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CTITORI AI BIBLIOTECII MUNICIPALE IEŞENE 

Lucian ZUP 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Prezentăm, în paginile următoare, câteva dintre personalităţile fondatoare ale 

Bibliotecii Municipale ieşene, respectiv ale Bibliotecii Populare „Ion Creangăˮ; 

menţionăm că această listă este selectivă şi va putea fi, pe viitor, augmentată. De 

asemenea, s-ar putea întocmi o listă a donatorilor de carte, începând de la 1920 şi 

până în zilele noastre. Medalioanele biografice au fost întocmite succint şi prezintă 

secvenţe din viaţa şi opera unor personalităţi care au avut un rol însemnat în 

fondarea şi dezvoltarea colecţiilor primei biblioteci publice din capitala Moldovei. 

 

Gheorghe Ghibănescu  

4 octombrie 1864, Gugeşti, Vaslui –  

6 iulie 1936, Iaşi 

 

Unul dintre cei mai de seamă 

editori de documente istorice şi isto-

riografi din primele patru decenii ale 

veacului trecut a fost Gheorghe Ghibă-

nescu, absolvent de seminar (la Huşi şi 

Socola) şi al Facultăţii de Litere de la 

Universitatea ieşeană, profesor la Bâr-

lad (1885-1889) şi, ulterior, la Iaşi 
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(1889-1931), unde a fost director al 

Şcolii Normale „Vasile Lupuˮ. Vasluian 

de origine, Ghibănescu s-a ocupat mai 

ales cu adunarea, editarea şi tradu-

cerea vechilor acte de proprietate şi 

familiale, având preocupări de paleo-

grafie slavonă şi genealogie. La 11 

aprilie 1905 a devenit membru al Aca-

demiei Române. 

A fost iniţiatorul şi preşedintele 

Societăţii Culturale „Muzeul Oraşului 

Iaşiˮ, sub egida căreia a funcţionat Mu-

zeul Municipal ieşean, Buletinul „Ioan 

Neculceˮ (apărut între 1921-1933), Bi-

blioteca Muzeului, dar şi o şcoală de 

paleografie şi epigrafie. 

Ghibănescu a editat, în special, 

documente moldoveneşti din epoca 

medievală, reunite în colecţiile Surete 

şi izvoade, 25 volume (1906-1933) şi 

Ispisoace şi zapise, 12 volume (1906-

1933); este autor de monografii închi-

nate unor localităţi din Moldova (Ori-

ginea Huşilor, 1887; Târgu Ocna, 1890, 

Istoria Plotuneştilor, 1890, Originile 

Iaşilor, 1904); a mai scris despre mo-

numente bisericeşti şi personalităţi 

istorice, mai cu seamă din zona Moldo-

vei: Ştefan cel Mare, 1904, Bisericile din 

Iaşi, 1904, Biserica Sf. Nicolae Dom-

nesc, 1934, Biserica Talpalari, 1934 

ş.a.; a avut preocupări de gramatică a 

limbii române, dar a publicat şi un vo-

lum de nuvele (1895). 

Ca director al Buletinului „Ioan 

Neculceˮ şi, mai apoi, prefect de Fălciu, 

deputat şi senator, a facilitat donaţii 

importante pentru patrimoniul Muze-

ului Municipal; fiind iniţiatorul Socie-

tăţii „Muzeul Oraşului Iaşiˮ, a alocat 

sume pentru achiziţia de carte pentru 

Biblioteca Muzeului, pe care a dorit să 

o transforme într-o instituţie care să 

adune materiale privitoare la istoria 

Iaşilor şi a Moldovei. A făcut (atât el, 

cât şi urmaşii săi) donaţii de carte şi 

documente către Biblioteca Municipa-

lă şi, mai apoi, către Biblioteca Centra-

lă Regională din Iaşi. O parte însem-

nată a bibliotecii personale a lui Ghi-

bănescu (alături de câteva documente 

personale) se regăseşte în colecţiile 

Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachiˮ. Ma-

joritatea volumelor poartă semnătura 

olografă a cunoscutului om de cultură. 

