un lucru nu include și faptul existenței sale.34 Al-Farabi argumen-
tează că dacă esența și existența nu ar fi lucruri diferite, ar fi suficient să ne repre-
zentăm un lucru pentru ca acesta să și primească existență. Însă, cum esența unui 

                                                 
31 Anton Dumitriu, op. cit., p. 355. 
32 Ibidem, p. 352. 
33 Ibidem. 
34 Adrian Niculcea, op. cit., p. 88.  
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om nu se distruge dacă luăm de la el existența și cum nicio făptură creată nu există 
prin însăși esența ei, distincția esență-existență poate fi extinsă dincolo de logică.  

Avicenna a înțeles opera lui Aristotel prin opera lui Al-Farabi și a preluat dis-
tincția precizată mai sus. Esența este pentru Avicenna „ceva absolut, într-un fel 
etern”,35 pe când existența intervine în condiții determinate, fiind neseparabilă de 
un anumit loc, timp etc. Prin esență, filosoful arab înțelege posibil pur și găsește 
esența fie în materia unui lucru (de exemplu, copilul nenăscut subzistă potențial în 
părinții săi), fie în mintea noastră (omul general, luat ca un obiect al logicii). Ideile 
importante ale acestor filosofi sunt diferența esență-existență și faptul că individua-
lizarea, fiind dată de accidentele lucrurilor, este rezultatul percepției senzoriale. Cu 
Averroes peripatetismul arab face un pas înapoi, acesta susținând că predecesorii 
săi s-au îndepărtat în mod nechibzuit de Aristotel, care, după Averroes, este o auto-
ritate de necontestat.  

Albert cel Mare sintetizează o împărțire a modurilor de a fi ale universaliilor 
luată de la peripateticienii pomeniți mai sus: 1) ante rem, universalul înaintea lucru-
lui în sine; 2) in re, universalul în lucru; 3) post rem, după lucru. Primul mod de exis-
tență se referă la universalii ca la principiile lucrurilor, cauza lor preexistentă. Al 
doilea mod de existență vizează universaliile ca mulțimi de lucruri, dându-le nume 
și gen. În sfârșit, al treilea mod de existență consideră universaliile ca formele sepa-
rate de intelect prin abstracție, universalul fiind elaborat de intelect.36 Acestea fiind 
clarificate, trecem la prezentarea propriu-zisă a concepției lui Toma asupra pro-
blemei universaliilor.  

 
Toma din Aquino 
Toma nu are ca temă centrală a filosofiei sale problema universaliilor, însă s-a 

ocupat cu această problemă preluând formula triplă a existenței universalului. După 
Toma, universalul ante rem există în intelectul divin și constituie legile după care 
există lucrurile create. Universalul in re reprezintă formele care vin de la universa-
liile imateriale ante rem, dar care au existență materială. Iar universalul post rem 
reprezintă universaliile care există numai în actul gândirii, universaliile obținute de 
intelect prin abstragerea a ceea ce este comun din individuale. Gândirea elaborează 
universalul percepând întâi în mod sensibil singularele, extrăgând ceea ce au în co-
mun, iar apoi separând acest rezultat de material prin actul reflecției. Astfel se ajun-
ge la cunoașterea quiddității unui lucru (ceea ce face ceva să fie ceea ce este).37 

                                                 
35 Ibidem, p. 91.  
36 Anton Dumitriu, op. cit., pp. 358-361. 
37 Ibidem, p. 362. 
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Desigur, intelectul divin este cel care deține cunoașterea quiddităților, iar intelectul 
uman se apropie de această cunoaștere în urma acceptării credinței și cu cât reușeș-
te să se desprindă mai mult de material.  

Toate acestea ne fac să înțelegem și mai bine ideea quiddității. Nefiind legată de 
material, ea poate fi cunoscută fără a cunoaște ceva în legătură cu existența. Quiddi-
tatea este forma potențială care poate primi de la Dumnezeu ființarea. Cum quiddi-
tatea există numai în potență, ea are nevoie de un agent care să o actualizeze, 
agentul fiind Divinitatea.38 Cum existența, care reprezintă esența particularizată, es-
te actul, atunci individul este ceea ce există în mod real, fapt ce întemeiază cunoaș-
terea empirică.  

Câteva poziții inedite 
Raymundus Lullus 
O concepție care nu se leagă de cele ale predecesorilor săi în cearta universalii-

lor este cea a lui Raymundus Lullus, care încearcă rezolvarea problemei prin cheie 
augustiniană. Raționamentele sale au următoarele forme: 1) să luam genul corp, 
acesta trebuie să fie real pentru a explica diviziunea dintre corpurile animate și cele 
inanimate; 2) în lipsa genului universul ar fi un vid, doar că prin natura sa universul 
nu suferă vidul; 3) dacă genul nu ar fi real constituirea lumii nu ar fi posibilă; 4) în 
lipsa genurilor indivizii nu ar putea fi influențați de corpurile supraceleste; 5) genul 
este fundamentul unei anumite stări, de exemplu umanitatea pentru oameni sau 
animalitatea pentru animale.39 

Pentru Lullus există principii care sunt universaliile. Acestea formează ierarhia 
dintre Dumnezeu (în care se unifică) și om (care le poate accesa cu ajutorul intelec-
tului „iluminat”). 

Roger Bacon 
O altă figură interesantă apare în mijlocul acestei lupte a universaliilor, este 

vorba despre Roger Bacon. Acesta consideră problema o prostie căci după el, gene-
ralitatea și permanența universaliilor nu sunt altceva decât permanența succesivă a 
lucrurilor individuale, adică succesiunea numeroaselor singulare. Singurele existen-
te sunt cele individuale, iar generalul este doar un raport de potrivire al lucrurilor.40 

38 Adrian Niculcea, op. cit., pp. 99-105.  
39 Anton Dumitriu, op. cit., p. 356. 
40 Ibidem, p. 367.  
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Duns Scotus 
Duns Scotus încearcă să rezolve problema universaliilor într-o manieră pro-

prie și folosind un concept nou. El admite triplul mod de existență a universaliilor și 
argumentează contra nominalismului prin ideea că dacă universaliile ar fi ficțiuni 
ale intelectului, atunci ele nu ar putea predica ceva despre individualele exterioare, 
iar metafizica și oricare altă știință s-ar confunda cu logica. Admite existența quiddi-
tății la care intelectul ajunge după ce este deșteptat de haloul asemănărilor indivi-
dualelor, percepute prin simțuri. Afirmând acestea, Scotus trebuie să explice 
individuația, adică modul în care se face trecerea de la universalul real la particular. 
Soluția inedită propusă de el este alcătuirea individualului din două părți. Una este 
quidditatea, pe care o are în comun cu altele, iar cealaltă este haecceitatea, care îi es-
te proprie. Omul are quidditatea umanitate, iar individul Socrate este alcătuit din 
quidditatea umanitate și haecceitatea socratitate.41 

 
Din nou nominalism, William Ockham 
Din cele prezentate mai sus reiese că nominalismul a avut o singură tentativă 

de participare la problema universaliilor reprezentată de Roscelin, după care s-a 
stins, nefiind susținută de alți autori importanți. De fapt, acest curent se întoarce, 
într-o formă mai puțin excesivă, dar face trecerea de la Evul Mediu la Renaștere. 
Această resuscitare a nominalismului este înfăptuită de William Ockham. El consi-
deră că intelectul lucrează direct și intuitiv, primul pas spre cunoaștere fiind sesiza-
rea lucrurilor individuale. El este de acord că empirismul este metoda prin care 
putem cunoaște, dar și că nu există decât o știință a universalului. Dar cum obținem 
universalul prin percepția senzorială? Răspunsul lui Ockham spune că lucrurile in-
dividuale sunt înlocuite în intelect de universalii prin supoziții. Universalizarea 
pleacă de la individul perceput empiric și se produce cu ajutorul memoriei și al ex-
perienței. Universalul nu există în afara intelectului, ci este produs prin abstragere 
și este, mai exact, un semn prin care desemnăm un obiect exterior în propozițiile 
predicative. Este așadar un concept care poate funcționa ca predicat comun al mai 
multor elemente (de aici îi rezultă universalitatea). Faptul că este comun mai mul-
tor lucruri vine din comunitatea semnului.42  

Ockham argumentează în acest fel: universalul nu există în mod real, ci numai 
ca o urmare a prelucrării individualelor. Dacă ar fi anterior acestora, atunci ar în-
semna că orice himeră poate avea o existență reală. Elementele logicii sunt clasifica-
te de Ockham astfel: 1) ca intenții prime, referindu-se la lucrurile individuale 

                                                 
41 Ibidem, pp. 368-369.  
42 Ibidem, pp. 346-350.  
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cunoscute intuitiv; 2) ca intenții secunde, arătând posterioritatea universaliilor față 
de individuale. Prin urmare, universalul nu este nici obiect, nici substanță, ci o func-
ție numită semn sau simbol pe care intelectul o formează în mod spontan.  

Relațiile, pentru Ockham, nu există decât între termeni, lucru ce infirmă orice 
cauzalitate în natură.43 Mai mult, gânditorul susține faptul că Dumnezeu cunoaște 
nemijlocit de idei sau modele creația și susține acest punct de vedere prin faptul că 
Dumnezeu este absolut simplu, iar ideile nu există nici ca fiind divergente din Divini-
tate (cum este de părere Duns Scotus), nici aflându-se în El (părerea lui Toma din 
Aquino), ideile nu există deloc, deci nu pot pune probleme simplității lui Dumnezeu.44  

Încheiere 
Cu această concepție se încheie Evul Mediu, rezultatul cercetărilor lui William 

Ockham născând spiritul științific care va caracteriza Renașterea. Este drept că par-
tizani ai diferitelor teorii continuă să existe, problema nefiind nici până astăzi com-
plet rezolvată. Cert este însă că rezultatul acestei certe a universaliilor a schimbat 
radical lumea și a permis trecerea la o nouă etapă a gândirii, interesată mai degrabă 
de concret decât de abstract, de cercetarea individualului din natură.  
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HESIOD – SAU DINCOLO DE GAIA ȘI EROS 

Mihai CAPŞA TOGAN 

pr. prof. dr. 

I. Înainte de a fi Hesiod – Istoriografie și logografie – Hecateu și 
Hellanicos, între poezia epică şi noul spirit filosofic – o scurtă istorie a 
ideilor 

Ca şi alte manifestări ale spiritului uman, istoriografia – în sensul propriu al 
cuvântului – este un produs al Greciei antice. Faptul îşi are explicaţiile sale bine de-
finite. Elada a oferit gândirii, în general, şi celei istoriografice, în particular, condiţii 
mult mai favorabile decât acelea din Orientul antic. Ele rezultă, în primul rând, din 
superioritatea structurii social-politice a Greciei antice. Spre deosebire de Orient, 
unde imense teritorii sunt reunite sub puterea despotică a unui monarh, considerat 
ca o zeitate pe tron, ceea ce nu îngăduia o viaţă politică şi elimina posibilitatea unei 
gândiri libere, în Grecia predominau statele-cetăţi; or, multitudinea acestora şi spe-
cificul organizării lor au permis participarea unui mare număr de cetăţeni la viaţa 
publică.  

Dezbaterile din agora, prin varietatea lor şi relativa libertate în care erau pur-
tate, au contribuit nu numai la stimularea gândirii politice, ci şi la dezvoltarea gene-
rală a spiritului grec. Printre altele, ele erau de natură să stimuleze preocupările 
pentru istorie; în dezbaterea unei probleme contemporane, apelul la trecut era ade-
sea indispensabil pentru argumentarea unei anumite hotărâri. 

Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere orizontul mult mai larg al elenilor în 
raport cu orientalii. Orăşeni şi navigatori în cea mai mare parte, ei au întemeiat nu-
meroase colonii, pe o arie întinsă, iar călătoriile maritime, uneori la distanţe apreci-
abile, au constituit o îndeletnicire de bază a lor. Ei au venit, astfel, în contact cu 
realităţi foarte diferite. Interesul pentru situaţiile din alte locuri a fost, în mod logic, 
asociat cu interesul pentru situaţiile din alte timpuri; dealtfel, în primele manifestări 
istoriografice, nu se face o distincţie între descrierile geografice şi povestirile istori-
ce. 
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În sfârşit, naşterea şi dezvoltarea istoriografiei eline (practicată nu de funcţio-
nari, ca în statele despotice din Orient, ci de o intelectualitate liberă) trebuie rapor-
tate şi la efervescenta atmosferă culturală din Grecia antică. În mod deosebit, 
trebuie să avem în vedere dezvoltarea literaturii şi filosofiei, a unor domenii deci în-
rudite cu istoriografia. Dealtfel, aceasta din urmă a fost mult timp considerată ca 
parte componentă a literaturii; ca şi alte genuri literare, ea îşi avea muza sa, Clio. 
Această apropiere era cu atât mai logică cu cât poeţii şi prozatorii îşi alegeau frec-
vent ca subiect fapte, reale şi legendare, ale trecutului, cele mai adânci rădăcini ale 
istoriografiei fiind căutate uneori încă în poemele homerice. În acelaşi timp, trebuie 
să avem în vedere că, în încercarea de a explica originea omului şi a societăţii, elenii 
au apelat la mitologie, domeniu legat de literatură, dar care, mai multă vreme, dato-
rită spiritului lor religios şi neputinţei de a rezolva ştiinţific problemele referitoare 
la timpurile mai îndepărtate, a fost încorporat şi istoriografiei.  

O primă încercare sistematizată de a explica, pornind de la mitologie, originea 
omenirii şi fazele evoluţiei ei aparţine lui HESIOD, cu lucrările sale Teogonia (Origi-
nea zeilor) şi Munci şi zile. Prima din ele începe cu mitul creării lumii şi continuă cu 
istoria generaţiilor succesive de zei, prezentaţi într-o lumină mai arhaică decât la 
Homer.  

În Munci şi zile, se încearcă legarea trecutului de prezent, într-o tratare crono-
logică ale cărei trepte sunt generaţiile. Preluând şi amplificând o teorie orientală, 
Hesiod dezvoltă ideea unei evoluţii descendente a omenirii, sugerată şi de simboli-
zarea vârstelor ei prin diferite metale (aurul, argintul, bronzul, fierul). Iniţial, în 
epoca de aur, omul a fost fericit, dar voind să-i egaleze pe zei prin focul răpit de 
Prometeu, aceştia l-au pedepsit, vârstele de argint şi de bronz constituind un conti-
nuu declin. 

Preocupările pentru trecut s-au amplificat în secolul al VI-lea î.Hr., în oraşele 
din Ionia. Aici a apărut o bogată literatură istorico-geografică, ilustrată de logografi 
(scriitori în proză). Aceştia nu sunt însă istorici în sensul propriu al cuvântului, ei 
oscilând între poezia epică şi noul spirit filosofic care se afirmă în această perioadă, 
între mitologie şi realitate, ceea ce conferă scrierilor lor un caracter mixt, contradic-
toriu. A contribuit la aceasta şi faptul că, adesea, ei îşi aleg subiectele din trecutul 
îndepărtat (genealogii ale ginţilor nobile, care de obicei începeau cu zeii, legende 
despre întemeierea oraşelor ş.a.). Totuşi, meritele logografilor în pregătirea terenu-
lui pentru istoriografie sunt incontestabile. Mai întâi, ei au desfăşurat un efort con-
siderabil pentru documentare. În tendinţa de a strânge informaţii cât mai ample şi 
mai sigure, ei au practicat în mod curent constatarea la faţa locului. Culegerea unui 
material eterogen a determinat şi apariţia primelor încercări critice. Apoi, logografii 
nu se ocupă numai de istoria cetăţilor greceşti, ci şi de cea a altor populaţii şi state, 
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ceea ce contribuia la lărgirea orizontului scrierilor lor. În ele apar, pentru prima da-
tă, consideraţii despre structura politică a statelor orientale, în raport cu polisurile 
greceşti. Astfel se impune şi metoda comparativă. În sfârşit, logografii nu-şi propun 
numai simpla informare, desluşirea adevărului, ci urmăresc să facă nemuritoare 
faptele măreţe ale trecutului, toate acestea într-o formă influenţată de epopee, dar 
utilizând uneori şi un început de stil ştiinţific. 

Cei mai importanţi dintre ei sunt Hecateu din Milet şi Hellanicos din Mitilene. 
Om politic şi cărturar, HECATEU a trăit în a doua jumătate a secolului al VI-lea 

şi la începutul secolului al V-lea î.Hr. A călătorit mult, el fiind acela care a denumit 
Egiptul „un dar al Nilului”. Hecateu manifestă notabile preocupări pentru unele as-
pecte esenţiale ale cercetării trecutului. Este adevărat, elementul mitic are încă un 
loc important1. El îşi propune însă să stabilească o cronologie mai riguroasă a tim-
purilor legendare. Numele său este asociat şi de prima subliniere a necesităţii criti-
cii istorice, care apare chiar la începutul Genealogiilor: 

„Astfel grăieşte Hecateu milesianul: scriu acestea aşa cum socot că au fost cu 
adevărat; căci spusele grecilor sunt multe şi, după părerea mea, bune să stârnească 
râsul.” 

În aplicarea criticii, el adoptă principiul verosimilităţii, în funcţie, fireşte, de 
credinţele vremii; de exemplu, nu neagă existenţa Cerberului la intrarea infernului, 
dar consideră că acesta nu poate fi un câine cu trei capete – întrucât aşa ceva nu 
există în realitate – ci un şarpe veninos. 

Celălalt logograf important, HELLANICOS, are merite mai ales în dezvoltarea 
erudiţiei. Dintre lucrările sale trebuie să reţinem, mai întâi, prima încercare cunos-
cută de a alcătui un tablou cronologic, în raport cu ciclul anilor astronomici, al tutu-
ror evenimentelor cunoscute din jumătatea de mileniu care despărţea epoca 
războiului troian de vremea sa. Pentru aceasta, a ales ca axă de referinţă lista preo-
teselor sanctuarului Herei din Argos (primul său succesor, Hippias din Elis, va pre-
fera, exemplu care va fi urmat, lista învingătorilor la olimpiade). Tot Hellanicos este 
autorul primei monografii erudite, o istorie a Atenei (Atthis), ca şi al altor scrieri 
asupra Eoliei şi Arcadiei, sau asupra unor popoare străine (perşii, sciţii). Se poate 
spune că prin el se realizează un început de specializare a cercetării trecutului. 

Pregătită de realizările logografilor, istoriografia s-a impus ca disciplină de sine 
stătătoare în secolul al V-lea, î.Hr. Faptul nu este întâmplător. Secolul al V-lea – „Se-
colul lui Pericle” – constituie o perioadă de maximă afirmare a societăţii eline. În 
Atena şi în alte state greceşti, se impune democraţia, formă de organizare evident 
superioară celor din alte regiuni, şi care a permis o adevărată efervescenţă spiritua-

                                                 
1 Chiar autorul se consideră descendent, la a 16-a generaţie, al unui zeu. 



HESIOD – SAU DINCOLO DE GAIA ȘI EROS 

102 

lă. Este acum perioada când apar tragediile lui Sofocle şi Euripide, ca şi comediile lui 
Aristofan, când Fidias creează remarcabilele sale opere, când filosofia cunoaşte im-
portante progrese, datorate sofiştilor şi adversarului lor Socrate, când Hippocrat 
pune bazele medicinii raţionale. O asemenea atmosferă trebuia să se răsfrângă, în 
mod pozitiv, şi asupra modului cum era realizată cunoaşterea trecutului.  

În această privinţă, un rol deosebit a revenit şi marilor evenimente politice pe 
care le cunoaşte Grecia secolului al V-lea. Este vorba, mai întâi, de războaiele medi-
ce, pe care elenii le-au considerat multă vreme drept cel mai important eveniment 
al istoriei universale şi care s-au bucurat de un ecou cu atât mai puternic şi mai pre-
lungit datorită inegalităţii forţelor aflate în luptă şi condiţiilor dramatice în care a 
fost obţinută victoria. O impresie la fel de puternică a produs-o războiul pelopone-
ziac, cu atât mai mult cu cât el s-a desfăşurat între cetăţile greceşti şi a avut impor-
tante consecinţe pentru dezvoltarea ulterioară a acestora, ca şi a raportului de forţe 
dintre ele. Dealtfel, tocmai asupra acestor subiecte şi-au îndreptat atenţia principalii 
istoricii ai secolului, Herodot şi Tucidide. 

II. Hesiod – poetul unui fiu de țăran. Munci și zile și Teogonia – note și
interpretări 

Hesiod a fost totdeauna comparat cu Homer și este unul din puținii poeți a că-
ror operă a dăinuit până în zilele noastre. Nimeni nu poate spune cu exactitate cine 
s-a născut mai întâi: Hesiod sau Homer, dar majoritatea sunt de părere că au trăit 
cam în același timp. 

Unii învățați greci, ca Aristarchus argumentează că Homer s-a născut înaintea 
lui Hesiod și sunt cățiva care sunt de acord cu asta. Dar este îndoielnică atâta timp 
cât amândoi au trăit într-o perioadă istorică din care nu s-a păstrat nici un înscris 
care să ne dea certitudini. 

Hesiod se declară el însuși ca fiind un fermier din Beoția – o zonă din centrul 
Greciei. Tatăl său venise din Aeolis călătorind spre Ascra și se stabilise acolo2 și tot 
tatăl său practicase dreptul3 împreună cu fratele său Perses4.  

Din opera lui s-au păstrat până astăzi numai aceste două faimoase lucrări: Teo-
gonia sau „nașterea zeilor” și Munci și zile alături de câteva versuri din poemul său 
Scutul lui Heracle5. 

2 A descris asta într-un poem de-al său. (n.n) 
3 Un fel de judecător la acea vreme. (n.n) 
4 Acest detaliu îl aflăm din opera lui pe care o tratăm în parte, în prezenta lucrare, „Munci și zile” și „Te-
ogonia”, dar mai mult de atât nu se știe despre el sau familia lui. 
5 S-au mai păstrat niște schițe ale unor hărți a căror întocmire este atribuită tot lui Hesiod. 
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Atenienii, care au avut limba cea mai otrăvită din toată lumea clasică, socoteau 
Beoţia, unde trăise Hesiod, drept patria ţăranilor şi a nătărăilor, făcând din cuvântul 
„beoţian” sinonimul lui „nătărău”, deşi beoţieni au fost şi unele personalităţi de 
seamă, ca Epaminonda, Pindar şi Plutarh. 

Desigur că această animozitate s-a născut, mai ales, din motive politice. Teba, 
capitala Beoţiei, avea să fie timp de secole duşmana Atenei, până într-atât încât i-a 
chemat împotriva ei şi pe perşi. Dar trebuie să recunoaştem că o mână de ajutor la 
degradarea ţării a dat-o chiar Hesiod însuşi, cel mai faimos dintre fiii ei, descriind-o 
într-un mod care îi justifică pe deplin acuzaţia de calomniator. 

De altfel, el nu era născut acolo, pentru că mama lui îl adusese pe lume la Kime, 
în Asia Mică, unde emigrase tatăl său, un ţăran sărac, în căutare de lucru sau poate 
rătăcit printre alţi fugari care urmăreau să scape de invadatorii dorieni. Dar, de sân-
ge, era beoţian, şi în Beoţia, unde l-au adus de mic, şi-a petrecut tot restul vieţii, 
muncind un petecuţ de pământ nu tocmai generos, la Ascra, lângă Tespi. 

Peisajul acesta, privit cu alţi ochi, putea fi unul încântător, plin de locuri care să 
trezească o inspiraţie înflăcărată. La orizont, se conturau Parnasul şi Helicona, Hol-
lywood-ul vremurilor acelora, unde se întâlneau muzele şi de unde se spune că şi-a 
luat zborul către cer Pegas cel înaripat. Şi, nu departe de aici, ţâşneşte izvorul în apa 
căruia, se spune, şi-a contemplat Narcis propria-i imagine; sau, cum afirmau alţii, că 
şi-ar fi căutat aici sora moartă, de care era în mod incestuos îndrăgostit. 

Subiecte foarte frumoase care, sub pana lui Homer, s-ar fi preschimbat în 
Dumnezeu ştie câte romane de amor şi de aventuri. Numai că Homer era un poet de 
curte, care lucra la poruncă pentru principi şi pentru principese, clienţii săi de rang 
înalt. Ei îi cereau produse pe măsura aristocraţiei şi gustului lor pretenţios; pe aceş-
tia nu-i putea emoţiona decât soarta unor eroi asemenea lor, strălucitori, cavaleri şi 
învinşi numai de Destin. 

Hesiod era un ţăran, un simplu fiu de ţăran. Nu văzuse niciodată prinţi şi prin-
ţese; şi poate că nu fusese niciodată la oraş; iar pământul acela, pe care el nu venise 
să-l viziteze ca turist, ci să-l lucreze cu propriile sale mâini, i se oferea numai cu 
zgârcenie, ingrat, îngheţat iarna şi încins vara, aşa cum l-a şi descris de fapt. 

Nu se cunoaşte anul, nici măcar veacul în care s-a născut. În general, se crede 
că a fost cel de-al şaptelea înainte de Hristos, atunci când Grecia începea să iasă din 
bezna în care o aruncase, cu patru secole în urmă, invazia doriană, şi încerca acum 
să-şi creeze, în sfârşit, o civilizaţie proprie.  

Hesiod ne zugrăveşte un cadru deloc poetic, dar exact, al acelor vremuri şi al 
acelor mizerii în Munci şi zile, care sunt o serie de sfaturi date fratelui său mai mic 
Perseu, despre care nu putem crede mai mult decât că a fost un tânăr-lichea şi cam 
încurcă-lume. După cât se pare, el l-ar fi furat pe sărmanul Hesiod de partea sa de 
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moştenire, şi trăia acum exploatându-i acestuia munca, petrecându-şi vremea cu vi-
nul şi cu femeile. Bănuim că nu prea a acordat atenţie sfaturilor fratelui mai mare, şi 
că toată viaţa a continuat să-şi bată joc de înţelepciunea cu care acesta îl îndemna la 
muncă şi la onestitate. Dar asta nu l-a descurajat pe Hesiod, care nu a încetat să-şi 
ţină predicile, mai ales contra sexului frumos, împotriva căruia se pare că avea el un 
dinte. 

După părerea sa, toate relele de pe capul bărbaţilor, care până atunci se bucu-
raseră de linişte, sănătate şi prosperitate, le-a adus o femeie: Pandora. Şi, printre 
rânduri, lasă să se înţeleagă că în orice femeie zace o Pandoră. De aici, mulţi critici 
au socotit că Hesiod trebuie să fi fost burlac. Dar noi credem că asemenea lucruri nu 
le pot afirma decât bărbaţii căsătoriţi. 

În Teogonia ne povesteşte cum vedeau, el şi contemporanii săi, începutul lumii.  
Zeus legat-a în lanțuri de nedezlegat și cătușe 
Pe Prometeu, cel cu mintea rodnică-n intrigi și planuri. 
Prinsu-l-a de o coloană de piatră stârnind împotrivă-i 
Vultur cu aripi întinse care să-i rupă cu pliscul 
Nemuritorii rărunchi, dar tot ce-i sfâșie ziua 
Apriga pasăre iarăși întreg peste noapte renaște. […] 
Astfel, dorind să-și cinstească Fiul ales între oameni, 
Zeus uitat-a mânia pe care cândva o simțise, 
Când Prometeu a-nfruntat Cronidului dârz a sa vrere, 
Căci Mekona, când fost-a județ între zei și-ntre oameni 
Pus-a un bou uriaș în față, apoi împărțindu-l 
Minte-ai țintea, cu plăcere, să-nșele gândirea lui Zeus. 
Mai întâi, a fost Haosul. Apoi, din Haos, nu se ştie cum, s-au născut Uranus, zeul 

cerului, şi Geea, zeiţa pământului care, căsătorindu-se între ei, au dat naştere Titani-
lor, nişte monştri ciudaţi cu cincizeci de capete şi o sută de mâini. Uranus, când i-a 
văzut atât de urâţi, s-a înfuriat şi i-a azvârlit în Tartar, adică în Infern. Geea, care to-
tuşi era mamă, a organizat atunci, împreună cu copiii, un complot, ca să-l asasineze 
pe acest tată denaturat. Cronos, primul născut, şi-a luat obligaţia să facă o astfel de 
treabă murdară şi, când Uranus a venit acasă, aducând cu el Noaptea (Erebos) ca să 
se culce cu nevasta, de care era mult îndrăgostit, a sărit la el cu un cuţit, i-a aplicat 
cea mai crudă operaţie care i se poate face unui bărbat, şi a aruncat bucăţelele în 
mare. Din fiecare picătură de sânge a luat naştere câte o Furie; iar din valurile care 
înghiţiseră ceea ce nu se spune din trupul lui Uranus s-a născut zeiţa Afrodita, care 
tocmai de aceea nu avea sex. 

Apoi Cronos s-a urcat pe tronul izgonitului Uranus, a luat-o de nevastă pe so-
ră-sa Rhea şi, aducându-şi aminte că la naştere i se prezisese că şi el va fi detronat 
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de propriii săi copii, i-a mâncat pe toţi, afară de unul, pe care Rhea, printr-o şmeche-
rie, a reuşit să-l salveze şi să-l ducă în Creta. Acesta se numea Zeus, care, făcându-se 
mare, l-a detronat într-adevăr pe Cronos, l-a obligat să-şi vomite copiii pe care îi în-
ghiţise, dar nu-i digerase încă, i-a trimis definitiv în Infern pe unchii săi, Titanii, şi a 
rămas stăpânul Olimpului. 

Poate că în toată această alegorie se află condensată şi rezumată, sub formă de 
basm, însăşi istoria Greciei. Geea, Uranus, Cronos şi Titanii făceau parte din teogonia 
pământească a primelor populaţii autohtone: cele pelasgice. În schimb, Zeus era ze-
ul celest, care a venit în Grecia, cum am spune noi azi, „pe vârful baionetelor” ahee şi 
doriene. Victoria sa definitivă asupra tatălui, fraţilor şi unchilor semnifică exact tri-
umful cuceritorilor veniţi din nord. 

Dar, orice s-ar spune, singura pretenţie a lui Hesiod la nemurire este starea sa 
civilă. El, după Homer, e cel mai vechi scriitor al Greciei. Dar, deşi a scris în versuri, 
nu era desigur poet. Hesiod înfăţişează personaje grosolane şi mediocre, care apar-
ţin tuturor tipurilor şi se situează printre Bertoldo, Simplicissimus şi don Camillo6. 
Dar valoarea sa de martor ocular constă tocmai în faptul că ne-a arătat, ca un croni-
car scrupulos şi exact, cealaltă faţă a societăţii vechi, aceea a proletarilor şi ţăranilor, 
pe când Homer i-a zugrăvit numai frontonul aulic şi aristocratic. În descrierile sale 
sobre şi realiste, fără urmă de lirism, condimentate doar cu un bun simţ grosolan, 
trăiesc acei „peones” ai Beoţiei arhaice, sărmanii „nătărăi” maltrataţi de latifundiarii 
absenteişti şi rapaci.  

Casele lui Hesiod sunt bordeie de lut, cu o singură încăpere, atât pentru bipezi 
cât şi pentru patrupezi, unde iarna tremuri şi vara te topeşti. Din oraş nu vine ni-
meni să ceară părerea sau votul acestor nenorociţi. Ei au doar obligaţia să verse re-
colta, partea stăpânului, partea guvernului, să se înroleze în armată şi să moară în 
războaiele dintre Orhomenos şi Teba, sau dintre Teba şi Cheroneea, pentru o cauză 
pe care nu o cunosc şi pentru interese ce nu-i privesc.  

Pentru că patria nu e decât un ţinut, adică Beoţia, vag legată într-o confedera-
ţie, şi reprezentată de beotarhi. 

Alimentaţia este una care se sustrage oricărui calcul al vitaminelor şi caloriilor. 
Grâu prăjit, ceapă, fasole, caş şi miere, de două ori pe zi, când lucrurile mergeau bi-
ne; şi rar mergeau bine. Malaria făcea victime în mlaştinile lacului Copais, astăzi 
asanat. Ca să scapi de ea trebuia să te retragi pe dealurile stâncoase şi neospitaliere, 
unde se murea de foame. 

Monedă nu exista. Ca să strângă atâţia bani pentru plata unui rotar care să le 
lucreze o căruţă, trebuiau să se asocieze cinci-şase familii. Nu exista nici o forţă şi 

                                                 
6 Din literatura lui Giovanni Guareschi. 
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nici timp care să-l scape pe om de lupta cu foamea. Să se instruiască nu visa nimeni. 
Cea mai ridicată şi mai evoluată categorie de oameni era aceea a micilor meseriaşi 
de la ţară, care abia de curând învăţaseră şi ei să lucreze fierul, importat de noii stă-
pâni dorieni, şi care fabricau doar obiectele de uz comun. În oraş existau şi meseri-
aşi mai bine pregătiţi, în jurul palatelor seniorilor, care deja tindeau către lucrări 
artistice; dar aici, la ţară, totul se mai găsea încă într-un stadiu arhaic. Nucleul care 
reprezenta stâlpul societăţii era familia, în al cărei mediu restrâns incestul era ceva 
frecvent, şi toţi îl găseau atât de firesc, încât îl atribuiau chiar şi zeilor. 

Cântăreţul acestei lumi, al acestei Grecii ţărăneşti, tiranizată de cuceritorii nor-
dici, care încă nu se contopiseră cu ea, a fost el, Hesiod. Şi a avut un singur merit: 
acela de a o înfăţişa fidel, cu toate mizeriile ei, la care a luat şi el parte. Şi asta se sim-
te în întreg textul: „Cată-ţi întâi locuinţă, apoi o femeie şi-o vită.”; „Fereşte-te de o 
proastă reputaţie între semenii tăi. Faima este primejdioasă; povara ei e uşor de ri-
dicat, chinuitor de suportat şi greu de lăsat jos.”; „Amărăciunile, munca grea şi bolile 
crunte grăbesc bătrâneţea: pentru că oamenii care suferă îmbătrânesc repede.”; 
„Animalele se sfâşie între ele căci ele nu cunosc justiţia; dar fiul lui Cronos a dăruit 
oamenilor justiţia, cel mai frumos dintre daruri.”; „Cată pe cel ce te cată, iubeşte pe 
cin' te iubeşte, dă la acel care-ţi dă, să nu dai la acel care nu dă.”; „Cine-n femeie 
se-ncrede, acela în hoţ se încrede.” 

III. Hesiod în istoria mentalităților

„Decandenţa” de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX este 
tributară lui Hesiod. Nu pierdem din vedere faptul că noţiunea de decadenţă este 
extrem de veche şi a revenit cu regularitate în discuţii de-a lungul istoriei. În cultura 
europeană, ea a apărut odată cu Antichitatea greco-romană. Ca în atâtea alte cir-
cumstanţe, Platon a fost primul gânditor care a conceput decadenţa în termeni pre-
ciși. Preluând o viziune mult mai veche, de natură mitică, de la Hesiod, filosoful a 
descris aşa-numita „Vârstă de aur” ca o epocă incertă şi îndepărtată din istoria 
umanităţii, când oamenii trăiau în armonie, fără a depune eforturi deosebite pentru 
a-și asigura cele necesare existenței cotidiene. Din păcate, acest univers paradisiac, 
asemănător cu Edenul creştin, a fost părăsit de zeii creatori, iar omenirea a intrat în 
declin. După „Vârsta de aur” a urmat „Vârsta de argint”, apoi „Vârsta de fier”, toate 
reprezentând decadenţă, pierdere a stării originare, dar zeii nu au părăsit definitiv 
lumea pornită pe calea profanului, ci au continuat să reverse asupra ei energie divi-
nă, ceea ce arată capacitatea omenirii de a se reface. 

În viziunea platonică asupra universului, este exprimată pentru întâia oară, 
într-un text canonic, ideea de decadenţă. Pare evident faptul că, pentru Platon, in-
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trarea în „Vârsta de argint” şi apoi în „Vârsta de fier” înseamnă căderea omului în is-
torie, adică începutul nefericirii în care se va zbate omenirea de-a lungul existenţei 
sale. Trecerea de la „Vârsta de aur” la celelalte vârste înseamnă ieşirea din mit şi in-
trarea în istorie. 

Creştinismul a preluat, în mod instinctiv, viziunea platonică asupra decadenţei 
reprezentate de istorie, dovedind încă o dată legătura profundă care se poate stabili 
între filosoful menționat şi una dintre marile religii ale lumii. Dacă la Platon singura 
consolare în fața decadenţei este recursul la „lumea ideilor”, adică la acea entitate 
superioară, divină, ce conduce în realitate existenţa, creştinismul proclamă un viitor 
sfârşit al timpului, când nefericirea numită „istorie” se va încheia.  

Din Antichitatea greacă şi până în secolul al XVII-lea, toţi gânditorii care s-au 
ocupat de decadenţă au conceput istoria într-un mod ciclic, compus din două etape 
– cea a creaţiei, a ascensiunii şi, respectiv, cea a decăderii. Imperiul Roman a rămas
pentru multe secole paradigma acestui timp ciclic. Cea mai cunoscută forță civiliza-
toare a lumii antice a urmat un lung proces de afirmare, prin care romanii au ajuns 
stăpânii teritoriilor cunoscute, ajungând apoi la un moment de apogeu, când Impe-
riul Roman s-a aflat în culmea gloriei, iar în final o fază de decădere, ce s-a prelungit 
mai multe secole şi s-a terminat cu prăbuşirea imperiului. 

În special începând din Renaştere, gânditorii au analizat cu predilecţie modelul 
lumii romane şi au încercat să tragă concluzii privitoare la desfăşurarea istoriei 
umanităţii, plecând de la istoria concretă a Imperiului Roman.  

Odată cu transformarea istoriei într-o ştiinţă ce posedă propriile ei legi, adică 
începând cu secolul al XVII-lea, a apărut ideea modernă de progres, ce se va îmbina 
cu ideea de mărire şi decădere. Progresul, înțeles ca mers ascendent în istorie, s-a 
îmbinat în mod fericit cu principiul creșterii și declinului, cu ideea că omenirea 
avansează prin reuşite şi eşecuri succesive. Mai târziu, în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea, filosofia lui Hegel va oferi o formă strălucită unei asemenea viziuni, înca-
drând-o într-o evoluţie generală. Dar şi până la Hegel o mulţime de alţi gânditori au 
observat caracterul ciclic al istoriei şi au presimţit ideea unui progres general ine-
rent. Filosofii francezi ai secolului Luminilor, în frunte cu Condorcet şi Montesquieu, 
au încercat să descrie progresul general al omenirii, mai ales în privința alternanţei 
dintre avans şi regres. Nu întâmplător Montesquieu apela tot la exemplu Imperiului 
Roman atunci când formula ideea decadenţei şi încerca să vadă în ce măsură istoria 
Imperiului Roman a reprezentat un fel de paradigmă pentru istoria universală.  

Astfel, ideea de „decadenţă” s-a permanentizat în gândirea europeană, chiar 
dacă a reprezentat apanajul a doar câţiva gânditori extraordinari. Odată cu secolul 
al XIX-lea, noţiunea de decadenţă începe să se răspândească tot mai mult în cultura 
europeană, iar problema măririi şi decăderii civilizaţiei a devenit o constantă. Fără 



HESIOD – SAU DINCOLO DE GAIA ȘI EROS 

108 

îndoială că acest fapt s-a datorat şi condiţiilor specifice secolului al XIX-lea. Roman-
tismul, curentul dominant al acestui secol, a promovat ideea că lumea se află într-o 
fază de decădere şi că cel puţin civilizaţia europeană s-ar afla la capătul unui ciclu. 
În sprijinul celor de mai sus vine și afirmația lui Matei Călinescu, din lucrarea de re-
ferință Cinci fețe ale modernității: 

„Ideile de modernitate şi progres, pe de o parte şi ideea de decadenţă, pe de al-
tă parte, se exclud reciproc numai la nivelul cel mai superficial de înţelegere. De în-
dată ce luăm în considerare modul în care acestea au fost utilizate de fapt, în 
diferitele etape ale istoriei lor, devenim conştienţi de complexitatea dialectică a re-
laţiilor dintre ele. Celebra comparaţie a lui Bernard din Chartres este un exemplu 
potrivit în analogia dintre piticii care stau pe umerii uriaşilor şi sunt astfel capabili 
să vadă mai departe că progresul şi decadenţa sunt atât de strâns legate între ele, 
încât, dacă ar fi să generalizăm, am ajunge la concluzia paradoxală că progresul este 
decadenţă şi, reciproc, decadenţa este progres”  

Istoria literaturii a oferit astfel o formulare sintetică a modului în care deca-
denţa a început să fie privită în secolul al XIX-lea şi a legăturii profunde, indisolubile 
între ideile de ascensiune și, respectiv, declin. 

A doua jumătate a secolului al XIX-lea oficializează, într-un anume fel, noţiunea 
de decadenţă, ca un concept de bază al culturii și civilizaţiei europene. Din punct de 
vedere istoric, lumea începe să fie conştientă de faptul că Europa asistă la fenomene 
de decadenţă vizibile. Toată lumea părea a fi de acord că Imperiul Austro-Ungar, 
această structură artificială şi multinaţională, se afla pe panta decăderii şi că Viena, 
capitala imperiului, devenise în a doua jumătate a secolului al XIX-lea un fel de „ca-
pitală a decadenţei”. Exista opinia generală că Imperiul Otoman, cândva o amenin-
ţare gravă pentru Europa, se afla acum în faza descompunerii, într-un declin 
ireversibil. Într-o măsură mai mare sau mai mică, în aceeaşi Europă se vorbea de-
spre decadenţa popoarelor iberice, despre decăderea Spaniei şi a Portugaliei. Aceste 
imperii cândva mondiale, ce ocupaseră o bună parte a lumii, au ajuns, în a doua ju-
mătate a secolului al XIX-lea, să fie considerate părți ale Europei atinse de maladia 
prăbușirii. După Războiul Crimeei, lumea a observat că însuşi Imperiul Rus deveni-
se extrem de vulnerabil. 

Din istorie, economie şi politică, ideea de decadenţă s-a infiltrat uşor în cultură. 
Istoria culturii urmează să fie văzută tot în termeni de mărire şi de decădere. Gândi-
torii au început să considere perioade cum sunt Antichitatea greco-romană, Renaş-
terea, epoca lui Shakespeare, ori clasicismul francez din timpul Regelui Soare drept 
etape de afirmare plenară a culturii. În mod corespunzător, tot ceea ce a urmat aces-
tor momente de apogeu din istoria culturii va fi catalogat drept decădere, coborâre, 
mimetism. Ideea că modernitatea reprezintă un evident epigonism faţă de cultura 



MIHAI CAPŞA TOGAN 

109 

clasică a fost adânc înrădăcinată în romantism, mai ales în cel german. Astfel se ex-
plică transformarea termenului epigon într-un cuvânt-cheie al viziunii romantice, 
precum și ideea de inferioritate în relaţie cu epocile precedente.  

A doua jumătate a secolului al XIX-lea a glorificat noţiunea de decadenţă și a 
devenit generală convingerea că literatura europeană trecea printr-o fază de dez-
voltare extraordinară, deoarece un număr mare de poeţi şi de prozatori geniali scri-
au în acelaşi timp. Reflexul acestui fapt l-a reprezentat tocmai schimbarea 
conotaţiilor legate de decadenţă. Dacă romanticii crezuseră că literatura lor ar fi fost 
într-un anume fel epigonică faţă de cea a trecutului, scriitorii de după 1850, din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, valorifică pozitiv 
noţiunea de decadenţă, o consideră benefică din toate punctele de vedere. Fără în-
doială că Charles Baudelaire este scriitorul care a concretizat în mod strălucit, prin 
opera sa, această schimbare de mentalitate, mai ales în scrierile despre artă. În me-
ditaţiile pe teme estetice, modernitatea intră în conexiune din ce în ce mai mult cu 
decadenţa. În spirit baudelairean, decadenţa începe să însemne subtilitate, legătura 
de profunzime între toate artele, între poezie, muzică şi pictură. Foarte curând, 
idealul baudelairean de frumuseţe va fi împărtăşit de tot mai mulţi literaţi, poeţi şi 
critici. Întreaga literatură franceză din a doua jumătate a secolului al XIX-lea găseşte 
în Baudelaire un teoretician şi un simbol: simbolismul şi parnasianismul vor recu-
noaşte în el un maestru, o figură literară supremă. Interesant este faptul că spiritul 
lui Baudelaire, după ce a cucerit literatura franceză, a început să se răspândească şi 
în alte ţări din Europa. Nu este de mirare că simbolismul românesc şi modernismul 
în general l-au avut pe Baudelaire drept un reper fundamental. Această schimbare 
de perspectivă asupra decadenţei, întruchipată de Baudelaire, poate fi urmărită cel 
mai bine în afirmaţiile unui prieten de-al său, Théophile Gautier, făcute imediat du-
pă moartea poetului, atunci când inovaţia baudelaireană se afla abia la început. Cu 
toate că T. Gautier scrisese o poezie parnasiană, care se distanța de poetica lui Bau-
delaire, Gautier nu ezită să se ralieze el însuşi la curentul baudelairean şi să explice 
în ce a constat remarcabila reformă adusă de poetul Florilor răului: „Gesturile sale, 
prea puţin primitive, vorbesc de la sine şi trebuie înţelese ca la un poet al decaden-
ţei.” 

Acest text datează din 1868 şi reprezintă prefaţa scrisă de Theophile Gautier la 
cea de a doua ediţie a volumului Les Fleurs du Mal, arătând că, într-un interval de 
doar un deceniu, decadentismul de tip baudelairean câştigase conştiinţele şi se 
transformase într-o stare de spirit generală. 

Noul stil de a face literatură (mai ales poezie) a căpătat coerenţă şi strălucire 
aproximativ în acelaşi timp cu răspândirea în întreaga Europă a poeziei şi a esteticii 
lui Baudelaire.  
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Această stare de spirit care a condus la valorificarea pozitivă a decadenţei va 
căpăta și o variantă teoretică; un autor mai puțin cunoscut, dar un teoretician inte-
resant, francezul Paul Bourget a construit un cadru teoretic pentru apărarea deca-
denţei. Într-un volum din 1881 intitulat Eseuri de psihologie contemporană, Paul 
Bourget formula o „teorie a decadenţei” şi dedica poetului Baudelaire un capitol 
special din carte. Concluzia sa în legătură cu Baudelaire reprezenta reabilitarea ofi-
cială a unui concept considerat până atunci informal, nerecomandabil: 

„Baudelaire şi-a dat seama că ajungea într-o societate îmbătrânită. În loc să de-
plângă această sosire tardivă, precum La Bruyère şi Musset, el s-a bucurat, s-a simţit 
chiar onorat. Era un om al decadenţei şi s-a făcut pe sine teoretician al decadenţei.”  

In loc de concluzii: 
Scrisă în secolul al VIII-lea, poemul lui Hesiod, Teogonia, este cea mai veche în-

cercare de explicare genealogică şi clasificare a divinităţilor mitologice. Din substan-
ţa acestei scrieri se desprind însă şi elementele unui mit cosmogonic, în care Haosul, 
identificat ca un spaţiu imens şi umed, Pământul (Gaia) şi Iubirea (Eros) figurează 
ca elemente primordiale în formarea universului. 

Fără a fi fatalist, în înţelesul cultivat de popoarele Orientului antic, grecul aces-
tei perioade crede în realitatea unui destin care ar plana pe deasupra capriciilor vo-
inţei umane sau chiar divine. Fie că se numeşte Moira, Nemesis sau Necesitate, el e 
conceput ca o lege, ca o „măsură” absolută a naturii: o forţă pe care nimic nu o poate 
abate din calea ce o urmează. Grecul din perioada lui Homer şi a lui Hesiod resimte 
profund această dependenţă faţă de puteri care acţionează din afara lui, guver-
nându-i destinul. 

Se va lăsa oare omul cuprins de disperare în faţa acestei oarbe necesităţi? Răs-
punsul e negativ; dar omul trebuie să cunoască limitele puterilor sale, ca şi ale voin-
ţei divine. Menirea şi nobleţea lui constau în căutarea unei ordini a justiţiei, pe care 
omul singur e capabil să o realizeze: „Animalele se sfâşie între ele – ne spune Hesiod 
– căci ele nu cunosc justiţia; dar fiul lui Cronos a dăruit oamenilor justiţia, cel mai
frumos dintre daruri”. 

Dacă în Teogonia efortul principal al autorului se îndreaptă spre edificarea 
unui sistem explicativ al naturii, în poemul Munci şi zile inspiraţia morală are un rol 
determinant. Este posibil ca, în elaborarea acestei scrieri, Hesiod să fi utilizat roade-
le unei tradiţii întreţinute de înţelepciunea populară, dar în utilizarea acestui mate-
rial el a investit calităţile unui spirit filosofic şi ale unui observator profund. Atent şi 
sensibil la spectacolul nedreptăţii şi inegalităţilor sociale, deplânge condiţia celui si-
lit să muncească din răsputeri pentru a-şi asigura o biată existenţă de azi pe mâine. 
Situaţia e înrăutăţită şi mai mult de egoismul şi răutatea oamenilor – arată Hesiod, 
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făcând aluzie la fratele său Perses –, gata să se înşele unii pe alţii şi să facă abuz de 
forţa lor. Îndreptarea e numai în muncă. Dacă e pesimist faţă de ceea ce constată în 
jurul său, priveşte cu încredere viitorul care se întemeiază pe o muncă cinstită. 
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SIMBOLISMUL ALCHIMIC AL AVENTURILOR LUI YVAIN 

Andrei Victor COJOCARU 

Romanul în versuri, Yvain ou le Chevalier au Lion, scris între anii 1173 și 1176, 
este unul dintre cele mai cunoscute texte ale lui Chrétien de Troyes. În acest articol, 
vom evidenția modul cum numeroase semnificații alegorice ale aventurilor lui 
Yvain pot fi înțelese prin raportare la codul limbajului alchimic1. Pentru a ne asigura 
că sensul imaginilor simbolice analizate rămâne același, pe lângă traducerea din 
limba română a textului, am consultat și o transpunere în proză, în limba franceză 
modernă2, și o altă versiune în versuri, în limba engleză3. Fiind un limbaj simbolic 
prin excelență, limbajul alchimic transcende granițele oricărui limbaj convențional, 
păstrându-și propriul specific indiferent de forma textelor.  

„Interpretarea alchimică folosește simbolurile propriului său limbaj ca pe niște 
chei, pentru a descoperi sensul ascuns al basmelor, legendelor, miturilor, în care ea 
discerne drama neîncetatelor transformări ale sufletului și destinul creației.”4. 

Dintre toate călătoriile Cavalerilor Mesei Rotunde, probabil cele săvârșite de 
Yvain sunt cel mai vădit asociate cu principiile propuse de această știință ocultă. 
Analizate contextual, elemente precum lespedea de piatră (sau de smarald), miracu-
loasa apă din fântână, arborele de care atârnă o găleată de fier (sau de aur), șarpele 
înfrânt și leul ce-i va fi credincios cavalerului reprezintă unele dintre cele mai clare 

1 Influența simbolismului alchimic în povestea acestui personaj a mai constituit obiectul de studiu al 
unor studii. Vezi, de pildă: Mark Douglas Mapes, Fons Mercurialis: The Role of Alchemy in Chretien de 
Troyes' Yvain, University of Utah, 1989. 
2 Chretien de Troyes, Le Chevalier au lion, traduit par Michel Rousse, Flammarion, Paris, 1990. 
3 Chretien de Troyes, Yvain, or the Knight with the Lion, translated by Ruth Harwood Cline, University of 
Georgia Press, Athens, 1975. 
4 s.v. „Alchimie” Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, Editura Artemis, Bucu-
reşti, 1994. 
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trimiteri la simboluri utilizate pentru a ilustra practicile transmutării alchimice. 
Chiar și detaliul sărbătorii Rusaliilor din primele rânduri ale textului este cât se poa-
te de semnificativ: 

„Arthur, bunul rege al Bretaniei, a cărui glorie ne îndeamnă să fim bravi şi în-
nobilaţi de cortezie, îşi adună o strălucită curte de costisitoarea sărbătoare a Rusali-
ilor, ca să petreacă-n cânt şi veselie.”5  

Focul este elementul ce susține toate procesele din laboratorul alchimistului; 
iar „limbile de foc” sunt o imagine recurentă a imaginarului alchimic. Deoarece po-
gorârea simbolică a focului („duhului”) sfânt anticipă unul din motivele majore ale 
questei lui Yvain, semnificațiile acestei sărbători nu trebuie pierdute din vedere. Alt 
detaliu semnificativ pe care îl aflăm încă de la începutul textului este că regele Ar-
thur adoarme chiar în timpul sărbătorii6. Motivul regelui adormit (sau chiar bolnav) 
care trebuie trezit (sau vindecat) apare și în alte romane cavalerești. În sala alătura-
tă celei în care se afla regele, se aflau câțiva dintre cavalerii săi. Unul din ei, 
Calogrenant, începe să povestească despre una din aventurile sale – dar nu fără a-i 
avertiza pe cei care îl ascultă: 

„Ascultaţi-mă, aşadar, dacă aceasta vă este dorinţa! Încredințați-mi urechea şi 
inima voastră; căci cuvântul auzit se pierde în van dacă nu este ascultat şi cu inima. 
Sunt oameni care aud, dar nu ascultă, şi se mai şi laudă apoi cu aceasta; ăştia nu au 
decât urechi. Dacă nu veghează inima s-asculte, cuvântul se perindă pe la ureche 
asemenea vântului răzleţ; nici că se opreşte şi durează, ci într-o clipită îşi ia zborul 
dacă inima nu e trează şi pregătită să-l întâmpine. La ivirea lui, inima trebuie să-l 
primească şi să-l închidă în sine.”7 

Avertisment cât se poate de plin de tâlc și lesne de corelat cu starea de veghe a 
inimii și a minții – sau „trezvia” despre care vorbesc, sub diverse forme, Părinții 
Pustiei, poeții sufiți, filosofii budiști ș.a. În plus, sensul ezoteric al istorisirii cavaleru-
lui (care se cere nu doar ascultată, ci și interpretată pentru ca sensul său să poată fi 
păstrat în „inima trează”) este subliniat chiar de Calogrenant însuși, când afirmă că: 
„nu mi-e vrerea să vorbesc de năluciri şi nu vă îngân basme”8 – întărind, prin aceas-
tă afirmație că doar „cine are urechi de auzit” aude și înțelege mesajul său. Povestea 
începe în felul următor: 

5 Chrétien de Troyes, Yvain sau Cavalerul cu Leul, traducere, postfaţa şi note de Mihai Stănescu, Editura 
Albatros, 1977, p. 3. 
6 „Se întâmplă în acea zi ca regina să-l oprească alături de ea, iar regele întârzie în preajmă-i până ce ui-
tă de curte şi adormi.” Ibidem, p. 3. 
7 Ibidem, p. 5. 
8 Ibidem, p. 6. 
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„S-a întâmplat, iată că au trecut șapte ani de-atunci, că, singur pe câmp, ca ţă-
ranul, pornisem în căutare de aventuri; eram îmbrăcat în armură, aşa cum se cuvine 
a fi un cavaler. Am găsit un drum la dreapta, printr-o pădure încâlcită; calea îmi era 
potrivnică, plină de spini şi mărăcini. Cu mult necaz şi după mare osteneală, îmi ur-
mai totuşi calea.”9 

Știm deja că „în orice roman cavaleresc, pădurea e prezentată ca o lume sălba-
tică prin excelenţă”10, loc al confruntărilor cavalerului (inclusiv cu sine însuși) și un 
alt fel de pustiu al inițierii11. Urmarea drumului de la dreapta și trecerea prin pădu-
re (care este însăși pădurea Brocéliande) face posibilă găsirea câmpiei unde cavale-
rul îl întâlnește pe „stăpânul acelor locuri” (care „se ţinea drept” pe podul de la 
intrarea în „fort”, „castel” sau „turn”12) și care-l aștepta bucuros. Ulterior, aflăm că 
„cei care stăteau în încăperile de sus” coboară după ce stăpânul locului bate de trei 
ori într-un „talger făurit din aramă” aflat „în mijlocul curţii”. Faptul că talgerul era 
făurit tocmai din acest metal (cu o importanță atât de însemnată în cadrul alchimi-
ei) merită să fie reținut13.  

La ivirea zorilor, Calogrenant își continuă drumul – cu promisiunea de a reveni 
în acel loc și la întoarcere. Următoarea etapă a călătoriei va fi întâlnirea cu paznicul 
taurilor: 

„Nu mă îndepărtasem prea mult de castel, când dădui într-un câmp defrişat 
peste nişte tauri sălbatici pripăşiţi prin locurile acelea şi care se luptau amarnic în-
tre ei; stârneau zarvă şi se izbeau cu asemenea furie, încât eu, vă spun drept, mă tră-
sei înapoi. Nu-i pe lume animal mai mândru şi trufaş decât taurul. Un flăcău 
negricios, cu înfăţişare de maur, mare şi hidos peste măsură – era o fiinţă atât de 
urâtă încât nu găsesc cuvinte s-o înfăţişez – şedea pe o buturugă, ţinând în mână un 
ciomag.”14  

Această arătare este însăși primul „gardian al pragului”. Urmărind în detaliu 
descrierea monstrului („urechi păroase şi mari cât cele de elefant; sprâncene stu-
foase, faţa turtită, ochi de cucuvea, nas de pisică, gură crăpată ca de lup, dinţi de 

9 Ibidem. 
10 Jacques Le Goff, Imaginarul medieval, traducere şi note de Marina Rădulescu, Editura Meridiane, Bu-
cureşti, 1991, p. 231. 
11 „În zona aceasta temperată, fără mari întinderi de pămînt aride, pustiul – adică singurătatea – va fi de 
cu totul altă natură, un loc aproape opus pustiului, din punct de vedere al geografiei fizice. Va fi pădu-
rea.” Ibidem, p. 103. 
12 În funcție de traducere, acest termen poate varia. 
13 Acest detaliu este mai bine evidențiat în versurile următoare: „there hung a gong, which I would/ say 
was not of iron, or of wood,/ but of pure copper, fine and good” Chretien de Troyes, Yvain, or the Knight 
with the Lion, translated by Ruth Harwood Cline, University of Georgia Press, Athens, 1975, p. 7. 
14 Chrétien de Troyes, Yvain sau cavalerul cu leul, ed. cit., p. 7. 
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porc mistreţ”15) descoperim o fuziune de trăsături animaliere – deci, o vie imagine a 
diferite diformități și defecte care trebuie confruntate. În plus, cei doi tauri care se 
confruntă sunt imaginea forțelor naturii care trebuie „stăpânite” și „armonizate” în 
primul rând la nivel microcosmic. Prin comparație cu cei doi dragoni care se con-
fruntă în reprezentările alchimice, ei pot fi asemănați cu sulful și mercurul16. Având 
în vedere că trecerea bruscă de la descrierea luptei taurilor la observațiile cu privire 
la „flăcăul negricios” nu este mediată prin nici un element de legătură, deducem că 
avem de-a face cu una și aceeași reprezentare simbolică complexă. Mai precis, taurii 
sunt o pereche de simboluri ce gravitează în jurul simbolului-nucleu al păzitorului 
sau al „seniorului fiarelor” – după cum el însuși se caracterizează. Deoarece are cu-
rajul de a-i vorbi, arătarea îi povestește despre o fântână miraculoasă: 

„Dreaptă-i calea, dacă ţi-i voia să păşeşti voiniceşte; dar nu-i greu să te abaţi de 
la ea, căci mai sunt încă multe alte drumuri. Curând vei vedea fântână care clocoteş-
te, deşi apa este mai rece decât marmura. Cel mai frumos copac pe care l-a făurit 
vreodată Natura o învăluie cu umbra lui. Frunza acestuia durează peste an, nu-i ca-
de nici seara nici dimineaţa. De el atârnă o găleată de fier, la capătul unui lanţ lung 
ce-ajunge până la apa din fântână. Se află lângă fântână o lespede anume, pe care o 
vei vedea negreşit; nu ştiu să-ţi spun ce fel este, căci n-am mai văzut vreodată din 
acestea. De partea cealaltă este o capelă mică, dar foarte frumoasă. Dacă vei lua apă 
cu găleata şi o vei arunca pe lespedea de piatră, vei stârni atunci o asemenea furtu-
nă, încât nu va mai rămânea în pădure fiară sălbatică, cerb, căprioară ori porc mis-
treţ; chiar şi păsările îşi vor lua zborul. Vei vedea arbori smulşi din rădăcini; vei 
stârni trăsnete cumplite, ploaie, tunete şi fulgere. Dacă vei fi în stare să pleci 
de-acolo fără alte neajunsuri, vei putea să te socoţi desigur cel mai norocos dintre 
cavaleri.”17 

Cu acest prilej, este descris procesul transmutației alchimice, prin intermediul 
căruia natura sălbatică poate fi „curățată” și transformată ireversibil. Capela alătu-
rată reia simbolismul „castelului interior”, reprezentând camerele lăuntrice ale su-
fletului celui ce parcurge calea inițierii. Copacul de lângă fântână este Pomul Vieții, 
care face posibilă revărsarea elementului vital peste materia inertă (lespedea de 
piatră) care, odată (re)vitalizată, este capabilă să dezlănțuie întreaga forță a naturii. 
Apa care, deși e rece, fierbe în fântână accentuează dinamismul apei mercuriale, ca-

15 Ibidem, p. 8.  
16 Cf. „Doi dragoni care se înfruntă desemnează cele două substanțe ale Marii Opere…” s.v. „Dragon” 
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, ed. cit. 
17 Chrétien de Troyes, Yvain sau cavalerul cu leul, ed. cit., p. 9. 
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re reprezintă „cheia întregii opere”18. Ultima frază din descrierea anterioară averti-
zează, într-un mod foarte voalat, asupra pericolului ce-l așteaptă pe cavaler.  