 
Referinţe (selectiv): Dorina N. Rusu, 

Membrii Academiei Române. Dicţionar, ediţia a 

III-a, revăzută şi adăugită, cu un cuvânt înainte 

de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Enciclo-

pedică/ Editura Academiei, 2003, p. 337; Ionel 

Maftei, Personalităţi ieşene, vol. I: Omagiu, Iaşi, 

1972, pp. 275-276; Enciclopedia istoriografiei 

româneşti, coord. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 

153; Ina Chirilă, Gh. Ghibănescu – cercetător al 

istoriei Moldovei medievale, lucrare de doctorat 

(Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 

2018); Petronel Zahariuc, Gheorghe Ghibănescu, 

în „Arhiva genealogicăˮ, IV (IX), nr. 3-4, 1997, 

pp. 21-26; Dumitru Ivănescu, Gheorghe Ghi-

bănescu, note epistolare, în „Anuarul Institutului 

de Istorie A.D. Xenopolˮ, XLII, 2005, pp. 699-

722; Iulian Marcel Ciubotaru, Câteva documente 

din arhiva istoricului Gheorghe Ghibănescu, în 

„Asachianaˮ, anul VII, vol. 11, 2019, pp. 163-

170. 



LUCIAN ZUP, IULIAN MARCEL CIUBOTARU 

9 

N.A. Bogdan 

10 mai 1858, Iaşi –  

17 aprilie 1939, Iaşi 
 

Viitorul publicist avea rădăcini 

boierești, căci unul dintre înaintașii săi 

a fost postelnicul Dumitru Bogdan, 

mare proprietar de moșii. Asupra da-

tei de naștere a lui Nicolae Andriescu-

Bogdan planează o incertitudine, de-

oarece un act eliberat de Primăria Mu-

nicipiului Iași, la 2 iulie 1895, certifică 

drept zi de naștere momentul 10 mai 

1854. Totuși, în arhiva N.A. Bogdan 

(depozitată, cea mai mare parte, la Bi-

blioteca Centrală Universitară „Mihai 

Eminescu” Iași) se păstrează o notiță 

prin care istoricul declara că a venit pe 

lume în 1858. 

La școala primară de pe lângă Bi-

serica Sfinţii Trei Ierarhi, l-a întâlnit pe 

Ion Creangă, în calitate de învățător, 

dar și de gazdă, conform propriilor 

mărturisiri. Rămânând orfan la vârsta 

de 16 ani, nu a mai terminat studiile li-

ceale (începute la Liceul Național din 

Iași). Abandonarea școlii i-a dat un 

impuls spre publicistică, căci din anul 

următor (1875) a avut ambiția să edi-

teze propria revistă, cu apariție lunară 

(„Scrieri amuzanteˮ); a continuat să în-

ființeze reviste: foaia literară săptă-

mânală „Cabinetul de lecturăˮ (1878), 

„Artaˮ (1883-1884) și revista socială și 

literară „Lupta cu viațaˮ (apărută între 

1903-1905). 

După ce a absolvit cursurile Con-

servatorului de Muzică și Declama-

țiuni din capitala Moldovei, a fost an-

gajat la Teatrul Național din Iași. A mai 

lucrat ca secretar al Corpului de Portă-

rei al Curții de Apel din Iași (1878-

1881), stenograf la Consiliul Perma-

nent al județului Iași (1891-1893), ofi-

țer al Stării Civile la Primăria Iași, se-

cretar general al Primăriei și prim-aju-

tor de primar. Deși s-a pensionat în 

1917, și-a continuat activitatea de pu-

blicist, istoriograf, poet și dramaturg, 

iar din 1920 a devenit bibliotecar al 

Societății Franco-Române „Lutetia”. 

N.A. Bogdan a primit, în 1922, or-

dinul „Officier dʼInstruction Publique”, 

acordat de Regele Ferdinand. Cinci-

sprezece ani mai târziu, a fost propus 

de Ilie Bărbulescu pentru titlul de Doc-

tor Honoris Causa al Facultăţii de Lite-

re de la Universitatea ieşeană. A murit 

la 17 aprilie 1939, fiind înmormântat 

în cimitirul Eternitatea. 