Dornic de aventură, Calogrenant pornește către locul indicat, descoperind co-
pacul și capela pe la „ceasul al treilea al zilei”. Deosebit de revelator este că găleata 
care atârnă de copac nu este de fier, după cum îi povestise monstrul, ci de aur (și în-
că „făurită dintr-un aur mai fin decât s-ar fi putut găsi vreodată de vânzare la vreun 
târg”), iar lespedea nu este din piatră ci „din smarald, de forma unei vaze; pe pereţii 
ei se găseau patru rubine, mai strălucitoare şi mai roşii decât soarele înălţându-se la 
răsărit”19. Ar fi deosebit de interesant să facem o comparaţie între această lespede şi 
„stânca” din parabola biblică pe care, în, „bărbatul înţelept” trebuie să-şi ridice „ca-
sa” ce nu se va dărâma în mijlocul furtunii20 – detaliile acestea fiind reprezentate, 
sub o altă formă, în textul lui Chrétien de Troyes. Deși cavalerul auzise de ce poate 
face apa din fântână, este foarte mirat când are ocazia să trăiască el însuși experien-
ța:  

„Mă apropiai de lespedea cioplită şi aruncai pe ea apă din fântână. Mă tem, în-
să, că am vărsat prea multă apă: cerul îl văzui dintr-odată despicându-se şi 
umplându-mi ochii cu fulgere din toate cele patru zări. Norii se îngrămădiră în dez-
ordine şi mă năpădiră cu ploaie, grindină şi zăpadă. Vremea se îndârjise aprig; de 
nenumărate ori am crezut că îmi voi da duhul din cauza copacilor dezrădăcinaţi şi a 
trăsnetelor care cădeau în jurul meu. Am stat cu inima strânsă până ce s-a potolit 
urgia. Dumnezeu, însă, m-a întărit, iar vijelia nu dură prea mult. Vânturile se linişti-
ră; când celui de sus nu-i place, nici măcar vântul nu cutează să mai sufle. Când vă-
zui, în sfârșit, văzduhul curat şi limpede, nu-mi mai veneam în fire de bucurie. Însă 
bucuria, de ţi-e dat s-o cunoşti, te face să uiţi de marile necazuri. De cum s-a luminat 
cerul, s-au adunat atâtea păsări în copac, încât toate ramurile erau pline de ele; nu 
mint, creadă-mă cine-o vrea! Pinul era acum şi mai falnic. Toate păsările cântau, iar 

18 Cf. „…apă Mercurială, Apă permanentă sau locuinţă a focului, de asemenea apă divină, iar ea repre-
zintă cheia întregii opere (…) Această apă Mercurială nu este altceva decât spiritul corpurilor converti-
te în natura chintesenţei. (…) Şi de aici ia naştere piatra [filosofală]” Basile Valentin, Cele 12 chei ale 
filosofiei, traducere de Gabriela Nica şi Marius Cristian Ene, Editura Herald, Bucureşti, 2015, pp. 147, 
148.  
19 Chrétien de Troyes, Yvain sau cavalerul cu leul, ed. cit, p. 10. 
20 „De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept 
care a clădit casa lui pe stâncă./ A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în 
casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă./ Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele 
şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip./ Şi a căzut ploa-
ia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost ma-
re.” (Matei 7:24-27). 
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acordul lor era desăvârşit; fiecare cânta pe limba sa, ceea ce cânta una nu puteai 
auzi la cea de-alături.”21 

Am citat fragmentul anterior datorită densității extraordinare a imaginilor 
simbolice și a strânsei lor interconexiuni. Omisiunea oricărui din aceste elemente 
poate conduce la pierderea sensului poveștii. A interpreta gestul lui Calogrenant ca 
un simplu rit de magie homeopatică (aducerea ploii prin vărsarea unei găleţi de 
apă) ar fi o reducere exagerată a simbolisticii sale. În fapt, avem de-a face cu o ale-
gorie a procesului transmutației alchimice – asociere confirmată prin analiza intui-
tivă a seriei de momente și elemente simbolice. Greșeala cavalerului de a vărsa prea 
multă apă – care e și unul din momentele-cheie ale povestirii – este cea care îi anti-
cipă înfrângerea suferită22. Simbolismul apei, corelat cu cel al fântânii sau al izvoru-
lui are o importanță centrală în numeroase texte ale literaturii universale.  

Asemenea apei care fierbea în timp ce era rece, prezența simultană a ploii, 
grindinei şi a zăpezii confirmă atributele excepționale pe care le posedă respectiva 
apă mercurială – reunind, simultan, două stări contradictorii. Odată ce vijelia pro-
vocată de contactul lespezii de smarald cu apa mercurială se liniștește, copacul își 
sporește și mai mult frumusețea, umplându-și ramurile cu păsările al căror cântec 
aduce o fericire deplină. Interesant de remarcat e faptul că păsările acopereau în în-
tregime crengile copacului, care, deși este „ascuns” de ele, devine și mai frumos23. 
Astfel, liniștea nepătrunsă a pădurii sălbatice se transformă, în ultimă instanță, 
într-o muzică desăvârșită. Transformarea este mediată de furtună, care simbolizea-
ză haosul primordial din care se naște o nouă lume.  

La scurt timp însă, bucuria este curmată de sosirea unui teribil cavaler, supărat 
din cauză că pădurea îi fusese doborâtă de stihiile dezlănțuite. Urmează inevitabila 
confruntare dintre cei doi cavaleri, în timpul căreia lancea lui Calogrenant se sfărâ-
mă – spre deosebire de arma rivalului său. Înfrânt, el își pierde nu doar onoarea, ci 
și calul – care îi este luat de cel ce ieșise biruitor. Deși „cuprins de ruşine”, el se în-
toarce la castelul unde fusese găzduit înainte de a porni spre fântână. Astfel se în-
cheie povestea înfrângerii lui Calogrenant. Avem de-a face, în aparență, cu o questă 
nereușită, care urmează să fie reluată de Yvain. Totuși – deoarece nu doar locurile 

21 Chrétien de Troyes, Yvain sau cavalerul cu leul, ed. cit., p. 10. 
22 Într-o altă traducere a textului, în limba engleză, este evidențiat și mai clar regretul său: „I realize/ 
today I was not very wise./ I so regretted my rash act,/ I’d have undone the deed, in fact,/ one moment 
after I had filled/ the basin to the brim and spilled/ the water on the stone. Deploring/ how much 
spring water I’d been pouring/” Chretien de Troyes, Yvain, or the Knight with the Lion, ed. cit., pp. 12, 
13. 
23 Detaliu mai ușor de remarcat în versurile: „upon the pine I saw birds massed/ so thickly – it’s 
beyond belief –/ that I could see no branch or leaf./ The tree was hidden, but more fair,/ because the 
birds were perching there” Ibidem, p. 13. 
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sau obiectele au o încărcătură simbolică, ci și personajele – înfrângerea lui 
Calogrenant nu este neapărat un eșec, ci o primă etapă (necesară) pentru ca Yvain 
să-și înceapă aventura. 

După ce ascultă istorisirea, Yvain se hotărăște să răzbune umilința vărului său. 
Între timp, regele Arthur se trezește, iar regina îi repetă povestea ascultată anterior. 
Auzind cuvintele ei, „regele jură pe sufletul tatălui său, Uter Pendragon, pe acela al 
mamei sale şi pe al lui însuşi că se va duce să vadă fântâna cu pricina până nu vor 
trece două săptămâni; că va ajunge acolo în ajunul sărbătorii Sfântului Ioan Boteză-
torul”24. Din nou apare o referire la o anumită sărbătoare – care, după cum vom re-
marca pe parcurs, nu este aleasă deloc întâmplător. 

În ciuda hotărârii regelui, Yvain pornește înaintea tuturor, hotărât ca în trei zi-
le să ajungă în pădurea Brocéliande. Astfel, el urmează etapele aventurii săvârșite 
de Calogrenant, cu excepția faptului că, după o luptă crâncenă, îl înfrânge pe pazni-
cul fântânii. Momentul decisiv al luptei e cel în care „messire Yvain sfărâmă coiful 
adversarului său” iar armura acestuia „se coloră în roşu aprins”, deși inițial era albă. 
Astfel, are loc trecerea de la „opera în alb” (albedo) la „opera în roşu” (rubedo) – fapt 
ce va fi susținut și de alte detalii cromatice care vor continua să apară în text. Yvain 
îl urmărește pe cavalerul rănit mortal, ajunge în interiorul cetății sale, dar trecerea 
îi este blocată de poarta de fier care coboară brusc, despicându-i calul.  

Yvain va fi salvat de Lunette (servitoarea și, totodată, prietena stăpânei caste-
lului), care îl recunoaște și dorește să se revanșeze pentru un serviciu pe care cava-
lerul i-l făcuse odinioară. Ea îi oferă un inel (pe care îl roagă să i-l înapoieze după ce 
va fi liber) care, în anumite condiții, îl poate face nevăzut pe purtătorul său. Alt deta-
liu semnificativ este că, în momentul în care sicriul în care se afla trupul seniorului, 
trecu pe lângă Yvain, „sânge cald, limpede şi roşu ţâşnise din rana cavalerului mort”. 
După ce trece primejdia de a fi prins de slujitori, Yvain are ocazia să o observe timp 
îndelungat pe Laudine de Landuc (soția fostului său rival, cunoscută și ca Doamna 
Fântânii), de care se și îndrăgostește. Printre altele, el observă că „cristalul şi oglin-
da nu sunt mai clare ca pieptul ei” – afirmație ce se dovedește deosebit de revela-
toare pentru a înțelege ce reprezintă stăpâna castelului. La un anumit nivel de 
înțelegere, pur alegoric, ea reprezintă conștiința sau sufletul divin25 – acum elibe-
rat(ă) de influența nefastă a fostului stăpân al castelului.  

Urmărind evoluția evenimentelor, vom putea observa că, la un alt nivel de in-
terpretare, Laudine o reprezintă și pe soror mistica, alături de care alchimistul lu-

24 Chrétien de Troyes, Yvain sau cavalerul cu leul, ed. cit., p. 13. 
25 Această simbolistică va fi confirmată și prin replici precum: „Scumpa mea doamnă, îi spuse Yvain, 
eşti inima şi sufletul meu, binele şi bucuria mea.” Ibidem, p. 37.  
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crează în Marea Operă. Demn de amintit este și că, la prima lor întâlnire, Yvain era 
îmbrăcat cu „o robă de scarlat, roşie ca focul”, iar Laudine îl aştepta „aşezată pe un 
pat de puf roşu”. În plus, în acest context, el află și numele celui pe care îl ucise: 
Esclados cel Roşu. La scurt timp, are loc și nunta celor doi „care dură până în ajunul 
zilei când regele Arthur trebuia să ajungă cu cavalerii săi la fântână şi la lespedea 
minunată”26.  

Trecerea de la albedo la rubedo – din cadrul simbolismului alchimic – este co-
relată cu tranziția de la Micile la Marile Mistere27 ale drumului inițiatic. Pentru a 
avansa în cadrul Marilor Mistere, inițiatul trebuie să transmute „apa vie” a fântânii, 
cooperând cu a sa soror mistica în desăvârșirea Marii Opere28. Doar îmbinarea celor 
două polarităţi ale fiinţei umane poate da naştere unui nou mod de a fi. Ținând cont 
de aceste date, vom înțelege de ce era nevoie ca Yvain să se căsătorească pentru a 
descoperi întregul mister al fântânii din Brocéliande.  

Devenit noul stăpân al domeniului, devine datoria lui Yvain aceea de a apăra 
fântâna. După ce îl înfrânge pe Keu (cel care ceruse permisiunea de a lupta), Yvain 
le povestește isprăvile sale tuturor celor prezenți. După aceea, îl roagă pe rege să 
vină la castelul său, împreună cu întreaga lui suită. Arthur acceptă cu bucurie, 
„spunându-i că îi va ţine companie opt zile de-a rândul”. Pe parcursul întregii istori-
siri abundă detalii despre numerele (ceasul al treilea, trei lovituri, șapte ani etc.) ce 
au, fiecare în parte, o însemnătate deosebită. Totuși, pentru a nu ne rătăci prin mul-
titudinea detaliilor, ne vom axa doar pe interpretarea etapelor majore ale aventu-
rii29. În toiul sărbătorii datorate sosirii regelui, naratorul intervine astfel: 

„Dar destul v-am vorbit de această mare bucurie, dacă nu cumva cuvântul meu 
a fost nevolnic. Numai de o întâlnire vreau să vă mai pomenesc în treacăt, o întâlnire 
care a avut loc tainic între soare şi lună. V-aţi dat seama despre ce vreau să vă po-
vestesc? V-aţi dat seama că cel care a fost senior între cavaleri, cu faimă mai mare 
decât a tuturora, trebuie numit un soare? Vreau să spun seniorul Gauvain; căci da-

26 Ibidem, p. 32. 
27 Pentru studiul acestora, recomandăm: Samael Aun Weor, The Major Mysteries, Glorian Publising. 
Web: 
https://gnosticteachings.org/books-by-samael-aun-weor/the-major-mysteries.html (data accesării: 
8.09.2020).  
28 Cf. „Bea apă din puţul tău şi din pârâiaşele care curg din izvorul tău. Să nu se risipească izvoarele tale 
pe uliţă, nici pâraiele tale prin pieţe. Binecuvântat să fie izvorul tău şi să te mângâi cu femeia ta din ti-
nereţe. Cerboaică preaiubită şi gazelă plină de farmec să-ţi fie ea; dragostea de ea să te îmbete totdeau-
na şi iubirea ei să te desfăteze” (Pilde 5:15-19). 
29 De altfel, este aproape imposibilă o analiză exhaustivă a simbolisticii textului – având în vedere den-
sitatea extraordinară a simbolurilor. Fiecare gest, număr, obiect sau personaj are (cel puțin) un sens 
simbolic. 
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torită lui era luminată cavaleria, tot aşa cum soarele îşi împrăştia razele peste tot lo-
cul, strălucind dis-de-dimineaţă. De la lumina acestui soare primea strălucire luna, 
astru unic, desăvârşit în înţelepciune şi cortezie, şi spunând aceasta n-o zic doar 
pentru bunul său renume, ci pentru că într-adevăr aşa-i era numele: Lunette.”30 

Informațiile despre întâlnirea și unirea alchimică a soarelui cu luna sunt mai 
mult decât grăitoare în ce privește interpretarea alchimică a poveștii – cu atât mai 
mult cu cât momentul ales pentru a o prezenta este ulterior nunții alchimice a lui 
Yvain. În acest caz, (re)unirea este o accentuare a ideii combinării a două elemente 
alchimice, săvârșită pe parcursul căsătoriei alchimice31. Totuși, după trecerea celor 
opt zile, este timpul ca Arthur să plece. La insistențele lui Gauvain, Yvain se întoarce 
la curtea regelui – părăsind-o pe Laudine pentru a continua să-și sporească gloria, 
dar și pentru a continua să fie demn de dragostea ei. Cei doi se despart cu promisiu-
nea lui Yvain de a reveni peste un an. El nu reușește, totuși, să respecte făgăduința 
făcută și, prin urmare, va fi nevoit să înapoieze inelul soției sale – care nu va mai do-
ri să-l vadă. Din pricina acestui fapt, cavalerul va trece printr-o perioadă de alienare. 

După cum vom observa din desfășurarea evenimentelor, nebunia lui Yvain, în 
timpul căreia își pierde „judecata şi cuvântul”, constituie o disoluție a vechii sale 
identități. O „nebunie” asemănătoare îl cuprinsese și pe Herakles când își ucisese 
copii – greșeală pe care a ispășit-o prin îndeplinirea celor doisprezece munci supra-
omenești. Pentru că cei doi eroi au mai multe elemente în comun decât am bănui la 
o primă vedere, și în destinul (ne)bunului cavaler va fi caracterizat de astfel de is-
prăvi. Episodul „nebuniei lui Yvain” a mai constituit obiectul de analiză al unor stu-
dii32, din acest motiv nu vom mai insista asupra sa.  

După ce este ajutat să se „vindece” de nebunie, Yvain are ocazia să îmbrace ia-
răși haine: „o robă din blană de veveriţă, o cămaşă şi o mantie de mătase roşie”. De 
asemenea, dacă până atunci căutase doar fiare sălbatice, din acel moment el „privi 
în jur prin pădure să vadă venind vreun suflet de om” – și cum o zărește pe fata ca-
re-l ajutase să se vindece, o roagă să-i împrumute calul ei. Plină de bunăvoință, 
aceasta îi răspunde: „Luaţi calul acesta pe care-l mân cu mâna mea dreaptă”33. Ală-
turi de domniță, Yvain iese din pădure și se îndreaptă, din nou, spre castelul doam-
nei de Noroison. 

30 Yvain sau cavalerul cu leul, ed. cit., pp. 35, 36. 
31„Ideea alchimică de «combinare» este, de fapt, o nouă interpretare a funcţiei cosmice de «căsătorie».” 
Mircea Eliade, Alchimia asiatică, Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 134. 
32 Pentru o analiză a acestui episod din perspectiva antropologiei structuraliste, vezi, de pildă, studiul: 
„Levi-Strauss în Brocéliande – schiță de analiză a unui roman de curte” inclus în: Jacques Le Goff, Ima-
ginarul medieval, traducere de Mariana Radulescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, pp. 210-254. 
33 Yvain sau cavalerul cu leul, ed. cit., p. 44. 
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Mai apoi, într-o zi de marţi, Yvain apără castelul, luptându-se împotriva conte-
lui Alier și a cavalerilor săi. Astfel începe următoarea etapă a războiului (lăuntric) în 
care cavalerul își doboară dușmanii „de parcă ar fi un leu înfometat între căprioa-
re”34. După ce iese victorios, Yvain părăsește domeniul doamnei de Noroison și in-
tră, din nou, într-o pădure deasă – loc în care urmează să-și întâlnească viitorul 
prieten și servitor loial. Observând lupta leului cu șarpele veninos care „arunca flă-
cări pe gură”, el se hotărăște să lupte de partea leului și să parcurgă o altă etapă a 
purificării („morții”) inițiatice.  

Moartea, ca treaptă a desăvârşirii spirituale, implică confruntarea „gardianului 
monstruos” şi obţinerea unei victorii decisive35. Câteva din cele mai cunoscute astfel 
de reprezentări ale morții inițiatice sunt: ispitirea lui Iisus în deşert, confruntarea 
lui Buddha cu cele trei fiice ale lui Mara (în timpul meditaţiei) sau înfrângerea şar-
pelui Apophis de către zeul Ra. De fiecare dată, „Soarele” este elementul ce luminea-
ză tenebrele minţii, amorful și haosul primordial și contribuie la (re)naşterea vieţii. 
Necesitatea acestei etape se datorează faptului că adversarul şi divinitatea sunt in-
compatibili, nici unul nici celălalt nu se poate manifesta în totalitate decât în lipsa 
celuilalt. Făcând o paralelă cu mitologia egipteană, observăm că doar după ce ad-
versarul (şarpele monstruos, în cazul lui Yvain) este învins, Soarele (leul) poate „ră-
sări”.  

Reușind să elibereze leul de prezența nefastă a șarpelui (reprezentare alegori-
că a focului infernal), leul îi arată recunoștință și „îngenunche cu faţa scăldată în la-
crimi de umilinţă”. Ulterior, leul va fi cel care vânează fiare sălbatice în locul lui 
Yvain: 

„Leul întinse botul în vânt, pentru că adulmecase într-adevăr vânatul. Nu mer-
se mai mult decât o aruncătură de săgeată până ce văzu într-o vale o căprioară. O 
prinse de la primul salt şi bău sângele-i cald. O aruncă apoi pe spate şi o duse astfel 
până ce ajunse la stăpânul său. El prinsese mare drag de Yvain, şi hotărâse să-l înso-
ţească pentru tot restul vieţii sale, din cauza recunoştinţei pe care i-o purta.”36  

Din punct de vedere alegoric, este larg acceptat faptul că leul reprezintă fie o 
fuziune a virtuților (curaj, demnitate, dar și umilință), fie pe însuși Hristos, care ră-
mâne alături de cavalerul ca servitor, prieten și salvator. Ținând cont că „leul, este 

34 Ibidem, p. 45. 
35 „Monştrii abisului se întâlnesc în numeroase tradiţii: eroii, iniţiaţii coboară în adâncul abisului pen-
tru a-i înfrunta pe monştrii marini…victoria rituală (iniţiatică) asupra monstrului păzitor echivalează 
cu cucerirea nemuririi.” Mircea Eliade, op. cit., p. 126. 
36 Yvain sau cavalerul cu leul, ed. cit., p. 48.  
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un simbol al învierii”37, vom înțelege de ce întâlnirea cu el are loc ca o consecinţă fi-
rească a morţii iniţiatice a eroului. În imaginarul alchimic, leul reprezintă o manifes-
tare superioară a focului, în lipsa căreia alchimistul nu poate realiza Marea Operă. În 
completarea informațiilor anterioare, amintim celebra formulă alchimică: „Ignis Na-
tura Renovatur Integra”38. „Reînnoirea prin foc” va fi posibilă după ce cavalerul și 
leul au înnoptat sub cerul liber aproape șapte zile. 

Astfel, Yvain își ispășește încălcarea promisiunii, iese din pădurea întunecată 
(care e un echivalent simbolic al samsarei din budism), luptă împotriva adversarilor 
și, în fine, ucide șarpele și eliberează leul (cel „blând ca un miel”), având parte de 
moartea inițiatică a „omului vechi” și nașterea Cavalerului cu Leul. „Învierea” sa are 
loc doar după un sacrificiul total, constând într-o sumă dintre moartea iniţiatică şi 
ceea ce este mai pur din iubire.  

Înainte de a continua analiza propriu-zisă a aventurii lui Yvain, este necesar să 
explicăm și simbolistica alchimică a șarpelui monstruos. Antagonistul prin excelen-
ță al imaginarului medieval european, el este, cel mai adesea, înțeles ca o reprezen-
tare a diavolului. Totuși, reprezentarea alegorică a dragonului are numeroase alte 
sensuri, ce pot fi contradictorii. El este, simultan, un simbol al conștiinței primordia-
le, al înțelepciunii, al forțelor lumii htoniene, al pântecului matern, dar și al acelei 
prima materia a alchimiștilor39. În continuare, ne vom focaliza, îndeosebi, pe această 
ultimă semnificație. 

Prin lupta sa cu leul, cei doi alcătuiesc o pereche de simboluri care trebuie stu-
diată ca un tot unitar pentru a fi înțeleasă40. Pe lângă semnificațiile prezentate deja, 
imaginea leului poate și fi un simbol al iubirii generatoare sau, mai precis, al energi-
ei sexuale (solare) care este purificată și separată de prezența lunară41 a balaurului. 
În plus, nu trebuie să uităm că sălașul dragonului este, de regulă, într-o peșteră – iar 
„peştera este simbolul lumii, locul naşterii şi al iniţierii, imaginea centrului şi a ini-

37 s.v. „Leu” Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. II, Editura Artemis, Bucureşti, 
1994. 
38 „Natura este reînnoită continuu prin foc.” – Acesta fiind sensul esoteric al inscripţiei (I.N.R.I.) din vâr-
ful crucii; deși, în mod comun, ea este interpretată ca: „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.” 
39 „A powerful symbol of psychic transformation. Like the serpent, the dragon represents primordial 
consciousness, underworld powers, the feminine, the womb, the unformed prima materia, and wisdom 
and knowledge (…) Other meanings of dragon are one’s inner fears and the negative aspect of the 
Mother figure.” s.v. „dragon”, in: Rosemary Ellen Guiley, The encyclopedia of magic and alchemy, Facts 
On File, New York, 2006.  
40 Cf. „Parsifal repetă aventura lui Yvain cu leul şi şarpele şi apoi, în vis i se arată două femei, una călare 
pe şarpe, identificat cu sinagoga, iar cealaltă pe un leu identificat cu Hristos. Astfel, cele două sisteme de 
imagini se completează unul pe celălalt.” Jacques Le Goff, op. cit., p. 214. 
41 În acest caz este avută în vedere latura negativă a simbolului lunii, corelată cu tenebrele nopții. 
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mii”42. Faptul că leul pe care îl întâlnește Yvain se luptă cu șarpele sub cerul liber, 
accentuează ideea revelării unui mister, al scoaterii balaurului din întunericul pă-
mântului la lumina soarelui.  

Pentru a dezvolta afirmația anterioară, este necesar să luăm în discuţie cele-
brul V.I.T.R.I.O.L. al alchimiştilor. Acesta a fost interpretat în moduri diferite 
(Visitam Interiorem Terre Rectificatum Invenias Ocultum Lapidum sau Vista 
Interiorem Terrae Rectificando Ineenis Operae Lapidem43). În orice caz sensul simbo-
lic este acelaşi: „Coboară în măruntaiele pământului [în centru], distilând vei găsi 
piatra operei” – această „piatră a operei” (numită, de asemenea, şi piatra ocultă) se 
identifică cu piatra filosofală. Simbolul „centrului” în care pătrunde cel care aspiră 
către nașterea inițiatică face referire, în acest caz, la sursa materializată a energiei 
creatoare; aceasta fiind „mercurul brut” al alchimiştilor, care conține arhetipul fiin-
ţei umane.  

Atât leul cât și dragonul sunt simboluri asociate focului, care este, la rândul 
său, un element indispensabil transmutării alegorice a metalelor. Pe lângă focul ce 
trebuie să ardă constant în laboratorul alchimistului, plumbul şi mercurul sunt sin-
gurele elemente necesare (pentru a obţine „aurul”). Fragmentul din Tratatul despre 
Balaur şi Tigru citat (în Alchimia asiatică) de Mircea Eliade decriptează într-un mod 
cât se poate de practic aceste simboluri: „Balaurul este mercurul. El este (i.e. cores-
punde în corpul omenesc cu) sperma şi sângele. Vine din rinichi şi e depozitat în fi-
cat (…). Tigrul e plumbul. El este (corespunde în corpul omenesc cu) răsuflarea şi 
puterea trupească. Se naşte din minte şi e păstrat de plămâni”44. Această simbolisti-
că e valabilă şi în cazul alchimiei europene în care avem numeroase reprezentări ale 
unui cavaler și/sau ale unui cuplu care se luptă pentru a înfrânge un balaur – fiind, 
adesea, ajutați de un leu.  

Procesul transmutaţiei alchimice nu poate avea loc dacă lipsesc patru elemente 
(simbolice) fundamentale: sarea, apa, sulful şi azotul – iar stăpânirea dragonului fa-
ce referire și la dobândirea controlului asupra elementelor – în primul rând, la nivel 
microcosmic. Ținând cont că „în primul rând, dragonul se află în noi. (…) Dragonul 
este simbolul mercurului filosofal”45, confruntarea dragonului reprezintă o alegorie 
a transmutării energiei sexuale din interiorul propriului trup – obținând, astfel, au-
rul alchimic pur (reprezentat de leu). Adevăratul simbol al transformării plumbului 
în aur ţine de ocultismul practic. Corpul fizic („pământul” sau „sarea” alchimiştilor) 

42 s.v. „Peşteră” Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I. 
43 s.v. „V.I.T.R.I.O.L.” Ibidem, vol. III. 
44 Ibidem, p. 35. 
45 s.v. „Dragon” Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I. 
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este impur, predispus la boli şi, mai presus de toate, destinat morţii. Cu toate aces-
tea el este „laboratorul alchimistului” şi de aceea trebuie folosit pentru a realiza o 
„transmutare” a fizicului şi psihicului uman46.  

Prin urmare, intervenția decisivă în lupta dine leu și șarpele monstruos echiva-
lează cu renaşterea inițiatului prin descoperirea, purificarea şi transmutarea ele-
mentului arhetipal (sau a „mercurului brut”). Doar după ce depășește această etapă, 
Yvain devine un altul și se poate numi „Cavalerul cu Leul”. 

Reluând șirul evenimentelor din questa lui Yvain, observăm că, revenindu-și 
din leșin47, el află că „o prizonieră, o biată nenorocită care zăcea zăvorită în cape-
lă”48 (cea de lângă fântână) este condamnată la moarte, fiind învinuită de trădare. 
Fără a ezita, decide să lupte împotriva a trei cavaleri pentru eliberarea domniței 
captive – care este însăși Lunette, cea care, la rândul ei, îl ajutase la nevoie. După 
uciderea uriașului Harpin de la Montagne, eroul îi va înfrânge și pe cei trei cavaleri. 
Asemenea lui Krishna care îl ajută pe Arjuna, leul îl va ajuta pe Yvain să-și învingă 
adversarii49 și, asemenea lui Herakles care era acoperit de pielea invulnerabilă a le-
ului, și bunul cavaler devine invincibil mulțumită companionului său.  

După ce își vindecară rănile căpătate în urma luptei, cavalerul și leul pornesc 
din nou la drum, îi ucid pe cei doi fii de diavol din „castelul Cumplitei Aventuri”, 
eliberându-le pe cele trei sute de fecioare și, mai apoi, contribuie la rezolvarea unui 
conflict între două surori. Partea ce mai interesantă a acestui episod e că sora cea 
mare cere ajutorul seniorului Gauvain, iar sora cea mică pe cel al lui Yvain – care-și 
luase acum numele de „Cavalerul cu Leul”. Cei doi buni prieteni ajung astfel să se în-
frunte, fără a se recunoaște unul pe celălalt. Abia după o luptă înverșunată ce dură 
până la căderea nopții, ei dovedesc că forțele lor sunt egale și, imediat se recunosc 
unul pe altul. (Re)unirea deplină a contrariilor este unul din scopurile ultime ale 
transmutării alchimice.  

Atât Gauvain, cât și leul sunt simboluri ale soarelui – ba chiar am putea spune 
că ei sunt laturi alegorice ale aceleiași ființe. Un prim argument pentru a susține 
afirmația anterioară ar fi că abia după ce lupta se termină și Yvain este dezarmat, 
apare și leul. Un alt argument ar fi acela că, în prima parte a textului, cei doi cavaleri 

46 „Cu alte cuvinte, alchimia se identifică cu tehnica meditaţiei, a purificărilor mentale, a educaţiei psihi-
ce.” Mircea Eliade, op. cit., p. 34. 
47 „Întâmplarea îi mână paşii până la fântâna de sub pin. Acolo, când se apropie de apă şi văzu lespedea 
de smarald cu capela alături, puţin lipsi ca messire Yvain să nu fie din nou la un pas de nebunie. Îşi re-
petă de nenumărate ori că este un laş şi un nenorocit; apoi leşină de durere.” Yvain sau cavalerul cu leul, 
ed. cit., p. 49. 
48 Ibidem, p. 50. 
49 „Krishna, se spune în Gita, este leul printre animale (10, 30); Buddha este leul lui Shakya; Hristos este 
leul lui Iuda.” s.v. „Leu” Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. II,. 
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apar ca fiind nedespărțiți în faptele de vitejie; iar același lucru se poate observa, în 
ce-a de-a doua parte, despre Yvain și leu. Astfel, în cele din urmă, Yvain și Gauvain 
recunosc că sunt oglinzi de nedespărțit ale aceleiași ființe care s-a luptat cu sine pâ-
nă la capăt și a ieșit biruitoare. După multe fapte de vitejie și după ce refuzase multe 
domnițe fermecătoare, Yvain revine în grațiile doamnei sale:  

„Messire Yvain îşi găsi, în sfârşit, liniştea. Puteţi să mă credeţi că niciodată nu 
mai fusese cuprins de asemenea bucurie, la capătul atâtor încercări. Iată-l ajuns la 
un liman ferice, iubit de doamna sa, tot aşa cum el o iubea pe ea. Uitate erau necazu-
rile, căci nu-şi mai amintea acum de ele, în preaplinul bucuriei pe care o avea de la 
dulcea sa prietenă.”50  

Deși, la nivelul semnificației literale a textului, Yvain poate reprezenta modelul 
desăvârșit al cavalerului rătăcitor din literatura medievală51, el nu „rătăcește” decât 
fiindcă nu-și găsește liniștea în lume, ci dincolo de ea, undeva într-un castel misteri-
os din profunzimile pădurii Brocéliande.  
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VINTILĂ HORIA ȘI O VERTICALĂ PÂNĂ LA DUMNEZEU 

Marinela DAVID 

Nu este de mirare că încă literatura exilului pare a nu-și fi găsit locul în spiritu-
alitatea și cultura românească, iar revendicarea fenomenului din ghetoul său pare 
totuși un proces care se tot amână. De aceea, unul dintre demersurile autentice ale 
integrării în spațiul cultural românesc este tocmai această recalibrare prin punerea 
în lumină a contribuției scriitorilor exilului. În acest sens, în octombrie 2016 „Biblio-
teca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu” a fost inaugurată la Bibliote-
ca Aman din Craiova și constituie nucleul viitorului Muzeu al Exilului Românesc 
incluzând arhivele lui Leonid Mămăligă, Andrei Șerban, Cicerone Poghirc și Vintilă 
Horia1. 

A reconsidera literatura exilului reprezintă, fără îndoială, un act de integritate 
și totodată de integrare, pe de o parte a exilaților a căror creație își găsește locul 
acasă, iar pe de altă parte, a culturii și spiritualității românești care nu poate fi în-
treagă în absența confesiunilor din exil. Unul dintre reprezentanții literaturii exilu-
lui este Vintilă Horia, prozator, eseist, poet, publicist, profesor universitar și 
diplomat român, exilat în timpul regimului comunist, despre care constatăm că încă  
nu avem o evidență clară a operei sale. Într-un articolul dedicat vizibilității operei 
lui Vintilă Horia2, Iuliana Botezan expune o parte din surse de informare utile în 
procesul de recuperare a datelor cu privire la lucrările sale, fiind identificate 247 de 
lucrări în 685 publicații în 8 limbi ce se regăsesc în 2454 exemplare din diferitele 

1 Basarab Nicolescu, Exilul românesc și reunificarea culturii române (II) în „Convorbiri Literare”, 
Decembrie 2019, Nr. 12 (288), Iași. 
2 Georgeta Orian, Pompiliu Crăciunescu, Vintilă Horia, un gânditor pentru mileniul trei, Lucrările 
colocviilor științifice internaționale, articolul „Vizibilitatea operei lui Vintilă Horia” semnat de către 
Iuliana Botezan, Editura Eikon, București, 2017, p. 13. Sursele de informare pe care autoarea le 
menţionează: VIAF, World Cat, Cataloage de Biblioteci Naționale (Biblioteca Națională a României, 
Biblioteca Națională a Spaniei, Biblioteca Națională a Franței). 

doctorand, Facultatea de Litere, 
Universitatea „Al.I. Cuza” Iași 
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sale lucrări în biblioteci, Spania aflându-se între țările cu numărul cel mai  mare de 
titluri editate (109), urmată de Franța, România și Portugalia.  

De aici vom socoti că necesitatea unei ediții complete, mai ales în limba româ-
nă, ar mai eluda din limitele necunoașterii cazului Vintilă Horia care ar aproxima un 
loc scriitorului exilului, și asta dacă exilul ar fi doar un aspect biografic, dar „a-l pla-
sa acum sau a-l cataloga definitiv, fără a lăsa paranteza deschisă, s-ar întâmpla în 
necunoștință deplină de cauză, înainte de o editare integrală a operei.”3 Poate nu în-
tâmplător, omul care nu și-a găsit locul, a cărui viață s-a aflat într-o permanență 
confruntare cu limita de sus sau cu cea de jos a destinului, a cărui operă este tradusă 
în numeroase limbi de circulație internațională și titrată în tot atâtea țări, a aflat că 
locul său este nicăieri și peste tot, că exilul nu înseamnă decât adevărul sau falsita-
tea propriei noastre ființe: 

Il s’agit d’être et de vivre, de se sentir être, de se sentir vivre, d’agir comme on est 
et comme on vit, de ne pas être une sorte de mensonge en action mais une vérité en 
action4. 

Vintilă Horia, autorul romanului Dumnezeu s-a născut în exil (Dieu est né en 
exil) cunoaște succesul ca scriitor la Paris, fiind tradus în timp scurt în peste 15 
limbi  într-un context în care pledoaria pentru trezirea unui Dumnezeu interior și 
demersul către o redimensionare a spiritualității autohtone, într-o Europă sfâșiată 
de compulsiuni socio-politice puteau să conteze. Chiar și-așa, celebrul premiu Gon-
court (primit cândva și de Marcel Proust) i-a fost doar acordat, dar nu și decernat, 
așa cum menționează Ion Simuț5, și asta datorită acuzelor aduse din țară potrivit 
cărora a fost simpatizant legionar: „La un moment dat apare cineva care îmi spune: 
«Vin din partea Ambasadei României la Paris, domnul ambasador vă roagă să mă în-
soțiți la ambasadă ca să vă fotografiați cu tot personalul.» I-am spus pe un ton foarte 
aspru că nu merg. În acel moment am avut viziunea prietenilor mei din închisori care 
ar fi rămas înmărmuriți  de gestul meu.”6 Imediat după acest moment, ziarul 
„L’Humanité” și Radio Moskova îl acuză ca fiind legionar, nazist sau agent american 
al Vaticanului. 

Celebrul roman publicat la Paris în 1960 avea să facă parte din Trilogia exilului, 
alături de alte două romane, Salvarea de ostrogoți. Prigoniți-l pe Boețiu și Cavalerul 

3 Georgeta Orian, Vintilă Horia – un scriitor contra timpului său, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2008, p. 
11. 
4 Jean-Marie Guyau, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, Félix, Alcan, 1903, pp. 248-
249, dans Contrelittérature, Revue Culturelle Transdisciplinaire, Art Radical, Numero 3, Saint-Ange 
2020. 
5 Georgeta Orian, Pompiliu Crăciunescu, op. cit, articolul „Dumnezeul exilului” semnat de către Ion 
Simuț, p. 51. 
6 Marilena Rotaru, Întoarcerea lui Vintilă Horia, Editura Ideea, București, 2002. 
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resemnării; mecanismul literar se conturează voit printr-o conjuncție a conștiințe-
lor, autorul punând pe conștiința lui Ovidiu exilat la Tomis încărcătura dinamicii 
proceselor interioare inițiatice ale personajului. Vintilă alege ficțiunea ca manifesta-
re, dar intenția este de a se elibera de traumă; narațiunea devine terapia prin care 
autorul transferă personajelor sale Ovidiu, Boețiu, Principele Radu-Negru o parte 
din spațiile sale interioare în care exilul începe să prindă rădăcini.  

Autorul modulează firele narative prin rememorarea experimentului realizat 
de către Augustus în cazul lui Ovidiu în care personajului îi este atât de necesară re-
velația unicului spațiu care cu adevărat contează, și anume cel interior; romanele lui 
Vintilă sunt confesiuni sui-generis ale unor procese interioare în care ființa caută să-
și reintegreze spațiile pierdute. Întreaga sa creație este un soi de (re)configurare, iar 
pe măsură ce sinele se (re)găsește, narațiunea se centrează și se salvează dintr-un 
colaps narativ. Într-una din lucrările sale dedicate literaturii exilului7, Cornel Ungu-
reanu expune o dialectică a referențialului exilului, pe de o parte fenomenul negării 
redat printr-o scriitură nihilistă, cum ar fi Paul Goma sau Dumitru Țepeneag, poate 
chiar și Emil Cioran, iar pe de altă parte o melancolie existențială a unei imposibile 
reîntoarceri acasă, de tipul lui Mircea Eliade și Vintilă Horia; dacă primii „ruinează 
utopia”8, scriitura lui Mircea Eliade sau Vintilă Horia converge către o „reconstruc-
ție” a utopiei. De aici rezultă că deconstrucția imaginarului literar este tot pe atât de 
necesară ca și construcția, Vintilă Horia european fiind, alege totuși să rămână ro-
mân. Poate de aici, stănescian spus, „atât de departe, încât nu mai există aproape”, la 
Vintilă Horia timpul și spațiul fuzionează simultan în prezent și trecut, tot așa cum 
la Eliade limitele lui aici și acolo sunt transgresate dinspre profan spre sacru. 

„Numai la Roma viața merită să fie trăită”, ar spune vocea lui Ovidiu în romanul 
care l-a consacrat pe Vintilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil,  și aceasta, nu pentru 
că spațiul poartă cu sine amprente ale sindromului salvatorului, ci pentru că perso-
najul începe gradat procesul cunoașterii de sine. Dar cunoașterea de sine, depășește 
jocul lui aici și acolo sau cadrul alterității, așa cum remarcă Georgeta Orian9, „ecua-
ția de tip eu-el, generând și o altă ecuație aici-acolo” întrucât nivelului realității ob-
iective și a celei subiective îi corespunde o a treia dimensiune, o zonă de non-
rezistență, așa cum o numește Basarab Nicolescu10 în metodologia transdiscipli-
nară. Este zona tainică a Terțului Ascuns și prin urmare, ecuația constituită pe nive-

7 Cornel Ungureanu, Mircea Eliade și literatura exilului, Editura Viitorul Românesc, București, 1995. 
8 Cornel Ungureanu, op. cit., p. 13. 
9  Georgeta Orian, op. cit., p. 137. 
10 Basarab Nicolescu, Ce este realitatea? Reflecții în jurul operei lui Stéphane Lupasco, traducere de 
Simona Modreanu, Editura Junimea, Iași, 2009. 
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lurile de realitate dintre eu-el sau aici-acolo implică simultan ceea ce trece prin ele și 
ceea ce este dincolo de ele.  

Acuzat totuși de simpatii legionare, Vintilă Horia recuperează spațiul românesc 
pe care îl transmută în imaginarul narativ și îl sublimează în spiritualitatea auto-
htonă; nu ne surprinde că doar astfel se putea naște un Dumnezeu, din momentul în 
care ființa, exilată fiind, își cucerește propriile spații interioare. De altfel, în spatele 
mișcărilor sale de culise, asupra cărora există informații mai mult de natură specu-
lativă, se întrevede patosul și forța neobosită a scriitorului de a rămâne loial valori-
lor culturii și spiritualității românești. Implicarea în revista „Gândirea” exprimă 
convingeri ale spiritualității ortodoxe, căci principalii vectori de forță pe care uma-
nitatea ar trebui să evolueze se regăsesc în „credință, tradiție și autohtonism.”11 De 
aici rezultă crezul lui Vintilă Horia ca literatura să reprezinte vârful de lance a con-
științei unei unități naționale prin ceea ce aceasta poate conține autentic, profund și 
durabil.  

Acuzele ce i s-au adus acestui „scriitor cu pretenții” sunt multiple; înainte de 
toate, faptul că „desfășoară și o prodigioasă activitate ziaristică, militând în primele 
momente ale apariției sale în presă, pentru realizarea principiilor de bază ale fascis-
mului și hitlerismului”, dar și faptul că Vintilă Horia „duce violente campanii împotri-
va democrației, împroșcând cu insulte reprezentanții săi cei mai aleși, ațâță cu 
vehemență la ura de rasă și preamărește fascismul și hitlerismul.”12 Constantin Cu-
bleșan în articolul său „Vintilă Horia în dosarele Securității” consideră false acuzații-
le privind activitatea legionară, precum și acțiunile de uneltire și zădărnicire 
împotriva statului popular democrat al României, corelând cu evenimentele din via-
ța scriitorului, după 1944, acesta împreună cu soția sa rămânând în Italia.  

Confruntarea directă cu realitatea care astăzi a devenit deja istorie, dar și cu 
provocările propriului său destin a urmat, fără îndoială un proces de construcție și 
deconstrucție a sinelui; însă cert este că pentru a ieși la lumină, creația literară a lui 
Vintilă Horia are nevoie de o verticală până la Dumnezeu. Ca să poți urca aici, este 
nevoie mai întâi să cobori, într-o lepădare de sine pentru ca toată suferința să fie 
sublimată în cunoaștere și iubire, întru ființă. Doar Ființa îl poate vedea pe Dumne-
zeu. Dar dacă omul nu-și cunoaște Ființa, decât numai Dumnezeu, nici pe Dumnezeu 
nu-l cunoaște Ființa decât numai omul care va voi să (se) descopere. Divinitatea im-
plică așadar o certitudine, omul o (de)venire. Și chiar dacă omul își caută Ființa prin 

11 Vintilă Horia, Moartea morții mele, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, prefață de Mircea Popa, p. 5. 
12 Informațiile figurează în dosarele PENAL 40.018, volumul 8, Confidențial; fondul documentar 
referitor la Caftangioglu Vintilă Horia, dosar nr. 11.707, pus la dispoziție la cererea Marilenei Rotaru, 
în aprilie 1998, de către Serviciul Român de Informații, fiind publicate în cartea Marilenei Roraru, 
deja menționate. 
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lume, sau își construiește verticala lui către Dumnezeu, devenirea întru ființă impli-
că întotdeauna un paradox: supunere și putere, blestem și iubire, umilință și grati-
tudine, umanitate și divinitate: „Mi-am înălțat ochii spre cerul însângerat și l-am 
blestemat pe Dumnezeu. Mă auzi, fiule? L-am blestemat pe Dumnezeu (...) Mai spuse-
se: Dumnezeu nu mă pedepsește, însă. Am ajuns teafăr și nevătămat la bătrânețe, iar 
noi nu am pierdut chiar totul. Mă tem pentru tine, fiule, și pentru fiii tăi, și pentru fiii 
fiilor tăi.”13 

Un scriitor pe care Pompiliu Crăciunescu îl numește gânditor pentru mileniul 
trei, iar Basarab Nicolescu Cavaler al Cunoașterii ce Va Veni, Vintilă Horia, țăranul de 
la Dunăre, aduce lumină prin vizionarismul său și prin forța uluitoare de a pătrunde 
tenebrele umane. Vizionarismul său nu este de natură speculativă, ci izvorăște 
dintr-o sete de cunoaștere întru devenire. Dar pentru a reconstrui itinerariul și a 
ajunge acasă este necesar să parcurgem drumul până „la capătul chinului nostru”, 
până când nu mai există nimic. De aici te poți ascunde sau poți reconstrui ordinea în 
lume, „ordine care a fost stricată timp de câțiva ani, sau câteva veacuri, de falșii pro-
feți, vreau să spun de cei ce n-au putut înțelege”14 că noima omului în lume este de a 
se cunoaște pe sine până la Dumnezeu. 
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EU CU LUMINA MEA... 
– succinte reflecții –

Alina Augustina DUPU LEONTE 

profesor, Vatra Dornei 

Făcându-l „după chipul său”, Dumnezeu l-a înzestrat pe om 
cu propriile sale atribute: creativitate, liber arbitru şi, evident, lo-
gos, adică limbaj. Ca atribut uman, limbajul nu poate fi înţeles de-
cât prin analogie cu Logosul originar, a cărei componentă este. 
Rezultă atunci că, departe de a fi o „reflectare” a realului, limbajul 
„creează” acest real, îl asumă pentru om ca fiinţă „logică”. 

Jacob Grimm, Despre originea limbajului 

„La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era de la Dumnezeu”. Fascinaţie perpe-
tuă a Logosului, Poezia se doreşte un Univers în care ţesătura cuvintelor naşte sen-
suri pe care doar cei care ştiu să asculte le pot înţelege. 

Existenţa umană se desfăşoară în funcţie de trei mari coordonate: mit, religie şi 
literatură. Fiecare dintre acestea încearcă, în funcţie de specificul şi mijloacele adop-
tate, să răspundă marilor întrebări ale spiritului uman: Cine suntem? De unde ve-
nim? Încotro ne îndreptăm? Încercările de a vorbi despre Cuvânt sunt poate cele 
mai dificile, căci presupun perspective multiple. Mitul sugerează prin cuvânt adevă-
ruri ultime, religia le propovăduieşte, iar literatura le transformă în obiecte poetice. 

Filozofii contemporani, printre care îl amintim pe Paul Ricoeur, definesc omul 
ca animal à récits, a cărui unică certitudine constă în a fi narat: Notre seule certitude 
c´êst d´etre narré – Paul Ricoeur – Temps et récit. Parafrazându-l, aş îndrăzni să spun 
că omul este prin excelenţă o fiinţă lirică, ce-şi caută universul interior raportân-
du-se la cel exterior. 

Eul liric blagian se proiectează în toate elementele Universului, strânge energii 
stihiale şi le condensează în vocabule care mărturisesc despre lumină şi forţa ei în-
temeietoare, despre întuneric şi misterul care-l învăluie. Universul liric blagian are 
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contururile lumii care i-a servit drept sursă de inspiraţie: sferic, armonios, primor-
dial. Poemele celui care, până târziu, s-a crezut refuzat de Cuvânt, comunică mistere, 
prin cuvinte. Constatăm că poetul „numește” lucrurile nu cu ajutorul limbajului co-
mun, ci cu termeni desprinşi din limbajul originar, care exprimă sensuri ascunse. Ne 
putem apropia de opera lui, cu sfiala unui novice care se ştie vulnerabil în faţa Ma-
relui Adevăr care se cere descifrat. Ne luăm drept fir al Ariadnei reperele critice şi 
nutrim speranţa că scurta călătorie în lumea… luminii ne va îmbogăţi spiritul. Dez-
ghiocăm sensuri, punem laolaltă cuvinte despre cuvinte. Semnificaţiile se lasă, la în-
ceput, greu descifrate, pentru ca apoi simbolurile să se deschidă precum corola unei 
flori.  

Oprindu-ne asupra volumului Poemele luminii, observăm că acesta dezvoltă câ-
teva câmpuri semantice prin care se realizează întoarcerea la arhetipuri. Un poet 
atât de sistematic ca Blaga poate fi urmărit în jocul între intenţionalitate şi sponta-
neitate, control şi descătuşare, idee călăuzitoare şi obsesie. În jocul acesta, indicaţii-
le de decodare sunt din cele mai importante, ele arătând că aproape toate 
simbolurile nu sunt doar ale existenţei şi cunoaşterii, nu numai simboluri ontologi-
ce şi gnoseologice, ci şi ale semnificării, ţinând de poetologia autorului. La închega-
rea codului personal blagian participă şi emblematicul. Pentru a completa ideea, 
ţinem să precizăm laolaltă cu Tudor Vianu că „reprezentarea obiectului individual 
este constitutivă pentru simbolul artistic” (T. Vianu, Postume, ELU, Bucureşti, 1966, 
pp. 151 ş.u.). Intrând în universul liricii blagiene, textele cu valoare de artă poetică 
ilustrează originalitatea poetică, cuvântul devenind obiect al reflecţiei, însoţit de 
meditaţia asupra condiţiei poetului ca mânuitor magic de cuvinte şi posesor al va-
lenţelor rostite şi nerostite, interesat de latura tainică, nebănuită a lucrurilor:  

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii  
şi nu ucid  
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc  
în calea mea  
în flori, în ochi, pe buze ori morminte…” 
Refuzul paradoxal al cunoaşterii şi conservarea tainelor, din iubire pentru ele, 

se exprimă clar într-un aforism publicat concomitent cu Poemele luminii (1919): 
„Câteodată datoria noastră, în faţa unui adevărat mister, nu e să-l lămurim, ci să-l 
adâncim aşa de mult, încât să-l prefacem într-un mister şi mai mare” (Pietre pentru 
templul meu). Identitatea acestei afirmaţii cu ideea poeziei Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii dovedeşte că legătura între poezie şi filozofie este vizibilă încă din 
perioada debutului. Poetul însuşi a făcut mărturisirea: „La începutul creaţiei mele li-
terare planul poetic şi cel filozofic interferau, însă pe măsură ce am înaintat în viaţă 
ele s-au diferenţiat încet, încet şi tot mai mult”. 
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Analizând şi alte texte ale volumului, precum Lumina, am constatat că „lumina” 
este, la Blaga, substanţă primordială, formă de manifestare a libertăţii eului, o lumi-
nă primordială, „creată în ziua dintâi”, mişcată lăuntric de o serie de impulsuri: 

„o sete era de păcate, de doruri, de-avânturi, de patimi,  
O sete de lume şi soare” (Lumina), un loc metafizic al libertăţii:  
„şi-aprins în valuri de lumină să joc 
străfulgerat de-avânturi nemaipomenite 
ca să răsufle liber Dumnezeu în mine” (Vreau să joc). 
Motivul evidenţiază şi relaţia subtilă care se stabileşte între lume (Cosmos) 

(lat. „lumen”) şi lumină, cu virtuţile ei ordonatoare şi creatoare. Lumina capătă şi 
potenţe gnoseologice, dar este şi generatoare de lumi, în manieră expresionistă: 

„Nimicul zăcea-n agonie 
cînd singur plutea-n întuneric şi dat-a 
un semn Nepătrunsul: 
Să fie lumină!” (Lumina) 
Metafora luminii se deschide spre implicaţiile unui mit autentic şi complex al 

creaţiei, al iubirii, al cunoaşterii. În poezia La mare, imaginaţia poetică trimite la mi-
tul biblic al Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, stilizându-se substanţa creştină a 
unei scene mitologice. Peisajul devine un fundal pe care soarele: 

„de sânge-şi spală-n mare 
lăncile cu care a ucis în goană noaptea 
ca pe o fiară”. 
De asemenea, Blaga include soarele în perechi antinomice de tipul soare – 

noapte, soare – lună, lumină – noapte pentru a nuanţa şi diferenţia semnificaţiile: 
„că ochii tăi, adânci, sunt izvorul 
din care tainic curge noaptea peste văi 
[…] 
Aşa-s de negri ochii tăi, lumina mea.” (Izvorul nopţii)  
Totodată, putem identifica semnificaţii inedite, cum ar fi lumina ca atribut al 

morţii, întrucât luna personificată „îşi varsă aurita ei privire” şi trezeşte fiorul trece-
rii:  

„E moarte-atunci la căpătâiul meu? 
Şi în lumina lunii 
îmi numără ea oare firele cărunte?” (Fiorul) sau lumina patimei, „voluptatea 

ascunsă-a păcatului”: 
„Ca un eretic stau pe gânduri şi mă-ntreb: 
De unde-şi are raiul  
lumina? – Ştiu: 
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Îl luminează iadul 
cu flăcările lui” (Lumina raiului) ori întruchipând o pasăre de pradă feroce: 
„Cu gheare de lumină 
o dimineaţă-ţi va ucide odată visul” (Vei plânge mult ori vei zâmbi?)
Un câmp semantic important este acela al „eului”, care conturează un mit per-

sonal al artistului autentic, circumscris unui sistem poetico-filozofic propriu (crea-
torul apare ca un rival al Demiurgului, aducând cuvintele în „starea de graţie”, 
transmutând sensurile comune). Poezia este întemeiere „ctitorie prin cuvânt şi în 
cuvânt”, apreciase Heidegger, idee la care subscrie şi Lucian Blaga pentru care actul 
poetic semnifică o rivalitate cu Demiurgul: „El (poetul) scoate cuvintele din starea 
lor naturală şi le aduce în starea de graţie”. „Starea de graţie” este, în actul poetic, 
cheia secretă a trecerii de la viziune la expresie, de la semnificaţii la transsem-
nificaţii. Eul este purtător de lumină şi va spori „a lumii taină”. Poetul ştie că în lu-
minile eului se ascund atât forţe benefice cât şi malefice, căci există două lumini: a 
minţii care „ucide” tainele şi „sugrumă vraja”, cealaltă este lumina sufletului, „taina 
nopţii”, distanţare subliniată prin construcţia adversativă „dar eu…”. 

„Lumina mea” este lumea poetului de tip intelectual, dar și una a simbolurilor. 
Așadar, eul-lumină este, de fapt, o prezenţa misterioasă. 

Încă din acest poem-prefaţă a volumului de debut, termenul lumină este dedu-
blat semantic în: 

– agresivitate, distrugere:
„Lumina altora 
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 
în adâncimi de întuneric”; 
– îmbogăţire, creaţie:
„eu cu lumina mea sporesc a lumii taină 
[…] 
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna 
nu micşorează, ci tremurătoare 
măreşte şi mai tare taina nopţii”. 
Poetul, nimbat de lumină, se instaurează el însuşi demiurg al unui univers pe 

care îl exprimă magico-poetic: 
„De ce-n aprinse dimineţi de vară 
mă simt un picur de dumnezeire pe pământ 
şi-ngenunchez în faţa mea ca-n faţa unui idol? 
De ce-ntr-o mare de lumină mi se-neacă eul 
ca para unei facle în văpaia zilei?” (Pax magna). 
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Lumina este o metaforă centrală, emblematică a imaginarului poetic blagian, 
cu multiple conotații la nivel ideatic, care capătă, prin bogăția încărcăturii semantice 
dobândite pe tot parcursul operei, o multidimensionalitate sui-generis. Așadar, par-
ticipăm la o lecţie despre Cuvânt, pe care un Maestru al acestuia ne-o oferă cu gene-
rozitate.  

La capătul labirintului ne aşteaptă mulţumirea că am încercat. 
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O VIZIUNE RENASCENTISTĂ.  
EDUCAȚIA ȘI RAPORTUL DINTRE GENERAȚII ÎN DE FAMILIA, 

DE LEON BATTISTA ALBERTI 

Prima carte, Despre îndatoririle vârstnicilor față de tineri, ale celor mici față de 
cei mari și despre educația copiilor, tratează tema educației copiilor, a conduitei pe 
care aceștia trebuie să o aibă față de cei mai în vârstă din familia lor, dar în special 
atitudinea pe care aceștia din urmă trebuie să o aibă față de tineri. Astfel, modul în 
care părinții reușesc să insufle copiilor, încă de la o vârstă fragedă, valorile pe care 
trebuie să le urmeze și virtuțile spre care trebuie să tindă, este esențial pentru dez-
voltarea ulterioară a tânărului. Greșelile copiilor nu sunt, în primă fază, atât de con-
damnabile pe cât este nereușita părinților de a-i îndrepta atunci când s-au abătut de 
la calea corectă și de a face uz de metodele necesare, potrivite, pentru o educație op-
timă. Actul de a educa devine o artă în sine, întrucât presupune o continuă atenție la 
caracterul copiilor, la afinitățile acestora, calitățile și defectele lor, pentru a sesiza ce 
trăsături se cuvin a fi sporite, încurajate, care sunt cele care trebuie diminuate, 
considerându-se că ceea ce este rău trebuie înlăturat fără amânare: 

„Capul familiei trebuie să vegheze și să fie atent la toate cele, să cunoască și să 
urmărească orice tovărășie, să cerceteze purtările tuturor în casă și în afara casei, 
oricăruia din familie să-i îndrepte orice obicei strâmb și să-l corecteze cu vorbe mai 
degrabă înțelepte decât furioase, să facă uz de autoritate mai degrabă decât de pu-
tere.”1 

O familie armonioasă și înfloritoare nu este, deci, consecința norocului („pen-
tru că cel care se încrede în noroc nu poate fi considerat un om înțelept”2) și a unui 
destin prietenos, ci rezultatul unei implicări din partea fiecărui membru, mai ales 

1 Leon Battista Alberti, De familia. Despre familie, traducere și note de Smaranda Bratu și Corina Anton, 
prefață de Francesco Furlan, Editura Humanitas, București, 2015, pp. 75-76. 
2 Ibidem, p. 63. 
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din partea celui care o conduce. Trebuie observat care este talentul nativ al copiilor 
pentru a-i orienta spre acel domeniu, în care vor profesa, sau, în funcție de o clasifi-
care a tipurilor de muncă pe care Alberti o va face mai târziu, să se descopere vari-
anta cea mai potrivită pentru câștigarea unui venit care să aducă cinste familiei, 
atunci când tânărul nu dă dovadă de abilități înnăscute specifice. Începuturile vieții 
omenești și creșterea adecvată contribuie direct la capacitatea viitorului adult de 
a-și forma o familie, de a fi folositor societății și, nu în ultimul rând, de a onora pa-
tria, renumele familiei, de a-l conserva și de a fi un exemplu pentru ceilalți.  

Indiferent de tema abordată, pe tot cuprinsul lucrării sunt reiterate aceste idei, 
importanța ca, mai presus de toate preocupările și obstacolele care apar, să fie men-
ținută reputația familiei, să se raporteze la aceasta ca la un tot unitar, ce tinde să fie 
indestructibil. Cinstea pe care tinerii o aduc familiei și patriei este de neprețuit. De 
aici se deduce faptul că, familia este, în perioada Renașterii, o micro-comunitate, ca-
re depune mereu eforturi pentru a avea o bună imagine în societate și a cultiva vir-
tuțile dezirabile, cu stoicism chiar, dacă membrii acesteia întâmpină dificultăți, idee 
regăsită și la Seneca, Epictet și Marcus Aurelius. De asemenea, individul dintr-o fa-
milie se vede mereu în strânsa conexiune pe care o are cu ceilalți și consideră nevoi-
le familiei și idealul uman înainte de dorințele proprii, care pot fi adesea înșelătoare 
sau care pot sabota parcursul personal (și atunci, dacă este cazul, familia trebuie să 
intervină). 

O mare importanță este acordată respectului pe care cei tineri îl datorează bă-
trânilor, care, la rândul lor, trebuie să își țină la loc de cinste senectutea și care, de-a 
lungul vieții, au dovedit că știu să câștige respectul celor din jur și, prin urmare, au 
dobândit autoritatea de a-i îndruma și ghida pe cei mai tineri. Respectul de sine al 
tinerilor, care decurge din grija acordată purtărilor, este cultivat și în beneficiul că-
minului și țării lor: „De aceea lăudată, respectată și binevenită este folosirea dibace 
a cuvântului pentru a înfrâna pornirile tinerilor, a deștepta sufletele leneșe, a încălzi 
voințele sleite în așa fel încât aceștia, respectându-se pe sine, să-și cinstească toto-
dată casa și patria.”3 

Cu toate că mențiunile despre familie o vizează pe aceasta în totalitatea sa, în 
prima carte se acordă un rol primordial tatălui, capului de familie, iar mențiunile 
despre soții și mame apar cu precădere în cartea a doua, Despre nevastă, dar și în 
cartea Despre economia casnică. Analiza extinsă asupra rolului tatălui poate fi expli-
cată prin faptul că, pe de o parte, tradiția renascentistă o preia pe cea romană, care 
îl situează pe pater familias în centrul familiei, iar, pe de altă parte, prin ideea că, 
prin căsătorie, bărbatul și familia sa aleg o soție potrivită, după anumite criterii, că-

3 Ibidem, p. 79. 
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sătoria în sine fiind un mijloc pentru conservarea familiei. Prin urmare, este impor-
tant ca viitorul soț să cunoască tainele vieții de familiei, pentru că el este cel care își 
va modela soția și va cârmui începutul noii familii. Diferența considerabilă de vârstă 
dintre soți, în perioada renascentistă, era justificată și de acest considerent, de fap-
tul că o logodnică foarte tânără se poate adapta mai ușor la noul cămin. 