Opera acestui cărturar este vastă, 

cuprinzând scrieri literare (versuri şi 

epigrame, un titlu reprezentativ fiind 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/b/bf/NA_Bogdan.jpg
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Povestiri şi anecdote din popor – 1892, 

nuvele, cronici, satire, amintiri), scrieri 

dramatice (30 de comedii, şase piese 

istorice), traduceri şi adaptări (Hamlet, 

prinţul Danemarcei – 1887, traduceri 

din Molière, Al. Dumas etc.). 

Scrierile monografice, cele mai 

valoroase pe care le-a lăsat N.A. Bog-

dan din întreaga sa operă, sunt urmă-

toarele: Oraşul Iaşi: odinioară şi astăzi; 

prima ediţie a acestei cărţi a apărut în 

1904, fiind înmânată familiei regale, 

prezentă în acel an la Iaşi, cu ocazia 

sfinţirii bisericilor Sfântul Nicolae 

Domnesc şi Sfinţii Trei Ierarhi, restau-

rate atunci de către arhitectul francez 

André Lecomte du Noüy; Monografia 

Universităţii din Iaşi (1860-1905), pen-

tru care a primit Medalia de Aur; Rege-

le Carol I şi a doua sa capitală, publi-

cată la numai doi ani de la moartea lui 

Carol I, respectiv în 1916, ca un pios 

omagiu adus celui dintâi rege al româ-

nilor şi, deopotrivă, capitalei României 

din acel moment, oraşul Iaşi; Societa-

tea Medico-Naturalistă şi Muzeul Isto-

rico-Natural din Iaşi (1919). 

N.A. Bogdan a avut o importantă 

activitate publicistică, bogată şi variată 

şi care s-a concretizat în colaborări la 

diverse ziare şi reviste, din ţară sau 

străinătate. De cele mai multe ori, N.A. 

Bogdan şi-a scris publicistica sub pse-

udonime ca Basile N., Cezar, Clio, Dan, 

Iassiensis, N. a Irinei şi altele. Cea mai 

cunoscută lucrare a sa rămâne Oraşul 

Iaşi: monografie istorică şi socială ilus-

trată, ediţia 1913. Trezind un viu inte-

res în epocă, apreciată de contempo-

rani şi de urmaşi, această lucrare este 

încă de actualitate, fiind cea mai bine 

documentată monografie dedicată 

oraşului Iaşi. 

N.A. Bogdan a făcut parte dintre 

membrii fondatori ai Societăţii „Muze-

ul Oraşului Iaşiˮ, având un rol major în 

constituirea şi organizarea bibliotecii 

Muzeului, ocupându-se de inventarie-

rea primelor cărţi şi de alcătuirea cata-

logului tematic. 

 
Referințe (selectiv): Enciclopedia istorio-

grafiei româneşti, coord. Ştefan Ştefănescu, Bu-

cureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1978, p. 65; Ionel Maftei, Personalităţi ieşene, 

vol. II: Omagiu, Iaşi, 1975, pp. 47-48; Aurel Le-

on, Umbre, vol. IV, Iaşi, Editura Junimea, 1979, 

pp. 175-184; Olga Rusu, Constantin Ostap, N.A. 

Bogdan (1858-1939). Scurtă biobibliografie, in-

troducere la Oraşul Iaşi: monografie istorică şi 

socială, ilustrată, Iaşi, Editura Tehnopres, 1997, 

pp. VII-VIII; Olga Rusu, Patrimoniul cultural ie-

şean. Cimitirul Eternitatea, Iaşi, Editura Alfa, 

2008, p. 71; Dan, † N.A. Bogdan, în „Opiniaˮ, an 

XXXVI, nr. 9619, 19 aprilie 1939, p. 1; Rudolf 

Suţu, N.A. Bogdan şi Iaşul vechi, în „Opiniaˮ, an 

XXXVI, nr. 9620, 20 aprilie 1939, pp. 1-2; P. 

Zosin, Publicistul N.A. Bogdan, în „Opiniaˮ, an 

XXXVI, nr. 9620, 20 aprilie 1939, p. 1; Iulian 

Marcel Ciubotaru, Un pasionat cercetător al ar-

hivelor: istoricul N.A. Bogdan (1858-1939). 153 

de ani de la naștere, în „Elanulˮ, nr. 107, ianua-

rie 2011, pp. 19-20. 
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Mihai Costăchescu 

23 septembrie 1884, Goeşti, Iaşi – 

18 martie 1853, Iaşi 

 

Născut în comuna Lungani, jude-

ţul Iaşi, ca fiu de preot, Mihai Costă-

chescu a urmat liceul şi facultatea 

(Litere şi Filosofie) la Iaşi; a activat în 

învăţământul secundar, predând limba 

şi literatura română la Iaşi (Şcoala 

Normală „Vasile Lupuˮ, Şcoala Comer-

cială „Gheorghe Mârzescuˮ, Liceul Na-

ţional) şi Buzău (Liceul „Spiru Haretˮ, 

între 1913-1918). Din 1949, a lucrat ca 

cercetător, în cadrul Institutului de Et-

nografie şi Folclor din Iaşi. A desfăşu-

rat o prodigioasă activitate publicisti-

că, fiind colaborator la multe publicaţii 

din perioada interbelică; cele două 

mari direcţii de cercetare spre care 

şi-a îndreptat atenţia au fost paleogra-

fia slavonă şi etnografia. 

Ca editor de acte vechi româneşti 

s-a impus prin: Documente moldove-

neşti înainte de Ştefan cel Mare, 2 vo-

lume (1931-1932); Documente moldo-

veneşti de la Ştefan cel Mare (1933); 

Documente moldoveneşti de la Bogdan 

Voievod: 1504-1517 (1940); Documen-

te moldoveneşti de la Ştefăniţă Voievod: 

1517-1527 (1943). De asemenea, a re-

dactat monografii locale, dedicate 

unor vechi sate (inclusiv localitatea sa 

natală). Ca folclorist, a adunat poezii 

populare, publicând o variantă necu-

noscută a Mioriţei. Datorită meritelor 

sale incontestabile în cercetarea isto-

rică, Costăchescu a fost ales membru 

corespondent al Academiei Române, la 

20 mai 1939. 

A fost secretar al Societăţii „Mu-

zeul Oraşului Iaşiˮ şi s-a ocupat, alături 

de N.A. Bogdan, de achiziţia cărţilor 

pentru Biblioteca Muzeului, „contro-

lând volumele oferite de librăria Israel 

Kupermanˮ. În 1923, ca urmare a re-

nunţării lui N.A. Bogdan la postul de 

casier al Societăţii, acesta a fost prelu-

at de Costăchescu. 

 
Referinţe (selectiv): Dorina N. Rusu, 

Membrii Academiei Române. Dicţionar, ediţia a 

III-a, revăzută şi adăugită, cu un cuvânt înainte 

de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Enciclope-

dică / Editura Academiei, 2003, pp. 219-220; 

Enciclopedia istoriografiei româneşti, coord. 

Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 

şi Enciclopedică, 1978, p. 110; Ionel Maftei, Per-

sonalităţi ieşene, vol. II: Omagiu, Iaşi, 1975, pp. 

93-94; Olga Rusu, Patrimoniul cultural ieşean. 

Cimitirul Eternitatea, Iaşi, Editura Alfa, 2008, p. 

104; Mihai Costăchescu: corespondenţă, volum 

editat de Dumitru Ivănescu, Virginia Isac, Sorin 

D. Ivănescu, Iaşi, Editura Junimea, 2003. 
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Sever Zotta 

14 aprilie 1874, Chisălău, Ucraina – 

10 octombrie 1943, Orsk, Rusia 

 

Sever Zotta provenea dintr-o fa-

milie atestată încă din veacul al 

XVI-lea, un strămoș al său fiind pârcă-

lab de Hotin. În secolul al XVIII-lea, 

împăratul Sfântului Imperiu Roman a 

înnobilat un strămoș de-al său, sub ti-

tlul de cavaler de Zotta. Tatăl lui Sever, 

moșier și jurist, a ajuns membru al Di-

etei Bucovinei și al Consiliului Imperi-

al din Viena. Mama lui provenea din 

familia Hurmuzachi; această descen-

dență i-a stimulat pasiunea pentru ge-

nealogie. 