Revenind la prima carte, tinerii trebuie să își construiască viața fiind atenți la 
toate obiceiurile pe care le au, pentru că, pentru a ajunge să fie virtuoși, trebuie să 
vegheze asupra a tot ce există în viața lor, virtutea fiind mai importantă chiar decât 
studiul și cunoașterea. Echilibrul, măsura și răbdarea sunt calități care contribuie la 
depășirea dificultăților. Acest mod de gândire sugerează o influență stoică la Al-
berti4, care se traduce în etica pragmatică ce ar trebui să inspire omul, în concentra-
rea pe virtuți, cultivarea bunătății și a moralei, chiar și în fața provocărilor și ten-
tațiilor ori viciilor care apar, în detașarea de grija pentru viitor, atât timp cât 
aceasta îl oprește din a fi productiv în prezent și din a îndeplini cu succes înda-
toririle față de sine și față de ceilalți. Omul renascentist tinde mereu spre un ideal 
care nu este perceput ca o imagine îndepărtată, de neatins, ci ca o sursă de elan care 
să motiveze inițiativele corecte de zi cu zi5:  

Așadar, învingeți soarta prin răbdare, înfrângeți ticăloșia oamenilor prin prac-
ticarea virtuții, adaptați-vă cu rațiune și discernământ necesităților și vremurilor, 
mai întâi să fiți și numai apoi să păreți virtuoși.6 

Prin urmare, oricât de importantă ar fi reputația și imaginea pe care și-o for-
mează societatea despre o persoană, esența contează mai mult decât forma, iar ceea 
ce se reflectă la exterior trebuie să se regăsească substanțial în interior. 

În formarea copiilor și grija pentru familie, nu trebuie ca dorința de a economi-
si resursele financiare să primeze asupra unui scop care merită cheltuiala, deși nici 
risipa nu este încurajată, pentru că o gestionare deficitară a finanțelor va atrage alte 
probleme: „Cine din zgârcenie ori neatenție, lasă să se irosească o minte născută și 
înzestrată pentru a fi prețuită și onorată, acela merită nu numai hulă, ci și o pedeap-
să cruntă”7. Bogăția trebuie să reprezinte un motiv de laudă la adresa familiei, a că-
rei agoniseală să fie rezultatul eforturilor, muncii cinstite și perseverenței și să fie 
conservată și sporită cât mai mult spre beneficiul membrilor săi, dar și al statului. 
Cu toate acestea, averea nu trebuie să fie un scop în sine, care să scuze alte fapte 

4 Ovidiu Drimba, Istoria culturii și civilizației, volumul XI, Editura Saeculum I.O., București, 2007, p. 143. 
5 David Herlihy, „The Family in Renaissance Italy”, în The Forum Series, The Forums Press, Illinois, 
1974, p. 2. 
6 Leon Battista Alberti, op. cit., p. 89. 
7 Ibidem, p. 99. 
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condamnabile, sau să fie superioară virtuții și principiilor corecte: „De asemeni, ce-
tatea noastră nu pune mare preț nici pe oamenii cu carte, ci pare interesată numai 
de câștig și e lacomă de bogăție”8. O idee similară este exprimată de Theodor 
Mommsen, în lucrarea sa Istoria romană, cu privire la situația din Antichitatea latină 
în perioada secolului al VI-lea î. Hr.: „Dacă omul nu mai găsește nicio plăcere în 
muncă și muncește numai pentru a ajunge cât mai repede la plăcere, atunci numai 
întâmplarea îl poate împiedica să nu ajungă un criminal”9. În același mod, bogăția, 
cu toate că este bine să însoțească omul, prin beneficiile pe care le aduce și prin fap-
tul că înlesnește socializarea și participarea la evenimentele din comunitate, nu este 
nicidecum o garanție a virtuții. Împlinirea și mulțumirea de sine se pot regăsi la 
oamenii care trăiesc în sărăcie: „De vei socoti bine, vei afla mai mulți oameni virtu-
oși printre săraci decât printre bogați. Viața se mulțumește cu puțin. Iar virtutea se 
mulțumește cu sine însăși. Bogat e acela ce trăiește în mulțumire”10.  

Cât despre averea acumulată de-a lungul timpului și care poate fi lăsată copii-
lor pentru a-i sprijini și pentru ca bogățiile să fie sporite mai departe, aceasta este 
binevenită, însă mai important este ca părinții să îi ajute pe copii să dobândească 
priceperea necesară pentru a administra bogățiile deținute, pentru că averea poate 
fi primejdioasă dacă este percepută ca o povară. Utilitatea unui lucru este demon-
strată cel mai bine atunci când este gestionat cu echilibru și măsură, fără a înclina 
spre risipă sau spre zgârcenie. Mai presus de bunurile materiale, valoroasă este 
moștenirea care ține de suflet, de caracterul și deprinderile copiilor, formate sub in-
fluența benefică a familiei și prin care pot rezista în vremurile de necaz. Problemele 
par a fi, din perspectiva lui Alberti, un prilej de a da dovadă de răbdare și de a aplica 
mijloacele deținute pentru a gestiona în cel mai onorabil mod perioada dificilă, cu 
gândul că ea este trecătoare, iar un om virtuos poate să iasă întărit din greutăți. Du-
pă cum afirmă și Marcus Aurelius în Meditațiile sale, împăratul a fost inspirat de 
Maximus să aibă control de sine și să își formuleze un scop clar, chiar și în condiții 
potrivnice11. 

Două alte teme importante la Alberti, care sunt tratate în această carte, (dar 
care apar reformulate în întreaga lucrare), sunt însemnătatea mișcării fizice și a na-
turii. Precum la antici, exercițiul fizic este esențial pentru limpezimea minții, pentru 
ca întreg organismul să aibă o sănătate optimă, direct pusă în legătură și cu abilita-
tea de a judeca și de a lucra, de a îndeplini sarcinile cotidiene. Toate vârstele benefi-

8 Ibidem, p. 119. 
9 Theodor Mommsen, Istoria romană, volumul I, traducere de Joachim Benno Nikolaus, studiu intro-
ductiv de Zoe Petre, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 604. 
10 Leon Battista Alberti, op. cit., p. 191. 
11 Marcus Aurelius, Meditations, Penguin Books, London, 2004, p. 5. 
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ciază de pe urma mișcării, iar pasivitatea, stagnarea și lenea sunt vicii de ocolit. Prin 
mișcare, „toată ființa prinde viață, nervii se obișnuiesc cu greutățile, fiecare mădular 
se întărește, iar mintea e trează și zburdă”12 și „doar cine nu vrea să trăiască în voie 
bună, veselie și sănătate nu face mișcare”13. O abordare similară se găsește la Cato 
cel Bătrân, redată în Istoria romană: „Fidel principiului său, potrivit căruia un băiat 
cu obrăjorii roșii este mai destoinic decât unul palid, bătrânul soldat l-a inițiat el în-
suși în toate exercițiile fizice și l-a învățat să se lupte, să călărească, să înoate, să se 
bată cu sabia și să suporte căldura și frigul.”14 

Exercițiul fizic reprezintă nu doar o activitate sportivă pentru întărirea orga-
nismului, ci se recomandă, alături de alimentația potrivită, și pentru refacerea bol-
navilor, sau ca leac atunci când în corp este prezent un dezechilibru. Mai mult, 
consecvența cerută de activitatea fizică regulată, care este necesară încă din copilă-
rie, antrenează calități precum voința, perseverența, chiar spiritul de competiție, ca-
re este încurajat pentru o dezvoltare armonioasă: „Tot așa, Licurg, prea înțeleptul 
rege al lacedemonienilor, a vrut ca cetățenii săi să se deprindă de mici nu cu răsfă-
țul, ci cu truda, nu jucându-se în piață, ci muncind la câmp sau făcând exerciții mili-
tare”15. Așa cum corpul trebuie să aibă parte de activitate fizică, la fel și mintea 
trebuie să își antreneze și să-și mențină agilitatea prin exercițiu, de aceea este bine 
ca, încă din copilărie, să se formeze obiceiul de antrenare a memoriei, de observare 
a detaliilor înconjurătoare, iar mai apoi, prin scris și lectură, copiii să se familiarize-
ze cu scrierile canonice: 

„Eu îmi amintesc că de multe ori tata ne trimitea, fără a fi nevoie, să ducem 
vești mai multor persoane, numai ca să ne exersăm memoria, și că voia să audă ce 
părere avem noi despre tot felul de lucruri doar ca să ne pună mintea în mișcare și 
să ne ascută gândirea, și îl lăuda nespus pe cel ce răspundea mai bine, ca să aprindă 
în noi dorința de întrecere și de laudă.”16 

Numeroase dintre îndrumările prezente în carte cuprind comparații între om, 
viața umană și natură, metafore despre mediul natural care sunt grăitoare și în ceea 
ce privește acțiunea umană și în ceea ce privește modul în care oamenii sunt înzes-
trați, prin natura lor, cu toate resursele necesare, pe care ei trebuie să le folosească 
după cea mai bună metodă: „[...] natura se îngrijește cât trebuie de mult ca să facă 
toate lucrurile desăvârșite ca alcătuire și putințe, fără lipsuri sau cusururi, așa încât 

12 Ibidem, p. 134. 
13 Ibidem, p. 133. 
14 Theodor Mommsen, op. cit., p. 600. 
15 Leon Battista Alberti, op. cit., p. 137. 
16 Ibidem, p. 139. 
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să se poată ține singure în viață și să fie în multe alte privințe de folos altor lucruri 
create de ea”.17 

Asemenea naturii echilibrate, omul caută să ducă o viață armonioasă și bine 
organizată. De exemplu, în ceea ce privește conduita tatălui, „el trebuie să facă pre-
cum grădinarul de brazdă, căruia nu-i pasă de calcă pe vreo plantă bună și folositoa-
re câtă vreme le smulge pe cele dăunătoare și rele”18.  

Educația trebuie însoțită de aplecarea către carte, de cunoașterea trecutului și 
a scrierilor clasice, întrucât doar un om învățat își poate îndeplini în totalitate rolul 
în societate, iar iubirea pentru scriere și lectură, pentru dezvoltarea intelectului, în-
cununează celelalte calități și oferă instrumente suplimentare celui care conduce o 
familie. Alberti menționează, în acest sens, autori precum Homer, Vergiliu, Cicero, 
Titus Livius, Sallustius, Demostene și Xenofon, care trebuie să fie pentru tineri surse 
de studiu literar și istoric, din care să culeagă pilde și învățăminte și la care să revi-
nă frecvent. 
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„Fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritului universului”, spunea Mihai 
Eminescu, iar cheia de descoperire a acestor interogații în spațiul educațional este, 
cel mai adesea, arta, prin creațiile artistice literare, plastice, muzicale, cinematogra-
fice, documentare sau de alt fel. De aceea, un cadru potrivit, accesibil și încurajator 
pentru elevi în sensul invitației de a se exprima pe scena școlii, îl reprezintă revista 
școlară, un avanpost care asigură, de fiecare dată, prin promisiunea poetului că nu 
va strivi corola de minuni a lumii, dimpotrivă, o potențează și îi permite o descătu-
șare a reverberațiilor interioare, a manifestelor sociale. O expresie a revoltei ado-
lescentine, dar și a exprimărilor stângace, a încercărilor timide, a tentativelor 
nereușite de sondare a propriei ființe sau, pur și simplu, produse ale copilăriei tim-
purii, care traduc o prospeţime a imaginaţiei și o curiozitate neobosită.  

Revista școlară constituie o publicație periodică în care sunt cuprinse articole, 
studii, recenzii, creații personale, eseuri de opinie etc. din domenii variate sau de 
strictă specialitate. O scurtă incursiune în istoricul apariției acestor publicații ne va 
revela o diversitate de materiale, care mai sobre, care mai cuminți, care mai ochioa-
se sau mai nonconformiste, toate punând în lumină fenomenul editorial juvenil, de-
loc de neglijat în aceste vremuri postmoderne, veritabile foi pentru minte, inimă și 
literatură.  

Funcțiile revistei școlare gravitează în jurul polarității dimensiunii individu-
al-colectiv. Pe lângă evidențierea unor talente particulare ale elevilor, mai mult sau 
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mai puțin șlefuite, și ilustrarea provocărilor ludicului, a tumultului pubertar și a ex-
ploziei ideatice personale adolescentine în creație, revista școlară este și un element 
de identitate și de maturitate a școlii, o reflexie a eferverscenței spiritului colectiv, 
dar și o oglindă a calității actului educațional. Revista școlară este girul unei viziuni 
a unui grup sau microgrup din spațiul școlii, o radiografie transversală a activități-
lor desfășurate în acest spațiu educativ, dar și o carte de vizită, o interfață priete-
noasă, palpabilă, în fața unei comunități care proiectează așteptări imense dinspre 
sistemul educațional.  

Acesta este motivul pentru care am considerat absolut necesară apariția aces-
tei publicații-oglindă a fenomenului cultural adolescentin, dorind să oferim o mai 
bună cunoaștere a vieții și activității – nu de puține ori complexă – a celor pentru 
care anii de liceu sunt o „paranteză cât o existență” (Monica Lovinescu). În acest re-
gistru jurnalistic se încadrează revista liceală Noi, a Liceului Tehnologic „Haralamb 
Vasiliu” din Podu Iloaiei, o publicație școlară care își propune să ofere elevilor, dar 
și profesorilor o modalitate liberă de exprimare, un spațiu comun de analiză, reflec-
ție și dezbatere, unde granițele catedrei se estompează, limitele riguroase dintre 
mentor și elev se risipesc, unde efortul editorial se contopește într-un demers colec-
tiv, unitar, expresie a nevoii perpetue de învățare și de cunoaștere. Prin revista 
noastră, încercăm să contribuim la punerea în circuitul public a unor articole, ese-
uri, poezii, jurnale etc., venind astfel în sprijinul tinerilor, dar și a celor interesați de 
fenomenul evoluției lor, aducând totodată în atenție însăși personalitatea unuia sau 
a altuia dintre cei pe care-i putem numi marii necunoscuți de lângă noi. De altfel, ti-
tlul revistei – „Noi” – ilustrează semnificația acestui demers, o amprentă identitară, 
personalizată a liceului, așa cum aprecia și directorul acestei instituții, prof. ing. Va-
sile Cătărău. „Noi” este „un simbol al culturii liceale și locale, din care își trage sevele 
[...]. Viața revistei evoluează în convergență cu cea a liceului, dar și a societății. Lice-
ul nostru este printre instituțiile care-și cultivă tradiția, iar Noi este, așadar, modelul 
unui spirit neobosit, care depășește granițele școlii [...]. Povestea începută odinioară 
de dir. adj. prof. Gabriela Truși, prof. Mona Carp, prof. Ana Saiz este astăzi dusă mai 
departe de o echipă de oameni care se străduiește să umple cu sufletul lor golurile 
timpului risipit alături de colegi și elevi.” Revista Liceului Tehnologic „Haralamb Va-
siliu” este deschisă tuturor informațiilor corecte, verificate și verificabile, opiniilor 
subiective, dar argumentate, criticilor constructive, abordărilor novatoare, articole-
lor manifest (așa cum a fost perceput articolul elevei Ioana Axinte, din clasa a X-a, 
din nr. 8/2018 al revistei), creațiilor originale din sfera literară și plastică.  

Revista noastră este coordonată nu de profesioniști în tainele jurnalismului, ci 
de diletanți în mânuirea condeiului și în editare grafică, dar experți în sinceritate, 
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profesioniști în entuziasm, specialiști în creativitate, inocență și candoare, compe-
tenți în originalitate, exuberanță și exprimare de opinii.  

Această paradigmă este reflectată și în structura revistei Noi, rubricațiile cu-
prinzând grupaje de articole, creații, materiale pe următoarele secțiuni: Noi-artiștii 
(fragmente de romane, poezii ale liceenilor, eseuri de opinie, desene și picturi reali-
zate de elevii noștri), Noi-reporterii (interviuri realizate de elevi cu personalități lo-
cale și naționale, chiar internaționale, cum este cazul scriitorului și profesorului 
univ. dr. ieșean Dorin Popa, în nr. 10/2019, al muzeografului dr. Simona Ionescu de 
la Muzeul Ruginoasa, al scriitorului Emilian Marcu sau Valeriu Mardare. O notă 
aparte credem că are proiectul „Oamenii Centenarului”, în care tinerii culeg cu res-
pect și cu recunoștință din înțelepciunea și experiența de viață a „centenarilor” din 
zonă, într-o serie de interviuri derulate episodic). Noi-cititorii este dedicată recenzii-
lor literare și proiectelor literare ale liceului nostru, aniversărilor culturale, scriito-
rilor născuți în luna publicării numărului revistei, noutăților editoriale etc.), 
Noi-învingătorii cuprinde portrete de învingători, elevi ai liceului, olimpici județeni 
sau naționali, articole despre performanțele școlare de excepție ale școlii noastre. 
Structura revistei cuprinde, în continuare, Noi-nostalgicii (articole de rămas bun ale 
absolvenților noștri sau chiar impresii ale potențialilor boboci, elevi ai Școlii Gimna-
ziale „Al.I. Cuza”, din localitate, despre cum își reprezintă viața de licean încă de pe 
băncile gimnaziului și ce așteptări proiectează în perioada începutului liceului), 
Noi-folcloriștii (articole de documentare care își au seva în folclorul autentic româ-
nesc sau local), Noi-pasionații (un cocktail de texte de prezentare a pasiunilor per-
sonale, intereselor și preocupărilor proprii din domenii diverse, precum geografie, 
gastronomie, cinematografie, dans, religie, modă, fotbal) și, în final, nu întâmplător, 
încheiem cu Noi-mentorii (articole de opinie sau de specialitate ale profesorilor și 
ale personalului auxiliar al liceului). 

De regulă, fiecare număr al revistei este dedicat unui elev care se evidențiază 
printr-un talent deosebit, o abilitate specială, o aptitudine aparte. De exemplu, în nr. 
8/2018, a fost prezentată opera Mădălinei Mandache, o tânără pictoriță, elevă în 
clasa a XI-a C, nr. 9/2019 a fost dedicat elevilor Ramona Condur, clasa a XII-a C și 
Ștefan-Felix Avasilcăi, clasa a XI-a B, doi adolescenți pasionați de poezie, descoperiți 
de redacția revistei, cu ajutorul căreia au fost încurajați să-și publice un volum co-
lectiv în al doilea semestru al anului școlar 2018-2019, ediție îngrijită de prof. Clau-
dia Fotache (Sub cupola poeziei, publicat la editura Spiru Haret, 2019), cu sprijinul 
conducerii liceului. Cei doi elevi scriu sub impulsul unui proces de forjare în miezul 
propriei lor ființe, în încercarea de a se defini și redefini, versurile lor surprinzând 
stări extatice, ambigui de colaps lăuntric, cu iubirea ca temă centrală, în cazul Ra-
monei Condur, „Păpușa din lut/ cu sufletul/ cioburi/ visează din nou/la ziua în ca-
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re/ va putea din/ nou să iubească” (Păpușa din lut), dar propun și un discurs vehe-
ment, pe alocuri de persiflare, blamare, la nivel de atitudine, așa cum este în cazul 
lui Ștefan-Felix Avasilcăi: „Ego arogant, uite că sunt în stare de crimă/ acum arzi, je-
gule, ești slab, îmi inspiri milă/ e mucegai pe ziduri, sunt prins în ruină/ mâna-i pe 
riduri, aceasta-i doar un alt vis de duzină” (Cu ce să-ncep?).  

Ample prezentări sunt dedicate și elevilor Marian-Ștefan Gagea, din clasa a IX-a 
D, și Raluca Tulbure, clasa a IX-a B, care se disting printr-o tehnică a desenului în 
creion și acrilic, fiindu-le apreciate, în nr. 10 al revistei, o galerie de zece portrete ale 
unor scriitori români marcanți, în cazul lui Ștefan, și, în numărul 11, portrete de ex-
presie, în cazul Ralucăi. 

În paginile secțiunilor revistei sunt prezentate creațiile originale ale elevilor, 
însoțite de o (auto)caracterizare a personalității autorului, pentru a cunoaște și cre-
atorul ideilor, persoana din spatele desenelor sau fragmentelor de texte. De aseme-
nea, acest proiect editorial a avut onoarea de a publica în paginile sale fragmente de 
roman, frânturi din texte care au un real potențial publicistic, așa cum este cazul 
elevei de atunci, Andreea Timiș, din clasa a XII-a C (acum studentă la Facultatea de 
Litere), cu un fragment de roman intitulat „Spinii unui trandafir tânăr”. Talentul său 
nu este un dat. Ea scrie în fiecare zi pentru a se perfecționa. De altfel, crezul său ar-
tistic este cuprins în afirmația sa: „Când scrii, condiția este să fii tu, să pui în fiecare 
cuvânt emoție, pentru că emoția este acel lucru de care noi toți avem nevoie atunci 
când citim” (p. 15, nr. 10/2019) sau a elevei Mihaela Coroabă, din clasa a XI-a C, cu 
fragmente din romanul polițist „Linia morții” (nr. 8/2018).  

Proiectul jurnalistic „Noi” are meritul de a scoate pe scena emoțiilor și povești 
de viață autentice, așa cum este cazul elevului Constantin Struț, din clasa a X-a A 
profesională, în nr. 9/2019, care i-a sensibilizat pe colegi prin talentul artistic de a 
realiza grafică în creion, dar și prin experiența sa personală transformatoare și 
inspirațională, de elev care-și depășește condiția de copil aflat în plasament și aspi-
ră la a se realiza profesional.  

Revista liceală „Noi” strânge în mănunchi cele mai bune articole și din depar-
tamentul secretariat al școlii, departamentul administrativ, dar și al unor cadre di-
dactice ale unor școli partenere, colaboratori fideli, prieteni constanți în proiecte și 
activități comune, fiind o veritabilă călătorie prin diverse sectoare de interes pentru 
liceu, un portal și o cale de acces pentru comunitate într-un spațiu care articulează 
opinii și viziuni, modelează sensibilități și propune repere morale în conștiința soci-
ală.  

Revista coordonată de prof. consilier școlar dr. Andreea-Mirela Mandia și bibl. 
prof. Claudia Fotache a fost premiată atât la nivel local (premiul I la etapa județeană 
de evaluare a revistelor școlare, conform clasamentului ISJ, în mai 2019), dar și in-
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ternațional, în urma acordării premiului I la Festivalul Internațional Concurs Anelisse 
de reviste școlare, ppt-uri, filme, desene și fotografii de vară, ediția a VI-a, 2018, ediția 
a VII-a, 2019 și ediția a VIII-a, 2020), fiind promovată și prezentată la Conferința Na-
țională a bibliotecarilor, din luna aprilie 2019. În 2019, revista „Noi” a fost parte din 
antologia „Revista revistelor școlare”, selecție a B.J. „Gh. Asachi”, cu un număr de șa-
se articole ale elevilor noștri. 

Faptul că revista liceului a reprezentat spațiul de manifestare, mai întâi, și apoi 
rampa de lansare pentru mulți tineri este probat prin numeroasele premii, județe-
ne, naționale și internaționale, obținute de elevi pentru creații al căror ecou s-a re-
verberat mai întâi în paginile revistei. Astfel, la concursul „Floare albastră”, elevele 
liceului Elena Tudoran și Miruna Varzar au obținut cele mai mari premii pentru re-
citare din lirica eminesciană: Trofeul concursului, Diploma de excelență și Premiul I; 
alte două eleve, Andreea Timiș și Cătălina Zaharia, au fost publicate în volumul co-
lectiv „Poveștile Iașului”, Ramona Condur în volumul colectiv „Poemele Iașului”, 
apărute la Editura Asachiana. Felix Avasilcăi, Ramona Condur, Elena Tudoran, Cris-
tina Rîpă, Georgiana Ezaru, Cătălina Fecioru, dar și alți elevi au fost premiați la con-
cursurile naționale „Alternativele timpului liber”, „Lectura, un zbor cu aripi de hârtie. 
EX LIBRIS MEIS”, „Festivalul nonviolenței”, „Kreatikon”, „O mască râde, alta plânge”, 
„Sincretismul artelor”, „Cartea – mirajul fanteziei și al cunoașterii”, Concursul inter-
național de creație literară „Amitie sans frontieres” (unde eleva Claudia Petrea a ob-
ținut Premiul I) și multe alte concursuri de creație literară, desen sau recitare.  

În concluzie, în calitate de coordonatori, ne situăm de partea sprijinirii acestui 
demers editorial realizat de către elevi, pentru elevi și comunitatea locală, pentru că 
în accepțiunea noastră o revistă școlară este și trebuie să constituie un stindard al 
culturii și al expresiei artistice libere care să legitimeze esteticul, să descurajeze 
mediocritatea într-o lume tot mai pulverizată de nonvalori, să cultive un teritoriu al 
acceptării și al toleranței sociale, al sensibilității și al lucidității, o formă de exorciza-
re a frământărilor generate de durerosul proces de devenire personală, dar mai ales 
de vindecare prin apel la terapia prin artă, prin informare, prin cunoaștere. 
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PROPAGANDA COMUNISTĂ ÎN VIZIUNEA UNUI „STÂLP 
AL PUTERII”: PAUL NICULESCU-MIZIL 

(Interviu realizat în data de 23 februarie 2007) 

Ștefan-Vlad MARDARE 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iaşi 

Născut în Bucureşti (1923), Paul Niculescu-Mizil a fost şeful Secţiei de 
Propagandă şi Agitaţie, 1956-1965; membru al Secretariatului Comitetului 
Central, 1965-1972; membru al Comitetului Executiv, 1965-1989, şi al Prezi-
diului Permanent, 1969-1974. Sub Ceauşescu, el a deţinut poziţii în executiv, 
servind ca ministru de Finanţe, ministru al Educaţiei şi vicepreşedinte al 
Consiliului de Miniştri. Între 1965 şi 1972, a supravegheat secţiile ideologice 
şi pentru relaţii internaţionale ale PCR. El şi-a pierdut influenţa pe măsură ce 
politica lui Ceauşescu a devenit din ce în ce mai personalizată şi mai imprevi-
zibilă, devenind marginal din punct de vedere politic în anii ’80, în ciuda fap-
tului că a rămas membru al Comitetului Executiv. 

După colapsul comunismului în 1989, Mizil s-a aflat printre foştii demnitari comunişti condam-
naţi la închisoare. A fost eliberat în 1992.1 

– Domnule Niculescu, pentru început, am să vă rog să-mi povestiţi câte ceva des-
pre copilăria şi tinereţea dvs. Din ce familie proveniţi? Ce studii aţi urmat? 

– Sunt născut în Bucureşti, în anul 1923. Mama mea era moldoveancă, din jud.
Neamţ, dintr-o comună aşezată lângă lacul de la Bicaz, comuna Taşca. Deci eu… ju-
mătate din mine ţine cu moldovenii. Tatăl meu era muntean, din oraşul Mizil. 
Aveam o glumă pe care adesea o spuneam, mai ales când trăia soţia mea, şi anume 
că eu sunt rezultatul unirii Munteniei cu Moldova şi mă bucuram de lucrul ăsta. 

1 Biografie preluată din Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport 
final, Bucureşti, 2006, p. 656. (disponibil online la adresa http://www.presidency.ro). 
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Amândoi părinţii mei au avut o origine modestă şi amândoi au fost în mişcarea so-
cialistă de dinaintea Primului Război Mondial. 

– Tatăl dvs…
– Tatăl meu a fost lider al mişcării socialiste, a fost deputat în Parlamentul de

atunci al României. 
– Şi mama…
– Mama mea a fost lideră a tinerelor muncitoare din Bucureşti. Tatăl meu a ob-

ţinut numele de Mizil datorită faptului că în copilărie, când era tânăr, a plecat de 
acasă. Odată, a venit la părinţi să-i vadă. Mergând la bărbier, acolo a fost arestat de 
jandarmi. Pentru activitatea sa socialistă. A fost atunci un mare scandal de presă 
pentru eliberarea tatălui meu şi a încă unui lider din mişcarea socialistă. Astfel… a 
circulat foarte mult numele de Mizil, denumire pe care tatăl meu şi-a adăugat-o la 
numele lui. 

– Înclinaţiile lor socialiste au avut vreun impact asupra copilului Paul?
– Faptul că ei au fost în mişcarea socialistă a avut un rol imens în orientarea

mea politică, încă de tânăr. Tata avea în casă o bibliotecă mai ceva ca a unor intelec-
tuali sadea. Iar eu am citit din cărţile lui. Am citit cărţi de literatură politică, marxis-
tă. Am citit despre Marx, despre Lenin, despre Dobrogeanu-Gherea, despre Frimu, 
despre Ştefan Gheorghiu, fruntaşi români ai mişcării muncitoreşti, Constantines-
cu-Iaşi… etc. Totodată am citit foarte multă literatură. Dar o literatură mai mult în-
clinată spre social. Ţin minte că am citit cu foarte mult interes cărţile lui Zola, mai 
ales cartea Banii, care descria viaţa proletariatului din Franţa. Am citit cărţi de stân-
ga din literatura rusă, dar am citit foarte multe cărţi şi din literatura română. Eu 
l-am iubit pe Eminescu, dar în acelaşi timp l-am iubit şi pe Neculuţă, un poet socia-
list. Toate astea m-au canalizat către ideile de stânga. 

– Spuneţi-mi, ce studii aţi urmat?
– Am făcut Liceul Economic în Bucureşti, am făcut Academia Comercială, sunt

titrat al Academiei Comerciale. Preocuparea mea era ca oamenii să-şi realizeze prin 
economie o viaţă. La fel… aveam înclinaţii spre stânga. Ba mai mult, fiind copil în 
clasa a IV-a de liceu, am fost ales preşedintele unei cooperative şcolare şi din această 
funcţie am organizat lângă liceu, o librărie, unde aduceam şi vindeam cărţi. Făcusem 
cunoştinţă cu foarte multe tipografii, am avut prieteni muncitori tipografi, majoritatea 
cu înclinaţii de stânga, care aveau grijă de mine, îmi dădeau gratis bilete la teatru… 
Mergeam des la teatru şi eram la curent cu viaţa literară, socială a oraşului. 