A urmat Facultatea de Drept și 

Științe Sociale la Viena, obţinând licen-

ța la București (1905), dar înclina mai 

degrabă spre istorie, astfel încât a frec-

ventat sălile arhivelor din cele două 

orașe (fiind remarcat de Dimitrie On-

ciul). A început să se exprime artistic 

printr-o piesă istorică în versuri, Vasile 

Lupu (București, 1909). 

Din 1911, s-a stabilit în Iași, unde 

s-a dedicat studiilor de genealogie, în 

anul următor începând să tipărească 

prima revistă de specialitate din țară, 

„Arhiva genealogică”, susținută din re-

surse financiare proprii. În 1912, a de-

venit director al Arhivelor Statului din 

Iași (la propunerea lui Dimitrie On-

ciul). Din această poziție a convins 

persoane particulare să depună la ar-

hivă documentele pe care le păstrau. 

În acest fel, Arhivele ieșene s-au îmbo-

gățit cu documente de la Nicolae Ro-

setti-Roznovanu și Paul Gore, printre 

alții. Pe lângă activitatea de completa-

re și conservare a documentelor, Sever 

Zotta le valorifica din punct de vedere 

ştiinţific, făcându-le cunoscute în zia-

rele și revistele timpului. 

Din 1919 devine membru cores-

pondent al Academiei Române și 

membru onorific al Comisiei Monu-

mentelor Istorice (la propunerea lui N. 

Iorga). Zotta s-a preocupat în special 

de trecutul Iașului, cunoscut fiind în-

deosebi studiul despre Mănăstirea Go-

lia. A mai publicat în: „Arhiva”, „Revis-

ta istorică”, „Revista arhivelor”, „Con-

vorbiri literare”, „Arhiva românească”, 

„Evenimentul”, „Opinia”, „Neamul ro-

mânesc”. 

Retras în casa sa din Davideni, a 

preferat să rămână aproape de biblio-

teca sa și de colecția de manuscrise, în 

ciuda evenimentelor din 1940. Comi-

sarii NKVD nu au ținut cont de dorința 

arhivistului și l-au deportat în Ural, 
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unde a murit în 1943. Soția sa a reușit 

să salveze o parte din colecția familiei. 

Ulterior, la Arhivele Naționale din Iași 

a fost constituit fondul „Sever Zotta”. 

Opere (selectiv): Vasile Lupu, pie-

să istorică în 3 acte, în versuri, Bucu-

rești, 1909; Date noue cu privire la 

Andronachi Donici, Iași, 1915; La cen-

tenarul lui Vasile Alecsandri (1821-

1921), Iași, 1921; O mănăstire dispăru-

tă, Chișinău, 1924; Mănăstirea Golia: 

schiță istorică, Iași 1925; Paul Gore, 

Chișinău, 1928; Despre neamul Cante-

mireștilor, Iași, 1931; O mistificare ge-

nealogică: Ieremia Golia, Cluj, 1931. 
 

Referinţe (selectiv): Dorina N. Rusu, 

Membrii Academiei Române. Dicţionar, ediţia a 

III-a, revăzută şi adăugită, cu un cuvânt înainte 

de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Enciclope-

dică / Editura Academiei, 2003, p. 911; Ionel 

Maftei, Personalităţi ieşene, vol. II: Omagiu, Iași, 

1975, pp. 308-309; Enciclopedia istoriografiei 

românești, coord. Ștefan Ștefănescu, București, 

Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, pp. 

253-254. 

 

 

 

 

Orest Tafrali 

14 noiembrie 1876, Tulcea,  

Imperiul Otoman – 

5 noiembrie 1937, Iași, România 

 

Orest Tafrali a studiat filologia 

clasică la Universitatea din București, 

beneficiind de îndrumarea unor profe-

sori precum B.P. Hasdeu, V.A. Urechia 

sau Grigore Tocilescu. După o scurtă 

perioadă în care a activat ca secretar la 

Muzeul de Antichități din București și 

profesor de limba latină și istorie la 

București și Iași, și-a petrecut următo-

rii ani (1907-1912) la Paris, unde a 

fost lector de limba română la Școala 

de Limbi Orientale și bibliotecar. 