Trebuie să spun că mi-am câştigat existenţa singur. Până prin clasa a V-a de li-
ceu, am lucrat într-o tipografie, am lucrat ca voiajor comercial la un magazin, am fă-
cut foarte multe lucruri de care în ziua de azi tinerii nu se mai arată atraşi. Am dat şi 
meditaţii… Când eram în vacanţă, mă duceam la şcoală şi luam de pe liste copii din 
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clasele mai mici, care erau corigenţi. Le luam adresele de la secretariat şi mă du-
ceam la ei acasă şi făceam o impresie foarte bună că mergeam cu uniforma şcolară, 
cu număr pe mână şi-i impresionam pe oameni. Ei credeau că eu sunt trimis de li-
ceu, dar eu eram din proprie iniţiativă acolo. Dădeam meditaţii. Vara, spre exemplu, 
plecam de acasă pe la ora 7 şi până seara la 10-11 mergeam din casă-n casă, unde 
erau copiii pe care-i meditam şi câştigam şi eu un ban. 

Am făcut chiar şi figuraţie la Teatrul Naţional. 
Astea au fost tinereţea mea şi condiţiile în care am crescut. În asemenea condi-

ţii, am avut legături cu tineretul socialist, în general, iar după facultate cu tineretul 
studenţesc din Bucureşti. Am făcut parte din mişcarea studenţească democratică şi 
chiar am participat la acţiuni de stânga. În 1936, când a fost Războiul Civil Spaniol, 
când s-au bătut cu arma în mână republicanii, sufletul lor erau comuniştii şi fran-
chiştii, care erau fascişti, am răspândit ziare comuniste în favoarea republicanilor 
spanioli. Ei, după aceea, războiul s-a terminat acolo şi spaniolii au găsit o soluţie 
foarte înţeleaptă. Ei au concluzionat că ajunge! Gata! S-au luptat, a curs sânge, gata! 
Trebuie să se împace. Şi… au dus o politică de reconciliere între stânga şi dreapta, 
canalizându-şi eforturile spre dezvoltarea ţării. 

– Membru de partid când şi cum aţi devenit? Mi-aţi spus… aţi cochetat cu ideile
socialiste de mic copil, dar când aţi semnat o adeziune? Când aţi intrat oficial în par-
tid? 

– Am avut legături cu organizaţiile de stânga şi mă mai duceam la manifestaţii-
le lor. Erau, spre exemplu, adunări ale tineretului socialist sau ale tineretului demo-
crat. Şi participam la aceste adunări, luam şi eu cuvântul, fără să fiu înscris în 
Partidul Comunist sau în U.T.C. În U.T.C., m-am înscris după 23 august 1944, iar în 
partid, m-am înscris în 1945. Când a venit la mine secretara de partid de la Acade-
mia Comercială să-mi spună să mă înscriu în partid, i-am spus: „Cum să mă înscriu 
în partid? Eu sunt comunist de când sunt copil…” Nu ştiam, în perioada de dinainte 
de 23 august, că dacă sunt un adept al acestor idei trebuie să fac şi o hârtie, o adezi-
une la Partidul Comunist. Deci, în 1945 am făcut această adeziune. Aşa am devenit 
membru al Partidului Comunist. 

În 1955, am fost ales în Comitetul Central al Partidului Comunist. Până în ’55, 
am lucrat la tineretul comunist şi am lucrat în aparatul de propagandă şi agitaţie al 
Partidului Comunist. Am fost asistent, apoi lector, apoi profesor, apoi rector la Uni-
versitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. Acum, această universitate este foarte criti-
cată, deoarece sunt la putere forţele anticomuniste. Dar noi, în primul rând, am avut 
un merit, acela că am luat la această universitate oameni care nu avuseseră posibili-
tatea să facă studii, din cauza condiţiilor materiale precare. Şi ne-am apucat şi am 
îndoctrinat foarte mulţi oameni. Dacă i-am îndoctrinat bine sau rău… păi, acum 
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foarte mulţi dintre absolvenţii acestei şcoli sunt în funcţii de mare importanţă în 
viaţa politică. 

– Domnule Mizil, în ce sector al vieţii acţiona cel mai intens propaganda?
– Propaganda acţiona în toate sectoarele. N-aş putea spune că acţiona mai in-

tens într-un loc sau în altul. Dar era organizată o propagandă care să cuprindă toate 
sferele sociale. Spre exemplu, propaganda însemna presa, iar această presă ajungea 
la toţi oamenii: la muncitori, la ţărani… 

– Probabil presa avea cel mai mare impact…
– Avea! Avea un impact uriaş. Am răspuns de presă în calitatea mea de şef al

Secţiei de Propagandă, iar apoi, am fost adjunct al unei Direcţii de Propagandă. Era 
o Direcţie de Propagandă care avea împărţită activitatea astfel: o secţie de propa-
gandă care se ocupa de latura politică, de învăţământul politic, de pregătirea indivi-
duală a membrilor de partid; o secţie de presă; o secţie de învăţământ; o secţie de 
ştiinţă şi cultură. 

Eu am fost prim-adjunct al şefului Direcţiei de Propagandă şi Cultură şi mă 
ocupam în mod deosebit de presă şi de învăţământul de partid, de pregătirea politi-
că a membrilor de partid.  

– Cum se făcea propriu-zis?
– În primul rând, e clar… prin ziare în care apăreau diferite articole. Aveam o

editură unde se tipăreau cărţi, foarte multe cărţi şi era un sistem de învăţământ de 
partid unde se studiau hotărârile partidului, Marx, Engels, dar nu numai asta, ci şi 
linia politică a partidului. Spre exemplu, noi ne-am bătut să facem reforma agrară. 
Pentru acest lucru, în primul rând, trebuia să câştigăm ţărănimea, să câştigăm mun-
citorii. Publicam broşuri, cărţi despre această reformă agrară şi făceam o propagan-
dă scrisă despre avantajele reformei agrare. Pentru ce trebuia ea făcută… şi aşa mai 
departe. 

– Pe domnul Iosif Chişinevschi l-aţi cunoscut?
– Da… sigur că da.
– În ce relaţii vă găseaţi cu el?
– Ei bine, el era secretar. Când eu eram şef de secţie, el era secretar cu proble-

me de propagandă. 
– De domnul Leonte Răutu ce-mi puteţi spune?
– L-am cunoscut şi pe el (zâmbeşte). Cu Chişinevschi am avut un conflict, ca să

spun aşa. Cu Răutu n-am avut probleme. Era un om foarte cult. Extrem de cult. Un 
om care avea legături cu ideologi din toată lumea, nu numai din U.R.S.S. Avea legă-
turi cu oameni de stânga din Franţa, din Anglia, din S.U.A., din alte ţări… Personal 
m-am împăcat bine cu el. Sigur, când eram în dezacord politic îi spuneam clar păre-
rile mele şi de regulă câştigam. 
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Cu Chişinevschi am avut însă un conflict pe care nu l-am înţeles atunci. La un 
moment dat, noi am adoptat o linie în problema naţională şi ne-a convocat Chişi-
nevschi să ne prelucreze această hotărâre privind linia naţională a Partidului Co-
munist Român. Şi pe mine m-a surprins că, vorbind despre adepţii liniei naţionale, 
s-a referit numai la adepţii liniei naţionale române. Eu stăteam într-un cartier al Bu-
cureştiului cu multă populaţie evreiască şi acolo erau organizaţii naţionaliste evre-
ieşti. Şi era normal ca în discurs, Chişinevschi să condamne nu numai naţionalismul 
român, ci naţionalismul de orice culoare. Deci şi naţionalismul evreiesc, care era 
foarte viguros. Am ridicat mâna şi am spus: „Tovarăşe Chişinevschi, eu am înţeles 
totul, în afara unui singur lucru: de ce dvs. vă referiţi numai la naţionalismul româ-
nesc? De ce nu vă referiţi şi la naţionalismul maghiar, la cel german, doar am trecut 
de un război în care am luptat cu fasciştii germani, la cel evreiesc…” pentru că tot 
stăteam într-un cartier evreiesc… Spre surprinderea mea, fără să-mi răspundă la în-
trebare, el m-a acuzat de anti-semitism în acea adunare publică. Mi-a zis: „Se vede 
că d-ta eşti cam antisemit. Când veneai la adunările studenţeşti ţi-ai manifestat teo-
riile antisemite.” Or, ce făcusem eu?… Când m-am dus în 1944 la tineretul socialist, 
la studenţi, erau foarte mulţi evrei şi erau foarte puţini români. Şi atunci, eu i-am 
spus unui foarte bun prieten socialist evreu: „Măi Maxim, mie nu-mi place aici.”; „De 
ce?”; „Păi, mie nu-mi place că nu sunt români… şi nu vom putea câştiga niciodată 
studenţimea românească dacă ne afişăm numai cu evrei. Trebuie să fim şi români…” 
Băiatul n-a spus nimica, a fost de acord cu mine, dar Chişinevschi, după un an, a vrut 
neapărat să-mi amintească acel episod… 

– Ce alte funcţii aţi mai îndeplinit?
– În 1978, am fost Ministru al Finanţelor. În 1980, datorită unor neînţelegeri

între mine şi Ceauşescu, am cerut să fiu desărcinat din toate muncile de partid şi de 
stat. 

– Ştiu că nu vi s-au acceptat aceste cereri…
– Nu! Nu m-a lăsat. Şi atunci, am fost trimis la Centrocoop. Când am zis că vreau

să plec, Ceauşescu, nefiind de acord, a cerut să se discute problema asta în Comite-
tul Executiv. S-a discutat aproape o zi întreagă şi toţi membrii comitetului s-au rugat 
de mine să nu plec… că dacă plec, se vor bucura cei de la Moscova… Şi atunci am 
ales să fiu numit în această funcţie la Centrocoop. 

În 1989, am fost numit Ministru al Comerţului Interior, dar numai 2-3 luni, du-
pă care am fost arestat şi implicat pe nedrept, fără o bază juridică, fără a mi se aduce 
acuzaţii reale, în procesul C.P.Ex., condamnat; am făcut 3 ani de puşcărie şi statutul 
meu acum este că sunt eliberat condiţionat. Fusesem condamnat la vreo 12 ani… 

– Domnule Mizil, ce-mi puteţi spune despre sintagma „LIMBĂ DE LEMN”? Se păs-
trează ea şi astăzi în discursurile unor personalităţi politice sau „a murit”? 
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– Sintagma „limbă de lemn” este un pretext pe care forţele de dreapta antico-
muniste vor să-l folosească împotriva comuniştilor. Se doreşte a spune că în orân-
duirea comunistă, în conducerea partidului se folosea o limbă foarte redusă ca 
intensitate, ca valoare etc. şi aceasta era denumită „limbă de lemn”. Eu am scris oda-
tă un articol împotriva acestei teze, susţinând că totuşi în anii comuniştilor s-a pro-
dus cea mai înaintată şi cea mai bogată cultură. Oamenii noştri de litere de primă 
mână, de exemplu Sadoveanu, Călinescu, Zaharia Stancu, în această perioadă s-au 
format. Chiar cei care au plecat din România, de exemplu Eugen Ionescu. Personal 
am organizat ca scrierile sale să fie traduse în română, iar piesele sale să fie jucate la 
teatru. Odată, am citit un articol în care scria că Mircea Eliade n-a fost publicat decât 
după decembrie ’89. Nu este adevărat… 

– Povestiţi-mi, vă rog, despre Gh. Gheorghiu-Dej. Şi-a dezvoltat el un cult al per-
sonalităţii? 

– Domnule, după părerea mea, Gheorghiu-Dej a fost o figură mare. În primul
rând, a fost un om de curaj. După 23 august, când s-a încropit puterea politică în 
România, noi aveam o situaţie foarte grea. Fuseserăm într-un război împotriva Uni-
unii Sovietice, care a secătuit ţara şi care a dus la moartea multor oameni. Fusese-
răm apoi într-un război împotriva Germaniei, care iar a secătuit ţara şi iarăşi au 
murit oameni. A trebuit să susţinem ambele războaie cu bază materială, cu mânca-
re, cu petrol. O parte din teritoriul ţării era scoasă de sub autoritate românească şi 
mă refer aici, pe de o parte, la Basarabia, care şi astăzi este în aceeaşi situaţie, pe de 
altă parte, la Ardealul de nord, care datorită lui Gheorghiu-Dej şi lui Groza a revenit 
imediat, înainte de terminarea Războiului, la patria-mamă. Deci, Dej a jucat un rol 
alături de Groza, pe lângă Uniunea Sovietică, pe lângă Stalin şi au reuşit să-l deter-
mine pe acesta să accelereze revenirea Ardealului la patria română. A urmat o peri-
oadă în care România a fost străbătută de câteva secete. Mai mult… România a fost 
obligată să plătească datorii de război prin Tratatul de Armistiţiu şi prin Tratatul de 
Pace. Unii pun numai în cârca Uniunii Sovietice aceste datorii de război. E fals acest 
lucru! Nu este deloc adevărat. Datoriile de război le-am plătit pentru că Tratatul de 
Pace nu ne-a acordat statutul de beligerantă. Noi am cerut să fim consideraţi ţară 
care a luptat împotriva Germaniei. Nu ni s-a recunoscut aceasta. Ba mai mult, la Tra-
tatul de Pace, s-au schimbat ora, ziua, data la care România a intrat în război împo-
triva Germaniei. 

Ţara era deci într-o situaţie foarte grea, cu lupte politice, oamenii nu aveau de 
mâncare… În aceste condiţii, i s-a oferit puterea lui Maniu. Chiar Pătrăşcanu a făcut 
propunerea ca în fruntea Guvernului să fie pus Maniu. Maniu a refuzat. Gheor-
ghiu-Dej a avut curajul ca în aceste condiţii grele, împreună cu Groza, să-şi asume 
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responsabilitatea guvernării României. Acesta este unul din meritele lui Gh. Gheor-
ghiu-Dej. 

Al doilea merit al său este că în condiţiile grele în care se găsea ţara a reuşit să 
refacă în decurs de câţiva ani economia naţională. La Conferinţa Economică din 1945, 
Dej prezintă un program clar de refacere a ţării începând cu căile ferate, continuând 
cu sistemul de electrificare, cu întreprinderile industriale şi aşa mai departe. 

Un al treilea merit al său este că a ştiut, în condiţiile în care noi am fost membri 
ai Tratatului de la Varşovia şi membri ai C.A.E.R.-ului, să păstreze individualitatea 
ţării, independenţa. A reuşit să împiedice sufocarea acestei ţări. 

Tot datorită lui Gheorghiu-Dej, în 1958, au plecat din România trupele sovieti-
ce. Aceasta a fost o mare eliberare… 

– Şi a fost un prim pas spre ceea ce avea să se întâmple în aprilie 1964…
– Aşa este… a fost un prim pas. Într-una dintre lucrările mele, am scris că Inde-

pendenţa obţinută în 1964 este testamentul politic pe care l-a lăsat Gheorghiu-Dej 
către urmaşii lui. La fel, din testamentul său politic, face parte şi ideea că noi nu tre-
buie să uităm sub nicio formă de Tezaurul trimis la Moscova sau de ceea ce s-a în-
tâmplat cu Basarabia… 

În anul 1957, un trimis al Moscovei în România a discutat în parte cu cei ce de-
ţineau aici puterea. Când a ajuns la Ana Pauker, aceasta l-a acuzat pe Dej că el nu 
pune pe primul loc interesele Moscovei, ci interesele României. Pe când ea priveşte 
înainte de toate interesele Moscovei. De aici a şi venit ideea cu grupul comuniştilor 
naţionalişti, aripa naţională, şi grupul kominterniştilor (Pauker, Luca, Teohari). 

– Domnule Mizil, în perioada 1948-1965, care au fost cele mai importante ziare
de partid? 

– În primul rând, numesc Scânteia, a mai fost Lupta de Clasă, a fost Munca de
Partid care se ocupa de problemele de organizare a partidului. Cam astea erau prin-
cipalele ziare. Dar trebuie să spun că presa era, în general, o presă care sprijinea ac-
ţiunile partidului. 

– Aş mai vrea să vă întreb de domnul Sorin Toma. L-aţi cunoscut, desigur…
– Da, l-am cunoscut. El era în subordinea mea. Conducea Scânteia. Nu m-am

avut bine cu el, pentru că orientarea noastră politică a fost diferită. Spre exemplu, 
Sorin Toma este autorul unei lucrări despre Arghezi, în care a scris urât despre 
acesta. A scris la un moment dat că lui Arghezi îi mai pot creşte unghiile, dar poezie 
nu va putea face. 

– O ultimă întrebare, deşi e una mai gazetărească. Cum vedeţi după 17 ani
schimbată faţa României? În bine sau în rău? 

– Unii spun că în 1989 a fost revoluţie, alţii spun că a fost lovitură de stat. Alţii
spun că a fost o ieşire spontană a populaţiei. Eu nu am intrat în acest joc şi nici nu 
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am de gând, dar după părerea mea, în 1989, n-a fost niciuna din acestea trei. După 
părerea mea, a fost o răsturnare de către forţe din afară, care se bazau pe o agentură 
internă. O răsturnare a regimului Ceauşescu, dar nu pentru acest regim în sine, ci 
pentru că se urmărea o răsturnare a socialismului pe plan mondial. Socialismul a 
fost răsturnat şi în Ungaria. Şi în Cehoslovacia a fost răsturnat. Dar argumentul meu 
hotărâtor este Iugoslavia. Domnule, Iugoslavia avea economie de piaţă, nu avea 
gospodării colective, în Iugoslavia dolarul era la îndemâna oricui, Iugoslavia avea un 
milion de oameni care mergeau în vest, în străinătate. Ei bine, nici Iugoslavia n-a 
scăpat, ba mai mult, ce s-a întâmplat acolo a fost mai sângeros decât în România. 
Acolo s-a destrămat un stat. Au fost omorâţi oameni şi continuă şi astăzi crimele…  

La noi, ce se spunea? Că Ceauşescu nu a dat, că Ceauşescu nu a făcut, toate au 
fost doar pretexte. Se zicea că în vremea lui Ceauşescu nu se găseau medicamente… 
Azi se găsesc, dar avem bani să le luăm? 

Eu am la îndemână fapte care susţin ceea ce zic acuma! Un prim fapt, în 1989, 
România a fost împânzită de forţe străine. E vorba de şiruri de maşini sovietice, în 
care erau nişte tineri bine făcuţi, care deţineau arme. Un alt fapt este prezenţa un-
gurilor în România. Eu am o carte scrisă de Gyula Horn, fost Ministru de Externe în 
Ungaria, în care el transmite la Ambasada Maghiară de la Bucureşti următorul me-
saj: să se ducă în zona maghiară de la noi, Mureş şi aşa mai departe, să le spună să 
nu mai tragă ungurii, că revoluţia română s-a terminat. 

La Timişoara, primii morţi nu au fost din cauza militarilor. S-a tras de către niş-
te cetăţeni neidentificaţi. La Bucureşti… se spune că s-a tras la Intercontinental. 
N-au fost găsiţi cei care au tras. Pentru că acei ce au tras au fost forţe străine. 

Şi, în sfârşit, nu înţeleg cum a apărut puterea nouă după 1989, deşi am făcut şi 
eu parte din ea. A fost pus Ministru al Forţelor Armate gen. Militaru. Toată lumea 
ştia că gen. Militaru a fost prins transmiţând materiale sovieticilor, făcând deci spi-
onaj pentru Uniunea Sovietică. Ştia şi prietenul meu Iliescu treaba asta. Prima mă-
sură a lui Militaru ca agent sovietic a fost să reactiveze în armata română şaptezeci 
şi ceva de ofiţeri superiori, toţi prinşi cu acţiuni de spionaj pentru Uniunea Sovieti-
că. Acum ies la iveală fapte din care rezultă că Stănculescu a avut legături strânse cu 
armata maghiară. Cum se explică asta? De ce au fost puşi în conducerea armatei 
române foşti spioni sovietici? 

Ei, ar fi prea multe de spus… 



158 

LECTURA DE PLĂCERE ÎN ȘI DINCOLO DE SPAȚIUL ȘCOLII 

Mona-Laura PLOAE 

Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași 

Cu cărţile se întâmplă ca şi cu focul de pe vetrele noastre; iei 
acest foc de la vecin, îl aprinzi la tine, îl dai altora şi astfel e al tuturor. 

Voltaire 

Pentru a deveni cititor pasionat și constant, este nevoie de o preocupare per-
manentă din partea copilului, dar și a celor din jurul său; este nevoie, de asemenea, 
ca o serie de factori, de condiții să fie întrunite. Foarte important, în acest sens, este 
mediul în care se desfășoară actul lecturii, dar și cartea cu care începi, care te poate 
apropia de lectura de plăcere sau te poate depărta. De aceea, este util ca o carte pre-
ferată să fie permanent în apropierea copilului (pe noptieră, la vedere, în geantă, la 
școală, sau la o plimbare în parc. În aceeași ordine de idei, cărțile neatractive trebuie 
puse deoparte. Dacă cel mic a ales o carte pe care să o citească în timpul liber, dar 
aceasta nu îl atrage, atunci cea mai bună soluție ar fi să renunțe… sau să opteze pen-
tru varianta repovestită. Lectura de plăcere nu este o obligație, iar faptul că își poate 
corecta alegerile îi va demonstra acest lucru. 

Cititorii nu se nasc, ci se educă. Iar performanța în lectură, ca în orice altceva, 
este dificil de atins și încă și mai greu de menținut. Începutul e cel mai important. 
Începem să citim încă de prima dată când părinţii şi bunicii noştri ne citesc. Când 
răsfoim cărţi ilustrate în copilărie şi apoi când ne prefacem că le citim noi înşine. 
Când suntem înconjuraţi de adulţi care citesc şi ne citesc cu drag. Pentru început, 
trebuie să ai cărţi pe care să le poţi citi. 

Un studiu al Institute of Education din Marea Britanie a concluzionat că acei 
copii care citesc de plăcere au rezultate mai bune în toate domeniile, la toate disci-
plinele, inclusiv la matematică. Copiii care citesc mai puțin sau deloc în timpul liber 
au șanse mai mici de a termina școala cu un nivel de pregătire care să le permită să 
devină membri activi ai societății. 



MONA-LAURA PLOAE 

159 

Lectura de plăcere pare a fi unul dintre factorii principali care influențează re-
zultatele școlare și succesul în carieră. 

Ca profesor la un liceu, am remarcat frecvent o anumită inapetenţă pentru lec-
tură a elevilor. Cu părere de rău, am realizat că sunt din ce în ce mai solid argumen-
tate afirmaţiile de genul „tinerii de azi nu mai citesc nimic”, atâta timp cât mulţi 
dintre adolescenţi alocă cea mai mare parte a timpului liber muzicii, jocurilor pe 
calculator etc. Desigur că aceste preocupări sunt interesante și plăcute, important 
este ca ele să nu se substituie total plăcerii de a citi.  

O altă constatare importantă cred că este și faptul că mulți tineri aleg să citeas-
că pe platforme online, de tipul wattpad, considerând că literatură contemporană, 
actuală, este mai bine reprezentată în rețelele online. Este îmbucurător în primul 
rând să constatăm că citesc, atunci când noi credem că doar pierd timp pe gadge-
turi. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem faptul că o problemă pentru orienta-
rea tinerilor în această direcție poate fi și conținutul manualelor de Limba și 
literatura română, dar și forma de prezentare a acestor conținuturi. Făcea odată ci-
neva observația că manualele noastre sunt pline de morți. Ideea era că sunt prezen-
tați doar scriitorii din secole trecute, iar cei contemporani nu mai au loc. Desigur că 
marea literatură nu are vârstă, desigur că trebuie să îi apropiem pe elevi de aceasta, 
însă este foarte important cum o facem, cum venim spre marea literatură. În același 
timp, este absolut necesar să-și facă loc în manual şi scriitorii actuali. Aș mai semna-
la, în legătură cu preferințele de lectură ale tinerilor pe platforme online, și un alt 
aspect, pe care îl consider periculos: lectura fără discernământ, fără un criteriu va-
loric și fără capacitatea de a discerne între valoare și nonvaloare. Din dorința de a 
avea lecturi actuale, din autori apropiați vârstei și preocupărilor lor, tinerii citesc 
orice se postează. Am urmărit o perioadă de timp platforma wattpad, din dorința de 
a fi la curent cu lecturile tinerilor de astăzi, care preferă să citească în rețele. Se pos-
tează texte foarte diferite valoric, fără o selecție prealabilă. Se pune întrebarea: cum 
vor putea tinerii să facă selecția valorică a textelor? O soluție ar putea fi regândirea, 
primenirea orelor de literatură, flexibilizarea lor. 

De regulă, o mare parte dintre elevi citesc din „constrângerea” notei din cata-
log. Astfel, de multe ori, lectura se transformă în asimilarea de cunoştinţe noi, fără 
ca cititorii să fie cu adevărat afectaţi de lectură. Prin urmare, este absolut necesar 
să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să relaţioneze cu textul şi cum 
să acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la 
analiza complexă a textului. Aşadar, consider că este de datoria şcolii, şi cu atât mai 
mult a profesorului de limba şi literatura română, de a găsi strategia adecvată şi 
puntea de comunicare prin care să cultive la elevi plăcerea de a citi. 
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O modalitate eficientă este organizarea Cercurilor de Lectură. Dintre obiective-
le care ar sta la baza unui astfel de proiect, amintim: încurajarea şi stimularea inte-
resului elevilor pentru lectură, cultivarea lecturii de plăcere, formarea unor criterii 
proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească, dezvoltarea atitudi-
nii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi, însuşirea unor instrumente de 
analiză şi valorizare a operelor literare, încurajarea aptitudinilor de creaţie literară 
ale elevilor talentaţi, familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literatu-
rii române şi stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi. 

Proiectul Lumea cărţilor, pe care îl derulăm anul acesta, are o serie de activități 
menite să stimuleze lectura de plăcere a tinerilor: In memoriam Mihai Eminescu, Ce 
mai citeşti?, activitate de promovare a lecturii de plăcere, Dragobetele, ziua româ-
nească a dragostei, concurs de creaţie artistică (poezii şi desene pe tema dragostei), 
realizat în parteneriat cu profesori; Locuri pentru citit, lecturiadă în locaţii diferite 
de spaţiul şcolii etc.; Ziua Mondială a Cărţii, organizarea unei expoziţii cu afişe şi 
mesaje prolectură şi Fișe de lectură, activitate de împărtăşire a impresiilor pe mar-
ginea lecturilor însuşite de-a lungul desfăşurării activităţilor clubului.  

În sfârșit, un alt proiect drag nouă, derulat în parteneriat cu alte câteva licee 
din județ, este Proiectul Sebastian, care presupune apropierea de textul literar din 
altă perspectivă, foarte atractivă și, constatăm noi, de succes: elevii află despre un 
text literar în urma vizionării de film. Proiectul presupune înființarea unui Club al 
iubitorilor de film, care conduce, în final, la apropierea de textul literar. Filmele se-
lectate spre vizionare sunt ecranizări ale unor opere literare pe teme diferite. Finali-
tatea activității clubului este întocmirea unor cronici de film, care să trimită elevii la 
lectura cărții, apoi la o privire comparativă operă-film. 

O modalitate de mare succes pentru noi de a trimite elevii la carte este și parti-
ciparea la concursuri de teatru sau de recitare. Se cunoaște faptul că mulți elevi pri-
vesc cu entuziasm ideea de a se vedea pe scenă, de a-și demonstra talentele. 
Folosind eficient această dorință a tinerilor, începem prin lectura textelor literare, 
dramatice sau poetice, pe care dorim să le selectăm. În aceeași direcție, vizionăm 
spectacole și concursuri pe marile scene ieșene. Recent, am trăit un moment emoți-
onant la Ateneul din Iași, unde mă găseam cu un grup de elevi ai liceului. Ne propu-
sesem să-i urmărim pe scenă pe elevii liceului de artă „Octav Băncilă”, știind că ei 
sunt pasionați și talentați în domeniul interpretării dramatice, iar noi aveam ce în-
văța de la ei. Elevii interpretau o secvență din „Hamlet”, de Shakespeare. La final, 
câțiva elevi aveau lacrimi în ochi! Concluzia merită să fie cuvintele unei eleve: „Când 
ajungem la școală, vreau să citesc Hamlet!” 

Constatăm, astfel, că stimularea lecturii se poate realiza și pe traseu invers: de 
la spectacol de film sau teatral spre lectura operei literare. 
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Știm că azi adversarii cărților sunt televizorul, calculatorul sau smartphone-ul. 
De multe ori, fiind puse la îndemâna copilului, vor fi sursă de distragere a atenției 
nu numai atunci când citește, dar și atunci când își face temele. De noi, dascălii lor, 
depinde în mare măsură să îi facem să înțeleagă că sunt și alte modalități, la fel de 
interesante și mult mai productive, de a-și petrece timpul. Odată câștigat în direcția 
lecturii, discutăm cu el despre cărți, despre personaje, dezbatem subiecte sau scene 
din carte și îl încurajăm să procedeze astfel și în grupul de prieteni. Nu numai că va 
fi dornic să își împărtășească ideile, dar entuziasmul lui de cititor poate fi molipsitor 
și pentru alții. Un titlu interesant devine cu atât mai atractiv cu cât îl împărtășim cu 
alții. 

Nu trebuie să uităm că cititul nu este o cursă de viteză. Obiectivele despre care 
aminteam anterior nu trebuie să îl determine pe elev să se grăbească atunci când ci-
tește. Lectura de plăcere este cea care a fost înțeleasă în totalitate, cea în care citito-
rul a rezonat cu personajele și cu motivațiile acestora.  

Sperăm ca întâlnirile noastre să îi convingă pe tineri că lectura este un mod 
plăcut de a-i cunoaşte pe alţii, dar şi pe noi înşine şi, poate cel mai important lucru, 
că lectura formează identitatea de sine, face dintr-un tânăr cu multe temeri, un om 
inteligent, luptător, încrezător, cu o personalitate armonios formată. 



162 

IMAGINEA DE ANSAMBLU A POLITOLOGIEI, A RĂDĂCINILOR 
ȘI A TRANSFERULUI PUTERII ÎN LUAREA DECIZIILOR 

Dumitru ŞERBAN 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași 

Interviu cu Daniel ŞANDRU, 
profesor universitar, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi 

Daniel ȘANDRU este politolog, profesor universitar doctor la Faculta-
tea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, 
instituție în cadrul căreia a deținut funcția de președinte al senatului univer-
sitar și pe cea de prorector. Este, de asemenea, Membru al Colegiului Director 
al Fundației Academice „Petre Andrei”, fiind direct implicat în proiectul de 
recuperare a memoriei istorice privind personalitatea savantului român Pe-
tre Andrei, precum și de reeditare a operei acestuia. Licențiat, ca șef de pro-
moție, al Facultății de Filosofie a Universității „Al.I. Cuza” din Iași (1999) și, 
ulterior, absolvent de Științe Politice (2002) în cadrul aceleiași instituții, are 
un Master în Filosofie Politică (2000), un doctorat magna cum laude în Filo-
sofie (2008), cu teza „Valențe epistemologice ale conceptului de ideologie” și 
a obținut în 2019 un doctorat summa cum laude în Științe Politice, cu teza 
„Dimensiuni ale populismului în România contemporană”, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca. Între 2010 și 2013, a fost bursier postdoctoral al Academiei Române și a efectuat stagii de 
cercetare la Universität Konstanz (2010, 2012) și la Humboldt-Universität, Berlin (2011). A publicat: 
Reinventarea ideologiei (2009, Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române, Premiul revistei Sfera Po-
liticii și Premiul revistei Transilvania pentru filosofie politică), Sub semnul paradoxului cotidian (2010, 
publicistică), Ipostaze ale ideologiei în teoria politică (2014, Premiul revistei Transilvania pentru teorie 
politică) și Maladii postcomuniste și a coordonat, în colaborare, volumele: Mass-media și democrația în 
România postcomunistă (ed. I, 2011; ed. a II-a, revăzută și adăugită, 2013), Totalitarismul. De la origini 
la consecințe (2011), Sinteze de știință politică (2012), Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre An-
drei (2012), Zece exerciții de „inginerie constituțională” (2013), Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali 
și ideologie în România comunistă (2015), Repere ale comunicării interculturale (2015), Anul Regal. Jur-
nalul Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României (2016), Cine suntem și ce ne ține 
împreună? Reflecții post-Centenar despre natura democrației din România (2019), Lumea Majestății Sa-
le. Jubileul Custodelui Coroanei Române (2019) și Revoluția din 1989. Învinși și învingători (2020).  
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Între august 2016 și februarie 2017, a fost secretar de stat, coordonator al Departamentului Cen-
tenar din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Guvernului României, iar în intervalul aprilie 2017 – 
aprilie 2020, a coordonat Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași. În 2016, în calitate de di-
rector al revistei de cultură contemporană Timpul (2014-2017), a fost decorat de către Președintele 
României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria „Promovarea culturii”. De aseme-
nea, pentru coordonarea activităților Departamentului Centenar, în 2019, a fost decorat de Majestatea 
Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, cu Medalia Regală pentru Loialitate și i s-a conferit „Meritul 
Academic”, cea mai înaltă distincție a Academiei Române. 

În contextul realizărilor profesionale și editoriale enumerate, dar și a faptului că o perioadă, ce-i 
drept, foarte scurtă, a fost în tumultul politic al țării, pe domnul profesor Daniel Șandru l-am provocat 
la dialog, pe care vă invităm, cu atenție și răbdare, să-l parcurgeți.  

− Domnule profesor, înainte de toate, pentru cei care citesc dialogul nostru, vă 
propun să ne creionați în câteva fraze universul copilăriei dumneavoastră. Ce amintiri 
vă leagă de plaiurile natale? 

− Sunt, aș spune, amintirile ce îl leagă pe fiecare om de locul în care s-a născut, 
a crescut și s-a educat, cel puțin până la o anumită vârstă. Eu am avut privilegiul, îmi 
dau seama acum, de a deschide ochii spre lume și de a trăi până puțin după majorat, 
când am venit la Universitatea din Iași, într-un oraș mediu, Fălticeni, situat la grani-
ța cu ceea ce a reprezentat și reprezintă, istoric și simbolic, Bucovina. Un oraș tihnit, 
ghemuit între dealuri galbene, din lut, înconjurat de livezi de meri, în care și în pre-
zent îmi este, de fiecare dată, drag să revin, mai ales că am acolo rudele și prietenii 
din copilărie ori din adolescență. Psihologic, vârsta copilăriei ne îndeamnă, pe fieca-
re dintre noi, către nostalgie, fie măcar pentru faptul că e, vorba lui Lucian Blaga, o 
vârstă în care „înțelepciunea” se manifestă ludic, prin joc. Mi-am împărțit copilăria 
între joaca la bloc, în cartierul central al Fălticeniului, aflat atunci în plină „recon-
strucție”, și casa bunicilor dinspre tată, aflată undeva aproape de marginea orașului. 
Fac parte, evident, din generația „decrețeilor”, a celor crescuți în jurul blocurilor, „cu 
cheia la gât”. Ajungeam foarte rar la bunicii dinspre mamă, ce locuiau în Frumușica 
Botoșanilor, și pentru că erau condiții de transport mai dificile, întrucât părinții mei 
nu au avut mașină personală. Dar asta nu a atins cu nimic bucuriile firești ale copilă-
riei, date de jocurile specific fiecărei etape de vârstă. Nu cred că am avut o copilărie 
deosebită, dar în mod cert a fost una fericită, în ciuda neajunsurilor proprii „Epocii 
de Aur”. Am avut parte de dragostea părinților și bunicilor, am reușit cu toții să tre-
cem peste ceea ce devenise mult prea „gri” în anii 1980, mai cu seamă. Adolescența 
și primul an de liceu m-au găsit în postcomunism, cel puțin la fel de „gri”, în prima 
parte a sa, ca tipul de societate care îl precedase. Dar lucrurile au fost într-o perma-
nentă mișcare, iar pentru adolescentul care eram, a contat foarte mult că putea avea 
acces la muzică și cărți și că putea împărtăși cu prietenii și colegii aceste delicii. Am 
și muncit în timpul liceului, pe perioada vacanțelor de vară, dat fiind că părinții mei 
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deveniseră, cum s-ar spune astăzi, „antreprenori”. Termenul de atunci era cel de 
„patron”, parcă pentru a sublinia, cumva ironic, capitalismul-surogat al celui față de 
care societatea românească se situase în opoziție între 1947 și 1989. Una peste alta, 
anii petrecuți la Fălticeni până la absolvirea, în 1994, a Colegiului Național „Nicu 
Gane” au fost, poate, cei mai importanți ani ai formării caracterului meu. 

− Descrieți-ne Iașul din sufletul dumneavoastră. Cum l-ați găsit în momentul în 
care ați pășit prima dată pe străzile acestuia? Cum este astăzi?  

− Fiindcă aveam prieteni care erau deja studenți, am putut vizita Iașul de mai 
multe ori, încă din perioada adolescenței. Atmosfera din campusurile ieșene m-a cu-
cerit, era o lume fascinantă și a fost determinantă pentru decizia mea de a deveni 
student aici. Veneam dintr-un oraș cu reale valențe culturale și cu o istorie foarte 
bogată din această perspectivă, dacă e să ne gândim numai la Lovinești. În mod cert, 
însă, valențele și istoria culturală a Iașului erau strivitoare, prin comparație, așa 
cum se întâmplă și astăzi. Practic, simțeai că respiri într-un mediu cultural încărcat 
de istorie, iar statutul de student mi-a permis să mă orientez în acest mediu încă din 
primii doi ani de facultate. Cu siguranță, și profilul primei facultăți pe care am ur-
mat-o, filosofia, și pe care am absolvit-o la Universitatea din Iași, ca șef de promoție, 
a avut un rol foarte important în acest sens. Nu mai puțin, unii dintre profesorii și 
colegii pe care i-am avut, ca și oportunitatea de a ajunge foarte repede să scriu în 
presa studențească dintr-un centru universitar recunoscut încă din perioada comu-
nistă pentru „școala de jurnalism” formată în jurul revistelor „Dialog” și „Opinia stu-
dențească”. Iașul a evoluat foarte mult de atunci, clădirile sale simbolice au fost 
revigorate, viața culturală a devenit cu mult mai antrenantă și dinamică, a apărut o 
foarte interesantă zonă de intersecție între mediul cultural instituționalizat și cel al-
ternativ, există o serie întreagă de oportunități pe care generația mea, din păcate, nu 
le-a avut. Ca să dau numai un exemplu, să ne gândim la maniera în care valorile cul-
turale sunt promovate prin intermediul industriilor creative, un lucru de neimagi-
nat în a doua jumătate a anilor 1990, când mi-am petrecut eu studenția. Cumva însă, 
știu că eu și colegii mei de atunci, mai ales cei din nucleul dur care a relansat, în 
1998, seria nouă a revistei „Opinia studențească”, am prefigurat, prin atitudinea 
noastră, ceea ce astăzi se înscrie sub eticheta culturii alternative, fiindcă am dus mai 
departe, predând-o apoi următoarei generații, tradiția nonconformistă a unui dis-
curs sensibil diferit față de cel al culturii oficiale. Astăzi, Iașul are toate condițiile 
pentru a redeveni un hub cultural, și nu doar academic, de rezonanță internațională, 
și este suficient, cred, să ne gândim numai la festivaluri precum cel de Literatură și 
Traducere (FILIT), cel de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPPT) și la Afterhills. În 
mod evident, nu trebuie să uităm cât de important a devenit și cât de mult contează 
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în prezent efortul de prezervare a culturii tradiționale, întrucât, ca orice comunitate, 
și cea ieșeană are diferențiatorul său, ceva ce-l face unic în ansamblul regional, naţi-
onal și european. Cred că toate aceste dimensiuni sunt importante și că într-un vii-
tor foarte apropiat vom asista la devenirea culturii ieșene de orice formă într-un 
instrument al dezvoltării economice, așa cum se întâmplă în cazul tuturor orașelor 
europene cu ample resurse culturale. 

− O perioadă, din păcate scurtă, ați coordonat Departamentul CENTENAR din 
cadrul Cancelariei Prim-ministrului Guvernului României. Am putut constata că 
aveați pe agenda de lucru câteva obiective mărețe, unele s-au realizat, altele încă nu 
au prins contur. De ce nu am reușit să concretizăm o direcție clară în ceea ce privește 
realizarea acestor țeluri?  

− Într-adevăr, Departamentul Centenar din cadrul Cancelariei Prim-ministrului 
Guvernului României a fost instituit în iulie 2016, iar eu am fost numit la conduce-
rea acestuia, prin decizie a premierului, la o lună de la înființare, pe 9 august 2016. 
Am luat în coordonare, așadar, o instituție pe care am construit-o de la zero, de la 
regulamentul de organizare până la constituirea fișelor de post și configurarea 
echipei. În septembrie 2016, reușiserăm deja să centralizăm cele aproape 400 de 
proiecte legate de sărbătorirea Centenarului, propuse de autoritățile de la nivel cen-
tral, respectiv local. Doream să deschidem și o competiție pentru societatea civilă, 
pentru zona culturii alternative, jurizată de mari personalități, și să obținem bugete 
aparte pentru „orașele Marii Uniri”. În acest sens, am formulat punctul de vedere al 
Guvernului României referitor la un proiect de lege privind Centenarul Marii Uniri 
și am introdus un amendament prin care propuneam ca orașelor București, Iași și 
Alba Iulia să li se confere titulatura de „Orașe ale Memoriei”, cu bugete specific alo-
cate acestor administrații pentru a putea derula evenimente. Mai mult decât atât, 
propuneam în acel proiect de lege ca la Iași și Alba Iulia, exceptând Bucureștiul, să 
se regăsească un comisar guvernamental care să se ocupe de respectarea Progra-
mului Centenar. Am dus legea până în faza ședinței de plen a Parlamentului Româ-
niei, prezentând-o înainte în comisiile abilitate de la Cameră și de la Senat. Era la 
punctul 19 pe ordinea de zi spre a fi votată, dar Liviu Dragnea a oprit votarea la 
punctul 17. În fine, passons. Pe un alt palier, eram preocupați de dimensiunea 
paideutică a Centenarului: proiectaserăm organizarea de conferințe și expoziții iti-
nerante prin școlile din țară, un program al „Trenurilor Centenarului”, prin care ele-
vii să poată urma gratuit „Traseul Memoriei”, să viziteze toate monumentele și 
locurile esențiale pentru momentul 1918. De asemenea, deloc mai puțin important, 
am propus 34 de proiecte de infrastructură, printre care „Autostrăzile Centenaru-
lui”. Desigur, nimeni nu își imagina că ar fi putut să fie terminate până la 1 Decem-
brie 2018, dar măcar să le fi început! Știu că poate părea ciudat: ce legătură au 
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proiectele de infrastructură cu marcarea Centenarului?! Au legătură pentru că, 
acum 102 ani, oamenii aceia care ieșiseră dintr-un efort de război extraordinar, cu 
jertfe umane enorme, au reușit să construiască o țară. Consideram atunci că, după 
100 de ani, în condițiile în care nu aveam autostrăzi (și nu avem nici acum, suntem 
în același stadiu!), nu aveam spitale regionale (ibidem!), aveam încă 2400 de școli 
cu toalete în afara clădirilor, era de datoria noastră să arătăm că așa nu se mai poa-
te. Cel puțin la fel de importantă consideram a fi și dimensiunea internațională, inte-
resul direct fiind acela de a conecta România la rețeaua europeană a celebrărilor 
centenare, date fiind vizibilitatea asigurată Departamentului pe care îl conduceam 
de subordonarea sa direct premierului țării și, respectiv, excelenta conlucrare pe 
care o aveam cu Departamentul pentru Cultură, Culte și Centenar al Administrației 
Prezidențiale. În context, aveam în vedere câteva culoare europene grație cărora 
Centenarul Marii Uniri putea să își contureze dimensiunea internațională: Anul Eu-
ropean al Patrimoniului, în 2018; Sezonul Cultural România-Franța, desfășurat între 
decembrie 2018 și iulie 2019; preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene 
de către țara noastră, începând cu 1 ianuarie 2019; statutul de țară invitată-special 
al României, în 2019, la Festivalul Europalia. Din păcate, nu a fost să fie. Am luat de-
cizia de a pleca din Guvern, prin demisie de onoare, pe 31 ianuarie 2017, când a fost 
adoptată celebra și infama Ordonanță 13. Nu puteam face parte dintr-un Cabinet 
care punea mai presus de interesul public interesele unor politicieni cu probleme 
penale. Revenind la întrebarea dumneavoastră, poate că ingredientul care ne-a lip-
sit pentru a avea o aniversare a Centenarului așa cum ar fi putut să fie este cel pe 
care politologul Ioan Stanomir îl identifică prin sintagma „luciditate patriotică”. Și 
poate că, dacă am fi avut-o, Centenarul nostru ar fi arătat cu totul altfel decât cum a 
fost în cele din urmă, întrucât premise pentru asta au existat. Din punctul meu de 
vedere, dureros nu e atât faptul că am ratat „aniversarea”. În stilul „tradițional” al 
politicii românești, ne-am umflat cumva piepturile pe ultima sută de metri, cât să 
marcăm o zi națională puțin mai „gonflată” decât celelalte. Din punctul de vedere al 
politicienilor, „s-a bifat”. Ce am ratat cu adevărat este însă cu mult mai grav. Pe pali-
er cultural, nici măcar nu am reușit să creăm cadrul pentru ceea ce istoricul și criti-
cul literar Mircea Martin numea „reconstrucție identitară”. Mai mult decât atât, în 
planul larg al opiniei publice, poate mai puțin interesată de avatarurile ideologice 
ale problemei identității, am ratat recuperarea sentimentului solidarității societale 
pe care, printr-o firească emoție colectivă de atunci, ni l-a lăsat moștenire momentul 
1918, în ciuda tuturor divergențelor existente și în epocă. Iarăși, ca și altădată, nați-
onalismul găunos a luat fața anamnezei moderate specifice patriotismului. Tot ceea 
ce ar fi putut să fie valorizat acum și, eventual, în anii imediat următori, dacă ar fi 
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fost să reflectăm lucid, s-a pierdut într-un amestec populist care i-a încântat deopo-
trivă pe dacopați și pe tribunii iliberalismului. Excepționalismului mioritic i s-a adă-
ugat, din nou, izolaționismul antieuropean, și nu doar discursiv, ci și acțional. Și 
poate că această nefastă realitate ar fi putut să fie evitată dacă am fi înțeles, cu prile-
jul Centenarului, de ce a fost posibil ca, de-a lungul secolului scurs, societatea româ-
nească să trăiască 52 de ani în variate forme de dictatură (1938-1989) și 48 de ani 
în formule de democrație deficitară (1918-1938 și 1990-2018). Drept urmare, refu-
zând să se privească în oglindă și fiind mai curând preocupată să instituie identita-
tea prin „directorat” (prin intermediul unui Minister al Culturii și – bombastic 
populist – al Identității Naționale!), societatea românească a pășit nevindecată 
mentalitar într-un nou secol: nevindecată de exaltații și „vitaliștii” până la crimă ani 
interbelici, nevindecată de „habitusurile” proprii personalității autoritare consolida-
te în anii comunismului, nevindecată de trauma generată de imposibila atingere a 
standardelor democratice. 

− În contextul evenimentelor dedicate celor 100 de ani de la unirea teritoriilor 
locuite de români, ați readus în centrul atenției opiniei publice Casa Regală. Prezen-
tați-ne, pe scurt, din punct de vedere istoric, acest act măreț înfăptuit de reprezentan-
ții Casei Regale la 1 Decembrie 1918. 

− În 2016, s-au împlinit 150 de ani de la momentul în care, la 10 mai 1866, Ca-
rol, principe de Hohenzollern-Sigmaringen, a fost proclamat domnitor, urmând ca, 
pe 10 mai 1881, să fie încoronat Rege. Până în 1947, când, dat fiind contextul politic 
internațional postbelic, România a fost proclamată, prin fals și violență, „republică 
populară”, alți trei monarhi i-au succedat: Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I. 
Aceasta este scurta – aș spune, raportat la scara istoriei –, dar extrem de importanta 
tradiției a monarhiei constituționale românești din perioada antecomunistă. Consi-
der că, dincolo de disputa monarhiști-republicani sau promonarhiști-antimonar-
hiști, suntem obligați sub aspect istoric să recuperăm rolul fundamental jucat de 
regimul monarhic instituit în a doua jumătate a veacului al XIX-lea în inițierea pro-
cesului de modernizare politică, socială și economică a unei țări aflate la marginea 
Europei și în construcția națiunii. Acest din urmă rol a fost cu atât mai vizibil în in-
tervalul 1916-1923, din punctul meu de vedere, sub domnia Regelui Ferdinand În-
tregitorul și a Reginei Maria a României. Ducând mai departe procesul de construc-
ție a unei Românii moderne început de unchiul său, Regele Carol I, prin dobândirea 
independenței, Ferdinand a decis, în 1916, ieșirea țării noastre din starea de neutra-
litate și intrarea în război alături de statele Antantei, ceea ce a permis realizarea ce-
lor trei uniri din 1918: a Basarabiei pe 27 Martie, a Bucovinei pe 28 Noiembrie, a 
Banatului, Crișanei, Maramureșului și Transilvaniei pe 1 Decembrie. A fost un efort 
decizional și de voință în care Regina Maria a fost direct implicată, iar acesta a con-
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tinuat, după 1918, cu cel de reformare administrativă și cu adoptarea Constituției 
din 1923, un act fundamental specific unei monarhii constituționale moderne, 
având largi deschideri democratice. Tocmai acesta a fost motivul pentru care am 
considerat că rolul Casei Regale a României trebuia evidențiat și în cadrul manifes-
tărilor dedicate Centenarului Marii Uniri și m-am asigurat că acest lucru s-a întâm-
plat și atunci când am condus Departamentul Centenar la nivel guvernamental, și 
când am coordonat Programul Centenar al Primăriei Municipiului Iași. 

− În timpul Primului Război Mondial, aparatul administrativ al țării s-a retras la 
Iași. Conturați-ne cauzele care au dus la această situație. Descrieți-ne rolul pe care l-a 
avut Iașul în această perioadă de tristă amintire pentru toți românii, fiind „o capitală 
a rezistenței până la capăt”, după cum susținea istoricul Nicolae Iorga. 

− Aș spune că, în „discursul de compensare” ce caracterizează referințele isto-
rice la Iașul de după Unirea Principatelor și stabilirea capitalei la București, un ele-
ment de coloratură simbolică îl constituie raportarea la acest oraș a Regelui Carol I. 
Întemeietorul monarhiei române numea Iașul „a doua mea capitală”. Dincolo de 
această compensație simbolică, efortul instituțional de după 1862 al tânărului stat 
român, acela de a atenua decalajul economic, politic, administrativ, social și cultural 
dintre București și Iași, ce devenise deja vizibil, avusese drept efect, printre altele, 
inclusiv atribuirea, cu sprijinul municipalității ieșene, a unei reședințe regale pentru 
Principele moștenitor Ferdinand și tânăra sa soție, Maria. Privind retrospectiv, e 
foarte probabil că nici Regele Carol I și nici urmașii săi la tronul țării nu se vor fi 
gândit că, la numai doi ani de la moartea Suveranului întemeietor, Iașului îi era des-
tinat să devină, în condiții de război, capitala unei Românii care se redusese terito-
rial, urmare a cuceririi Bucureștilor de către armatele Puterilor Centrale, la doar o 
treime. Între decembrie 1916 și noiembrie 1918, toate autoritățile statului român, 
de-a dreptul amenințat cu dispariția, au funcționat la Iași. Cauzat de înfrângerile mi-
litare survenite pe cele două fronturi, din nord și din sud, refugiul în Moldova a în-
semnat, înainte de toate, o masivă dislocare de populație și un efort pe măsură 
pentru a susține atât fronturile militare, stabilizate în sudul și nord-vestul provinci-
ei, cât și „frontul de acasă”, cel care implica asigurarea unor condiții minimale pen-
tru supraviețuirea rezidenților, a refugiaților și a răniților de război. Din această 
ultimă perspectivă, estimările istoricilor converg spre următoarea stare de fapt: po-
pulația Iașului a crescut brusc, în doar câteva săptămâni, de la 70.000 de locuitori la 
peste 300.000 de locuitori, fără a lua în considerare trupele militare staționate aici. 
De asemenea, dacă, potrivit datelor obținute ca urmare a recensământului din 1912, 
Moldova avea 2.131.527 de locuitori, acestora li s-au adăugat, potrivit estimărilor, 
cei 1.500.000 de refugiați, civili și militari români, precum și cei 1.000.000 de mili-
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tari ruși, ca și mii de prizonieri și internați civili. Surprinsă de memorialiștii epocii, 
dar și de fotografi, imaginea refugiului în Moldova este una „de infern”, fiind consi-
derată, ca atare, una dintre cele mai tragice din istoria României. La nivel guverna-
mental, planul refugiului se ivise încă din luna septembrie 1916, astfel încât 
membrii Cabinetului, parte din parlamentari și alți reprezentanți ai autorităților, ca 
și ofițerii de rang înalt se refugiaseră în condiții aparent organizate. În mod firesc, 
acest lucru a fost valabil și pentru Familia Regală. Potrivit unor interpretări con-
temporane, însăși literatura de specialitate publicată până în prezent pe această 
problematică pare să se fi concentrat mai mult asupra refugiului armatei și al auto-
rităților etatice, lăsând într-un con de umbră situația simplilor cetățeni. Aceasta din 
urmă se regăsește descrisă, pe de altă parte, în lucrările memorialiștilor, fie aceștia 
politicieni, jurnaliști sau diplomați. Ca atare, trebuie spus că situația oamenilor 
obișnuiți și a răniților de pe front a fost total diferită. Analize recente arată însă că, 
în contextul războiului, dislocări ale populației au avut loc chiar înainte de începe-
rea refugiului efectiv în Moldova. În unele cazuri, a fost vorba de o opțiune volunta-
ră, generată de frica de inamici, în altele, calea refugiului a reprezentat un efect al 
evacuărilor dispuse de autorități. Astfel, dacă e să ne raportăm la principalele „cate-
gorii” de refugiați civili, observăm că acestea îi includ pe cele câteva mii de locuitori 
ai Transilvaniei care, în toamna lui 1916, au urmat trupele armatei române în retra-
gere (parte dintre aceștia stabilindu-se în București, iar o altă parte, în județele din 
estul Munteniei), pe cei care au urmat trupele române ce se retrăgeau din Dobro-
gea, urmare a dezastrului militar de la Turtucaia și a evacuării orașelor Constanța și 
Mangalia și, evident, pe cei care s-au îndreptat spre Moldova odată cu trecerea Du-
nării de către germani și a trecătorilor din nordul Bucureștilor de către austro-un-
gari. Acestor prime valuri de refugiați li s-au adăugat adolescenții din Asociația 
Cercetașilor, a cărei conducere a luat această decizie (urmare a căreia cei mai mulți 
au fost nevoiți să parcurgă drumul refugiului în Moldova pe jos, ceea ce s-a soldat cu 
numeroase victime) și, ca urmare al unui ordin al Ministerului de Război, tinerii încă 
neînrolați, vizați pentru anii 1917-1918-1919-1920, din care urma să fie reconfigu-
rată viitoarea armată a României. Pe ansamblu însă, nu a existat un plan guverna-
mental care să permită gestionarea stării de refugiu a populației civile. S-ar putea 
spune că autoritățile române retrase la Iași nu au scăpat, în cele din urmă, de ceea 
ce le-a fost teamă. Dincolo de calvarul refugiului ca atare, s-a întâmplat că situației 
locative deosebit de precare – în pofida eforturilor substanțiale depuse de adminis-
trația orașului și, în special, de primarul Gheorghe Mârzescu (ce va fi numit, de alt-
fel, ministru al Agriculturii și Domeniilor Statului în guvernul de coaliție) – i se vor 
adăuga chinurile unei ierni năpraznice, precum și tifosul exantematic și febra recu-
rentă, boli care au determinat peste 300.000 de decese în întreaga Moldovă. Fără 
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îndoială, Iașul rămâne martorul istoric al unor evenimente cu adevărat cruciale atât 
din perspectiva „istoriei mari”, cât și din aceea a „microistoriei”, atât din unghiul ra-
portării la „comunitatea imaginată”, cât și din acela al analizei dedicate „comunității 
organice”. Pe primul palier, este locul în care, sub aspect politic, diplomatic și mili-
tar, configurate și la momentul propriu-zis, dar și din perspectivă istoriografică s-au 
scris pagini importante ale războiului, în preambulul Marii Uniri. E locul din care a 
izvorât, în primăvara anului 1917, refacerea armatei române, sub directa coordona-
re a Misiunii Militare Franceze, condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, e ca-
pitala în care s-a celebrat, în refugiu, ziua națională a statului român, pe 10 mai 
1917, momentul în care Regina Maria consacra, în Jurnalul său, clipa „renașterii na-
ționale”, e punctul de întâlnire al voluntarilor ardeleni și bucovineni care, pe 8 iunie 
1917, au depus jurământul față de țară și Rege, este, nu mai puțin, punctul de pleca-
re al reformelor agrară și electorală, prin dezbaterea și votarea, în perioada 14-20 
iunie 1917, a modificării articolelor 19, 57 și 67 ale Constituției de la 1866. Este, în 
mod evident, locul în care s-au prezentat delegația românilor basarabeni și cea a 
românilor bucovineni în martie și, respectiv, noiembrie 1918, pentru a aduce veștile 
unirii Basarabiei și a unirii Bucovinei cu Regatul României. Pe cel de-al doilea plan, 
al „războiului necunoscut” resimțit la nivelul „comunității organice”, o serie întreagă 
de aspecte ale vieții cotidiene sunt de natură să întregească imaginea rolului jucat 
de acest oraș în Marele Război al României. Și, din acest punct de vedere, este inte-
resant de remarcat modul în care evenimente cu impact internațional și național 
și-au făcut resimțite efectele asupra acestei capitale de restriște și a oamenilor pe 
care i-a găzduit, fie aceștia din urmă rezidenți sau refugiați. Este, de asemenea, im-
portant să luăm în considerare și deciziile de impact internațional și național ce s-au 
luat, pe parcursul celor doi ani de pribegie, de către autoritățile statului stabilite în 
Iași, de natură să producă, la rândul lor, efecte care s-au conjugat cu efortul militar 
și diplomatic depus de România pe parcursul războiului și după încheierea acestuia. 

− Din capitală ați venit înspre Iași, fiind coordonatorul Programului Centenar al 
Primăriei Municipiului. Ați reușit să creați o altfel de imagine a Iașului, conturând în 
culori vii trecutul istoric. Sunt obiective pe care municipalitatea și le-a propus și nu 
s-au realizat? 

− Într-adevăr, imediat după demisia din Guvern, am primit onoranta invitație a 
primarului Mihai Chirica de a coordona Programul Centenar al municipalității ieșe-
ne pentru perioada 2017-2020. Am acceptat cu bucurie, spunându-mi că este o ex-
traordinară șansă de a pune totuși în practică ceea ce proiectasem, de la nivel 
guvernamental, pentru Iași. Astfel, și cu ajutorul instituțiilor partenere și având 
sprijinul Consiliului Local, am conturat un program ce a inclus peste 30 de direcții 



DUMITRU ŞERBAN 

171 

tematice, 80 de proiecte cultural-academice, 9 proiecte de investiții și 180 de mani-
festări, evenimente și acțiuni. Structural, acestea au fost proiectate ca făcând parte 
din următoarele trei categorii: proiecte, manifestări și acțiuni organizate de Primă-
ria Municipiului Iași, proiecte, manifestări și acțiuni organizate de alte instituții pu-
blice în parteneriat cu municipalitatea, precum și 9 proiecte de investiții ale muni-
municipalității, constând în reabilitarea de monumente, restaurarea de morminte 
ale eroilor, reabilitarea și consolidarea unor clădiri-simbol, achiziția de imobile, rea-
lizarea și amplasarea unor statui. Privind înapoi la cei mai bine de trei ani în care s-a 
derulat acest program, constat cu satisfacție că nu există restanțe. Constat, de ase-
menea, că am fost foarte atenți cu bugetul, cheltuindu-se doar circa două treimi din 
cel alocat, întrucât am acordat o atenție sporită responsabilității în utilizarea banu-
lui public. Mai mult decât atât, pentru 7 proiecte ample incluse în program, din care 
5 de investiții, am obținut finanțare guvernamentală, în valoare totală de 6 milioane 
de lei. Deloc întâmplător, realitatea că Iașul a avut cel mai consistent și mai coerent 
program din România dedicat Centenarului a primit recunoaștere și a fost apreciată 
de instituții fundamentale ale statului român. Astfel, Iașul a primit titulatura de „Ca-
pitală Istorică a României” din partea președintelui Klaus Iohannis, titlul de „Oraș 
Regal” (al doilea din țară, după Curtea de Argeș) din partea Majestății Sale Margare-
ta, Custodele Coroanei Române, iar Academia Română ne-a decernat, prin președin-
tele său, academicianul Ioan-Aurel Pop, domnului primar și mie, cea mai înaltă 
distincție a celui mai important for științific și cultural al țării, „Meritul Academic”. 
Pentru mine, a fost nu doar o oportunitate de a demonstra că Centenarul poate fi ce-
lebrat cum se cuvine la Iași, ci și un privilegiu pe care l-am plasat în cadrul unui par-
teneriat onest cu primarul Mihai Chirica. 

− La sfârșitul anului 2019, în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Co-
roanei, la Iași, a fost dezvelită statuia Regelui Ferdinand Întregitorul, aducând, astfel, 
un omagiu atât Majestății Sale, cât și actului înfăptuit la 1918. Prezentați-ne succint 
situația, deloc ușoară pe care a avut-o Familia Regală înainte de Unire, dar și după. 
Cui a aparținut ideea de a realiza un astfel de monument în târgul Iașului? 

− Decizia refugiului în cea de „a doua capitală” a implicat, neîndoielnic, și Fami-
lia Regală, în cazul căreia tragedia națională era dublată de moartea Principelui Mir-
cea, cel mai mic dintre fiii Regelui Ferdinand și ai Reginei Maria. În vârstă de numai 
patru ani, acesta a fost răpus de febră tifoidă pe 20 octombrie/2 noiembrie 1916. În 
perioada care a precedat refugiul autorităților și al Casei Regale, Regina Maria era 
deja implicată, pe „frontul de acasă”, în procesul de îngrijire a răniților. În acest con-
text, înainte cu aproape o lună de refugiul propriu-zis, ea a făcut un drum în Moldo-
va, inclusiv la Iași, unde a vizitat mai multe spitale, s-a interesat de starea acestora și 
a vorbit cu cei îngrijiți de medici. Părăsirea Bucureștilor cu un tren special, până la 
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finalul lui noiembrie 1918, a survenit pe 13/26 noiembrie 1916. Vreme de aproape 
două săptămâni, întrucât, în condițiile date, nu se identificase o reședință pentru 
Familia Regală, Regina și suita sa au locuit în trenul staționat în gara Grajduri, lângă 
Iași. În acest timp, Regele Ferdinand s-a aflat în retragere, alături de Cartierul Gene-
ral și de armată. Odată stabilizată linia frontului în sudul Moldovei, Cartierul Gene-
ral s-a stabilit la Zorleni, lângă Bârlad, acolo unde Regina a ajuns să-și revadă soțul, 
după plecarea din București, la 28 noiembrie/11 decembrie 1916. Între timp, pe 6 
decembrie, Regina își alesese drept reședință clădirea Corpului IV Armată, Palatul 
Cantacuzino-Pașcanu, care va deveni, pe parcursul șederii sale, un veritabil centru 
de organizare a sprijinului acordat răniților și populației civile, dar și al implicării 
politice și administrative a Suveranei. Reședința Regelui Ferdinand și a Cartierului 
General, deopotrivă loc al ședințelor Consiliului de Război și de primire a politicie-
nilor străini și români, precum și a reprezentanților diplomatici ai altor state a de-
venit, la începutul anului 1917, micul palat de pe strada Lăpușneanu, în care locuise, 
între 1859 și 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Preocuparea Reginei Maria 
pentru constituirea unei rețele de spitale în perspectiva războiului și pentru buna 
administrare a acestora data încă din perioada neutralității. Implicarea directă și to-
tală a Reginei de pe „frontul nevăzut” va fi remarcată, între alții, și de conducătorul 
Legației Franței, stabilită de asemenea la Iași, contele de Saint-Aulaire, după cum 
rezultă din memoriile acestuia. Eforturile depuse de Suverană atât în ceea ce priveș-
te spitalele din spatele frontului, cât și cele aflate pe front vor face să se contureze o 
imagine a Reginei Maria ca „Mama Regină” sau „Mama Răniților”, care va persista 
multă vreme și după ce războiul se va fi încheiat. Însă, aceasta nu este singura di-
mensiune ce trebuie analizată atunci când avem în vedere rolul pe care Suverana l-a 
avut în contextul războiului. I se adaugă cele referitoare la sprijinul pe care l-a acor-
dat în permanență populației civile, precum și – deloc mai puțin important, dimpo-
trivă! – implicarea în aspectele esențiale din punct de vedere politic și diplomatic. 
Supranumită, mai ales de către soldați, „Împărăteasa românilor”, foarte îndrăgită și 
respectată, Regina Maria a insuflat atât populației, cât și soldaților, pe perioada re-
fugiului la Iași, încredere și speranță, deși sunt suficiente paginile din Jurnalul său în 
care ea însăși se arată a fi deznădăjduită. Dincolo de construcțiile mitologice din ju-
rul personalității sale, rămâne realitatea că Regina Maria a reprezentat unul dintre 
punctele de sprijin fundamentale de la nivelul elitei politice, rolul său fiind receptat 
ca atare și de către oamenii obișnuiți cu care, într-o formă sau alta, prin prezența sa 
în sfera publică, suverana a intrat în contact. 

Tocmai din acest motiv, în cadrul Programului Centenar al Primăriei Munici-
piului Iași, a fost inclus și acest proiect de investiții, urmând ca, în viitorul apropiat, 
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din câte cunosc, bagajul statuar al Iașului să fie întregit și cu o reprezentare sculptu-
rală, de asemenea în mărime naturală, a Reginei Maria. Vă mărturisesc faptul că 
proiectul realizării statuii Regelui Ferdinand Întregitorul, amplasată astăzi în fața 
Palatului Roznovanu, s-a aflat printre proiectele trimise de municipalitatea către 
Guvern încă din perioada în care conduceam activitatea Departamentului Centenar, 
ca secretar de stat. Din ce am înțeles ulterior, ideea i-a aparținut domnului primar, 
ca și aceea care vizează proiectul realizării unei statui a Reginei Maria. Cred că este 
un semn de recunoaștere firesc, o reverență față de ceea ce Suveranii României În-
tregite au făcut pentru națiunea noastră. 

− La 10 decembrie 2019, am participat la manifestarea Centenarul Tratatului 
Minorităților. Știm că pe câmpul de luptă s-au jertfit evrei, țigani, ruși lipoveni ș.a. Vă 
relatez, pe scurt, o situație pe care am aflat-o în ținutul Vasluiului: un etnic rus lipo-
vean (starover) era aviator în armata regală. Din partea armatei ruse, a venit propu-
nerea să trădeze. Vrednicul aviator a refuzat să treacă de partea inamicului, 
susținând că „nu-și trădează Regele!”. Care este rolul avut de minorități în prima con-
flagrație mondială? 

− Din păcate, poate din ignoranță, poate din motive ideologice de neînțeles 
pentru mine, mai cu seamă astăzi, în secolul al XXI-lea, la nivel național nu a fost 
subliniat, în contextul celebrării Centenarului, rolul important jucat de minorități în 
ansamblul primei conflagrații mondiale și al Marii Uniri. Ceea ce spuneți este adevă-
rat, reprezentanți ai minorităților au servit cu loialitate țara și pe Regele lor în clipe 
de restriște, foarte mulți nu s-au mai întors acasă pentru a se bucura de România În-
tregită și pentru a dobândi meritata calitate de cetățeni ai acesteia. Este mare păcat 
că acest lucru a fost multă vreme trecut sub tăcere în istoriografia oficială, dar există 
semne încurajatoare că abordarea naționalist-etnicistă a vechii școli de istorie, mai 
ales aceea practicată în zona militară, promite să devină perimată și să-și demon-
streze caracterul inutilizabil, pur propagandistic. După cum, în epocă, au existat et-
nici români care, în Transilvania ori în Bucovina, s-au declarat în dezacord față de 
unirea acestor provincii cu Regatul (și vorbesc, evident, despre intelectuali, nu des-
pre neștiutori de carte!), au existat, pe de altă parte, nonetnici români care, trăind 
aici de câteva generații bune, au înțeles că întregirea Regatului este un obiectiv în 
beneficiul tuturor și că nimic nu înseamnă prea mult, sub aspectul sacrificiului, pen-
tru realizarea acestuia. În fond, înainte de a fi o structură etnică, România a fost și 
rămâne, din perspectivă sociologică, un conglomerat al cărui liant trebuie să fie ce-
tățenia politică (în sensul clasic al termenului) și patriotismul civic. Prefer patrio-
tismul autentic al unui nonetnic naționalismului tribal, drapat doar în patriotism, al 
unui „român verde”. În fond, ne-am dobândit independența sub un domnitor ger-
man, după cum am întregit România, la 1918, sub conducerea nepotului acestuia, 
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care, la fel ca unchiul său, nu s-a născut aici. E o discuție lungă, pe care o rezum spu-
nând că aportul minorităților a însemnat foarte mult în istoria modernă a României 
și că, dacă suntem națiunea de azi, le-o datorăm în aceeași măsură și lor, tocmai 
pentru că sunt, asemenea nouă, cetățenii aceluiași stat.  

− Domnule profesor, cu prilejul împlinirii, în martie 2019, a 70 de ani de la naște-
rea Majestății Sale Margareta, respectiv împlinirii a 30 de ani (ianuarie 2020) de la 
venirea definitivă în țară, împreună cu istoricul Alexandru Muraru ați coordonat vo-
lumul Lumea Majestății Sale. Jubileul Custodelui Coroanei Române. Vă invităm să 
ne prezentați o opinie despre carte, reliefând rolul pe care l-a avut, în ultimii 30 de ani 
(o perioadă plină de frământări), Majestatea Sa în societatea noastră. 

− Așa cum am scris și în contribuția mea la volumul pe care l-ați menționat, 
cred că există momente în care istoria pătrunde în realitatea obișnuită, transfigu-
rând-o și permițându-i subiectului să fie pe deplin conștient de această metamorfo-
ză. Obișnuim, mai cu seamă dacă nu suntem, așa cum e cazul meu, slujitori ai muzei 
Clio, să considerăm că istoria este, mai curând, o oglindă a trecutului. Nu este însă 
cazul atunci când ne referim la rolul jucat de Familia Regală a României în cei 30 de 
ani care s-au împlinit, pe 18 ianuarie 2020, de la sosirea în țară a – pe atunci – Alte-
ței Sale Regale Principesa Margareta, purtătoarea astăzi a imensei responsabilități 
istorice pe care a preluat-o de la Majestatea Sa Regele Mihai I al României. O res-
ponsabilitate care are în prim-plan custodia Coroanei Române, dar care merge cu 
mult dincolo de acest statut pe care îl merită cu prisosință și în asumarea căruia Ma-
jestatea Sa Margareta a fost, dintru început, demna continuatoare a unei slujiri în-
cepute la 1866, atunci când Principele Carol pășea pe pământ românesc spre a 
domni și a pune bazele modernizării și modernității noastre. Avem astăzi sinteza ce-
lor mai bine de 150 de ani de la întemeierea Dinastiei Române întruchipate în per-
sonalitatea Majestății Sale Margareta, cea care s-a implicat direct, alături de Rege și 
de Familia Sa, în recuperarea valențelor noastre identitare și în redefinirea noastră 
ca europeni, garantând totodată, pentru întreaga societate, pavăza Coroanei. Astăzi, 
după indefinibil de Trista trecere în eternitate a Majestății Sale Regele Mihai I, Ma-
jestatea Sa Margareta, însoțită în acest periplu istoric încărcat de responsabilitate 
de Altețele Lor Regale Principele Radu, Principesa Elena, Principesa Sofia și Princi-
pesa Maria, precum și toți acei români, mai mari sau obișnuiți, care au înțeles că 
sensul istoriei noastre moderne este imprescriptibil legat de Casa Regală, reprezin-
tă certitudinea ontologică a unei comunități care se poate regăsi pe sine. O realitate 
aflată dincolo de ceea ce am redat în cele spuse mai sus este aceea că fiecare dintre 
activitățile întreprinse în acești 30 de ani de Majestatea Sa Margareta, Custodele Co-
roanei Române, incumbă o dublă dimensiune: social și cultural-educațională. Sunt 
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cei doi piloni pe care, practic, Casa Regală a României a construit edificiul său din 
postcomunismul românesc – la fel de nedrept, ca și comunismul totalizator, cu re-
prezentanții Familiei Regale a României – tot așa cum îl construise și în antecomu-
nism, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în fatidica zi de 30 decembrie 
1947. Toate acestea mă încredințează cu privire la faptul că, sub pavăza Coroanei, 
asemenea generațiilor care au făcut posibilă România Întregită, generațiile noastre 
și cele care vor urma vor putea fi pe măsura așteptărilor societății și pe care Casa 
Regală a României, condusă de Majestatea Sa Margareta, nu pregetă să le împlineas-
că. La 30 de ani de la sosirea sa în țară, continuăm a rămâne martorii onorați ai isto-
riei prezentului care se deschide spre viitor, fără a uita vreo clipă trecutul. 

− Țin să vă mărturisesc faptul că, de curând, am citit într-un text din revista „Na-
tional Geographic” câteva opinii din perioada interbelică ale Henriettei Allen Holmes 
în care împărtășea o „vrajă a României”. Ce atrage țara noastră? În ce găsim vraja de 
care amintește Henrietta Allen Holmes? 

− Există, neîndoios, ceea ce eu consider a fi un mit al „paradisului interbelic”, 
care e întreținut în mentalul colectiv românesc nu doar de unii dintre intelectualii 
noștri reprezentativi, din trecut sau de astăzi, ci și de străinii care au vizitat, în epo-
că, țara noastră. Acest mit face parte din registrul excepționalismului și, din această 
perspectivă, eu mă situez, mai curând, pe o poziție moderată. Mai exact, recunosc o 
anumită strălucire, să spunem, pe care interbelicul românesc a avut-o, cu deosebire 
în zona culturală, însă nu pot să las la o parte excesele politice care au dus la crimă, 
eșecul procesului de democratizare și prezența pregnantă în discursul public a ex-
tremismului antisemit, înregimentarea unor personalități de excepție în zodia fas-
cismului de factură legionară ori regimurile dictatoriale, cel al lui Carol al II-lea, cel 
propriu „statului național legionar” și cel al lui Antonescu. Dincolo de toate acestea, 
România rămâne o țară atractivă, așa cum sunt multe alte țări în lume. Sigur că, și 
atunci, ca și astăzi, partea aceasta de Europă atrage precum o „vrajă” mai ales occi-
dentalii curioși să vadă și să înțeleagă un areal de intersecție a valorilor culturale, a 
tradițiilor, a unor specificuri societale care pot părea și poate chiar sunt, până la un 
punct, cumva „exotice”. Pe de altă parte, cred că depinde exclusiv de noi să putem 
promova și integra toate aceste elemente în concertul european, occidental în sens 
larg, să renunțăm la nombrilismul pe care adeseori îl practicăm și care, de cele mai 
multe ori, e lipsit de orice corespondent în realitate și să înțelegem cu adevărat con-
ceptul unității în diversitate. În aceeași măsură în care oferă condiții de potențare a 
specificului nostru societal, cu tot ce presupune acesta, de la tradiții și până la noile 
dezvoltări tehnologice, lumea la care suntem conectați așteaptă de la noi, cum e fi-
resc, să acceptăm o reciprocitate. 
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− Împreună cu profesor universitar doctor Radu Carp de la Facultatea de Științe 
Politice din cadrul Universității București ați publicat Cine suntem și ce ne ține îm-
preună? Reflecții post-Centenar despre natura democrației în România, volum 
apărut în 2019 la Editura Institutul European, deducând că „firul roșu” al cărții este 
democrația din țara noastră. Începe a prinde rădăcini democrația în România? 

− În mod indiscutabil, avem o societate cu mult mai democratizată decât pu-
team spera la începutul anilor 1990 sau decât a fost, spre exemplu, în interbelic. E 
adevărat că, din perspectivă politologică, aceasta s-a petrecut sub incidența „condi-
ționalității europene” implicate de integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 
2007, când, să fim sinceri, nu eram pregătiți pentru acest pas. Eu cred că integrarea 
formală de atunci – poate cel mai important proiect de țară pe care l-am avut în ul-
tima sută de ani – a început să aibă, în perioada ultimilor 13 ani scurși, și un conți-
nut adecvat. Cred că, în acest moment, din perspectiva gradului de democratizare, 
societatea românească se află într-o fază de „platou”: după ce am reușit, până în 
prezent, să trecem de faza de evitare a colapsului democrației (să ne amintim de 
mineriade) și de cea de evitare a erodării democrației (erodare ce a revenit recu-
rentă între 2000 și 2004, între 2012 și 2015 și între 2017 și 2019), ne aflăm acum în 
cea de organizare a democrației, care, dacă lucrurile vor continua în această direc-
ție, va fi urmată de una de dezvoltare a democrației, respectiv de una de fundamen-
tare a democrației. Consolidarea democrației este un proces de fiecare zi și ea 
implică în primul rând cetățenii, cu mult mai mult decât politicienii care, în fond, 
sunt votați de aceștia. Cu o vorbă a lui Churchill, „democrația este cel mai prost re-
gim de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte”, marea problemă a statelor ieșite 
din regimuri totalitare, așa cum este și al nostru, e că democratizarea nu e un proces 
cu sens unic. Vedem ce se întâmplă, în perioada din urmă, în state care, asemenea 
nouă, s-au aflat aproape jumătate de veac sub tutela Moscovei comuniste, precum 
sunt Ungaria și Polonia, unde regimurile iliberale au deturnat sensul democratizării 
într-unul al de-democratizării. Este ceea ce s-a intenționat și la noi, dar nu s-a reușit, 
atât în anii 1990, cât și, mai aproape de noi, între 2012 şi 2015, respectiv între 2017 
şi 2019. Eu sper că democrația românească a ieșit întărită din aceste încercări, că o 
altă generație de cetățeni a ajuns la o cultură politică de factură civică, depășind-o 
pe cea paternalistă, de dependență față de stat a generației anterioare și că vom 
avea destule resurse umane, instituționale și procedurale pentru a continua pe 
drumul spre o democrație consolidată. 

− În final, vă invităm să transmiteți un gând generațiilor viitoare, gând care să 
fie cu o patină de optimism, încât acestea să nu repete greșelile la care am asistat cu 
toții în ultima perioadă… 



DUMITRU ŞERBAN 

177 

− Lucrez cu tinerii și sunt părinte, așa încât sunt direct interesat de modul în 
care aceștia se raportează la istoria noastră. Evident, condiția esențială pentru ca 
erorile trecutului să nu fie repetate este informarea corectă și înțelegerea eveni-
mentelor care au marcat societatea noastră. Din această perspectivă, consider că e 
important ca tinerii să înțeleagă faptul că secolul scurs de la Marea Unire nu a fost 
doar unul al succeselor, ci și unul al eșecurilor. Cunoașterea onestă a trecutului nos-
tru ne permite și posibilitatea de a proiecta în mod pragmatic, atât cât ne stă în pu-
tință, România viitorului. Iar eu am convingerea că generația tânără de astăzi are pe 
deplin capacitatea de a contribui la această construcție. Pe lângă faptul că cei care îi 
aparțin au toate condițiile, dat fiind că România trece prin cea mai bună perioadă 
din istoria sa, eu cred că acest viitor le aparține și că ei sunt perfect conștienți de 
acest lucru. 
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DIN ISTORIA CĂRȚII ȘI A TIPARULUI ROMÂNESC 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iaşi 

Specialist cunoscut în istoria cărții românești vechi, doctor 
în istorie și șef al Biroului Bibliofilie. Manuscrise din cadrul BCU 
București, Doru Bădără a publicat în 2019 un masiv op – Din is-
toria cărții și a tiparului românesc. Studii și documente – de 
aproape nouă sute de pagini, care cuprinde articolele, recenzii-
le și prefețele autorului, apărute între 1980 și 2019, în volume 
colective sau publicații periodice (unele dintre ele în reviste lo-
cale, greu accesibile)1. Cartea pe care sumar o prezentăm aici 
beneficiază de un foarte scurt cuvânt introductiv, semnat de 
Ionel Cândea, care menționează că opul publicat e unul bilanțier, căci a fost tipărit 
cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani a autorului. 

Materialele republicate cu această ocazie au fost împărțite în 10 secțiuni, după 
cum urmează: Istoria cărții și a tiparului românesc (27 de articole); Bibliofilie (7 ar-
ticole); Manuscrise (2 articole); Bibliologie (9 articole); Studii brăilene (4 articole); 
Varia (4 articole); Note (7 articole); Recenzii (13 articole); Prefețe (6 articole); In 
memoriam Paul Păltănea (1 articol). Așadar, cartea conține 80 de materiale, cele 
mai multe circumscrise unei tematici de mare actualitate și încă ofertantă noilor in-
vestigații, reactualizărilor și completărilor: istoria cărții și a tiparului românesc. 

Doru Bădără are o viziune completă și coerentă asupra tipăriturilor românești 
mai cu seamă ale veacurilor al XVII-lea și al XVIII-lea, cunoscând bibliografia și 
abordând teme de interes cultural, precum tipografii din Moldova și Țara Româ-
nească, originea materialului tipografic din prima tiparniță de la Râmnic, confecțio-
narea caracterelor tipografice în Țările Române, editori din epoca brâncovenească, 

1 Doru Bădără, Din istoria cărții și a tiparului românesc. Studii și documente, volum îngrijit de Niculae 
Ravici-Tătăranu, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei Carol I, 2019, 856 p. 
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personalitatea și activitatea editorială a unor ierarhi (Antim Ivireanul, Dosoftei) ș.a. 
Autorul cercetează epoci de mare efervescență culturală, precum domniile lui Șer-
ban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu. De asemenea, are o perspectivă echi-
librată asupra fondului de patrimoniu păstrat la BCU București, din care a extras 
documente inedite și le-a încredințat tiparului. 

Unele studii aduc completări şi interpretări noi asupra unor ediţii româneşti 
tipărite înainte de 1830. Doru Bădără a reuşit să identifice o ediţie necunoscută a 
Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. Argumentaţia este convingătoare: „În 
prefaţa-dedicaţie textele propriu-zise sunt identice pe exemplarul din ediţia pe care 
o prezentăm, lipsind însă reclama [...] ce apare în ediţia cunoscută; [...] semnătura de
la sfârşitul dedicaţiei, în ediţia cunoscută, este în limba română, fiind însoţită de 
numele lui Simeon tiparnic. În ediţia pe care o prezentăm acum, semnătura apare în 
slavonă [...]. Letrina este şi ea deosebită şi este imprimată cu roşu.ˮ Autorul mai ob-
servă frontspicii diferite şi alte mici deosebiri, ajungând la următoarea concluzie: 
„Pe baza deosebirilor constatate, Psaltirea în versuri a cunoscut două ediţii diferite, 
tipărite ambele la Uniev, în anul de la facerea lumii 7181ˮ (p. 35). 

În privinţa lucrării Loghica, tradusă de episcopul Grigorie Râmniceanul şi tipă-
rită la Bucureşti, în 1826, autorul compară ediţii şi observă diferenţe. Pe lângă anii 
de domnie diferiţi ai lui Grigorie Dimitrie Ghica (pe o ediţie se menţionează că vo-
lumul a apărut într-al patrulea al domniei, pe alta într-al cincilea), fapt observat şi 
de noi în cadrul unui studiu publicat recent, Doru Bădără mai constată că la pagina 
78 a lucrării menţionate „distanţa dintre rândurile 2 şi 3 ale textului este mai mică 
decât distanţa dintre aceleaşi rânduri de pe pagina 78 a ediţiei prime, fapt ce indică 
o reculegere a textului respectivˮ (p. 62). Observaţiile noastre asupra acestei cărţi,
prin compararea exemplarelor păstrate la BCU Iaşi şi BJ Iaşi, au arătat că au existat 
nu două, ci trei ediţii diferite, dar tipărite toate în acelaşi an calendaristic. Un ele-
ment de noutate observat de noi se referă la versurile stemei (regăsite pe verso-ul 
paginii de titlu), aflate pe un exemplar tipărit în al patrulea an al domniei lui Grigo-
rie Dimitrie Ghica; pe exemplarul păstrat la BCU Iaşi (cota RV I 158), versurile sunt 
diferite de toate celelalte prezente atât pe ediţia cunoscută, descrisă în BRV, cât şi 
pe ediţia identificată, în 1990, de Doru Bădără. Prin urmare, Loghica a cunoscut nu 
două, ci chiar trei ediţii (vezi studiul nostru Carte românească de patrimoniu în co-
lecţiile Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachiˮ Iaşi, în „Acta Musei Tutovensis. Memorialisti-
căˮ, V, 2020, pp. 75-78). 

În volumul prezentat aici, se regăsesc şi câteva secţiuni care cuprind studii de 
istorie culturală, documente inedite (spre exemplu, corespondenţa dintre Panait Is-
trati şi Alexandru Tzigara-Samurcaş), dar şi contribuţii de biblioteconomie, foarte 
aplicate şi adresate, mai cu seamă, specialiştilor în domeniu: Contribuţii la aplicarea 



IULIAN MARCEL CIUBOTARU 

183 

principiului „vedetei uniforme de titluˮ la unele cărţi vechi româneşti sau Imagine şi 
eficienţă în elaborarea metodologiei de aplicare a ISBD (A). Brăilean de origine, Doru 
Bădără a inclus în acest volum şi câteva studii dedicate oraşului natal (pp. 647-675). 

Recenziile şi prefeţele incluse în această carte arată că autorul a fost în perma-
nenţă atent la apariţiile editoriale din domeniul său de interes. Observaţiile asupra 
volumelor comentate sunt pertinente şi nu lasă loc entuziasmului de moment. Spre 
exemplu, asupra unei lucrări a arhim. Veniamin Micle, dedicată Octoihului ieromo-
nahului Macarie, Doru Bădără face câteva remarci juste şi binevenite, afirmând că 
„nu ne rămâne decât să aşteptăm dovezi mai consistente pentru acreditarea ipote-
zei [privind identitatea dintre ieromonahul Macarie şi Martinus Burciensis de 
Cseidino]ˮ (p. 793). 

Studiile şi materialele dedicate istoriei cărţii şi tiparului românesc din acest 
substanţial volum ne arată, o dată în plus, că autorul este unul dintre cei mai compe-
tenţi specialişti în domeniu, fiind, în acelaşi timp, un cercetător meticulos şi prolific. 
Materialul iconografic prezent în carte completează idei şi vine în sprijinul ipoteze-
lor avansate. Asemenea investigaţii detaliate sunt şi deschizătoare de drumuri, căci 
oferă sugestii de viitoare analize şi consolidează un domeniu de cunoaştere aflat pe 
o pantă ascendentă.
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O CHEIE DE INTERPRETARE 

Manuela Teodora BALAȘCA-MIHOCI 

bibliograf la Biblioteca Județeană 
„Gh. Asachi” Iași 

Henri de Lubac (1896-1991), călugăr iezuit, cardinal din 
1983, a fost unul dintre cei mai importanți teologi catolici ai se-
colului al XX-lea, fiind influențat de ideile unor filosofi ai timpu-
lui: Maurice Blondel, Joseph Maréchal și Pierre Rousselot.  

Ca întreg, opera sa a așezat pe temelia biblică și patristică 
o parte din problemele gândirii moderne aparținând secolului
al XX-lea, provocând conceptual dialogul interconfesional, cău-
tând rezolvări la crizele umanității și fiind mereu atent la păs-
trarea moștenirii iudeo-creștine. 

Prezenta lucrare1 reunește două texte mici ca dimensiune, 
dar profunde teologic: Meditație asupra principiului vieții mora-
le (Georges Chantraine, S.J.) și Scurtă cateheză despre „Natură” și „Har”; între ele pp. 
23-47, un interesant text-argument despre Reconciliere, ca o necesitate a ființei uma-
ne de a se apropia de înțelegerea misterului divin. 

Tema centrală extrasă din cele trei texte ale lui Henri de Lubac privește princi-
piul vieții morale: Iubirea divină care îi cheamă pe toți oamenii îl mișcă din interior 
pe cel atins de păcat și îl eliberează. Modul și parcursul acestui proces este unic/ pro-
priu fiecărei ființe umane, depășind prin profunzime orice religie sau confesiune, fă-
când posibil acest act la orice nivel de viață, deschis credinciosului și necredinciosu-
lui deopotrivă, celui fidel ca și celui orb în credință și fără a avea conștiința păcatului. 
Iubirea gratuită a lui Dumnezeu Tatăl și conștiința păcatului, chiar opuse fiind, se în-
tâlnesc în felix culpa („fericita vină”) și în iertarea gratuită existentă interior conștiin-
ței noastre. „O felix culpa!” (O, fericită vină!), exclamă și liturgia pascală în imnul 
Exsultet, care ne-a făcut să avem un atare şi atât de mare Răscumpărător. Raportarea 

1 Henri de Lubac, Principiul vieții morale despre natură și har, Editura Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2020, p. 96 
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omului la acest dar gratuit al divinității nu se poate face fără un sprijin (tot divin, dar 
ascuns în forul interior al conștiinței) venit ca un instrument de eliberare de vină și 
păcat. Conștientizarea păcatului coexistă în conștiință simultan cu gratuitatea haru-
lui divin al iertării, har la care putem răspunde pozitiv sau pe care îl putem refuza. 
Morala își are rădăcina în acest raport de acceptare sau de renegare, prin ceea ce 
omul alege să fie. „H. de Lubac preferă expresiei hegeliene conștiință nefericită, con-
știința vinovată, care se trezește înaintea primei noastre greșeli”, cf. nota 15, p. 17. 

Legătura dintre Iubirea gratuită și conștiința vinovată, adică între Dumnezeu și 
om se realizează prin reconcilierea liberă din partea creaturii, prin recunoașterea 
raporturilor existente între ele, între conștiința reflexivă a omului și legea morală din 
sine, cu care trebuie să conlucreze prin voință și act liber. 

Demersul interior al reconcilierii este un consimțământ liber al rațiunii reflexi-
ve (nu al spontaneității), la fel cum rugăciunea adevărată nu schimbă planul lui 
Dumnezeu, ci schimbă inima mea, îmi permite mie să mă schimb, în deplina mea li-
bertate interioară; se purifică astfel partea umană din noi și ceea ce credeam ca exis-
tând exterior nouă este de fapt mai profund decât însăși cunoașterea noastră despre 
noi. Este aici o discretă fenomenologie a consimțământului uman despre sine însuși 
în lumina proiecției divine descoperite prin recunoaștere ca făcând corp comun cu 
ceea ce ființăm. Deus, interior intimo meo (Dumnezeu mai lăuntric decât propria-mi 
intimitate), p. 36. 

Față în față, naturalul și supranaturalul se întâlnesc analizate în partea a treia, 
într-o cateheză despre natură și har cu distincțiile aferente. Binomul natural-su-
pranatural în accepțiunea teologului privește natura umană, iar termenul suprana-
tural nu are conotația de Dumnezeu însuși ca persoană, ci între cele două este 
analizat raportul de opoziție și de uniune, simultan. Acesta este un element de nouta-
te, explicat prin conotațiile termenilor sus-menționați: „supranaturalul este elemen-
tul divin inaccesibil efortului uman – nu este vorba despre îndumnezeire” (p. 58); 
„Mai mult, supranaturalul nu este un mod de a fi distinct sau un receptacul destinat 
să ne inspire, (…) ci dimpotrivă, este făcut să fie în noi, in nobis, fără ca pentru aceas-
ta să fie venit din noi, ex nobis” (p. 59). 

Distincției natural-supranatural i se alătură cea dintre natură și har, care presu-
pune o opoziție mai profundă. Dacă în primul caz era o chemare la înălțare, trans-
formare, în cel de-al doilea este vorba de o luptă ce duce la schimbare, la convertire, 
unde se cere recunoașterea păcatului existent, a harului primit, a libertății consfinți-
te. Dacă aceste concepte ar fi eliminate din limbajul teologic modern sau înlocuite cu 
altele, nu ar mai rămâne nimic din creștinism, din misterul divin și promisiunea veș-
niciei, deoarece „nemo dat quod non habet” (nimeni nu poate da ceea ce nu are). 
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