Obţine un doctorat în istorie și 

arheologie în capitala Franței, în 1912, 

cu o disertaţie referitoare la istoria Sa-

lonicului; s-a întors în țară, fiind numit 

profesor titular la Catedra de Arheolo-

gie și Antichități de la Universitatea 

din Iași. În cadrul aceleiași instituţii de 

învăţământ a suplinit catedra de isto-

rie antică și s-a preocupat de arta ve-

che românească. 

Simțind nevoia unei instituții care 

să sprijine demersurile cercetătorilor 

în domeniu, a fondat un muzeu de ar-

heologie și antichități, pe lângă Uni-
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versitatea din Iași, primul de acest gen 

din Moldova, instalat inițial într-o casă 

închiriată. De altfel, el a devenit direc-

torul instituției, care s-a intitulat Mu-

zeul de Antichități. În 1927, a înființat 

revista „Arta și arheologia”, ce cuprin-

dea, în special, studii bizantinologice, 

dar şi informaţii despre arheologia 

Dobrogei sau arta veche românească; 

a făcut săpături arheologice la Callatis 

(Mangalia). 

În semn de respect pentru activi-

tatea sa, a fost ales membru al Acade-

miei Române, al Institutului Bulgar de 

Arheologie din Sofia și al Academiei 

din Atena. 

Opere (selectiv): Mélanges d’Ar-

cheologie et d’Épigraphie byzantine, 

Paris, 1913; Bizanțul și influența lui 

asupra țării noastre, 1914; Thessalo-

nique des origines au XIVe siècle, 1919; 

La cité pontique de Dionysopolis, 1927; 

Les tumuli de Callatis, 1928. 

 
Referințe critice: Dorina N. Rusu, Mem-

brii Academiei Române. Dicţionar, ediţia a III-a, 

revăzută şi adăugită, cu un cuvânt înainte de 

Eugen Simion, Bucureşti, Editura Enciclopedi-

că/ Editura Academiei, 2003, p. 815; Ionel Maf-

tei, Personalităţi ieşene, II: Omagiu, Iași, 1975, 

pp. 269-270; Enciclopedia istoriografiei româ-

nești, coord. Ștefan Ștefănescu, București, Edi-

tura Științifică și Enciclopedică, 1978, p. 320; 

Dicţionarul biografic al literaturii române, 

coord. Aurel Sasu, vol. II: M-Z, Piteşti, Paralela 

45, 2006, p. 680. 

 

 

 

 

Alexandru D. Atanasiu 

11 iunie 1871, Pângăraţi, judeţul Neamţ – 

1 februarie 1943, Iaşi 

 

Alexandru D. Atanasiu a făcut 

parte din Societatea „Muzeul Oraşului 

Iaşiˮ începând cu 21 ianuarie 1921, ca 

urmare a retragerii lui Orest Tafrali. 

S-a remarcat în viaţa culturală ieşeană 

ca publicist, dar mai ales ca pictor. A 

fost iniţiator al „Asociaţiunii generale a 

artiştilorˮ şi membru al „Ligii culturale 

pentru unitatea tuturor românilorˮ. În 

1911, a fondat Societatea „Casa artelor 

din Iaşiˮ; a făcut parte, în calitate de 

membru corespondent, din Comisiu-

nea Monumentelor Istorice. 

Căsătorit cu Viorica, fiica pictoru-

lui C.D. Stahi, Atanasiu şi-a început ac-

tivitatea ca pedagog, predând desenul 

la Gimnaziul „Alexandru cel Bunˮ, apoi 
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la Liceul Naţional şi la alte unităţi de 

învăţământ din Iaşi, ajungând, în cele 

din urmă, la Şcoala de Belle Arte, unde 

a ocupat catedra de Perspectivă şi De-

sen Geometric şi funcţia de rector, în-

tre 1908-1914. Între 1933-1937, a fost 

director al Pinacotecii ieşene. 

În domeniul publicisticii, A.D. 

Atanasiu rămâne fondatorul revistei 

„Arta românăˮ (al cărei director a 

fost), apărută între 1908-1912; de 

asemenea, a colaborat la „Arhivaˮ lui 

A.D. Xenopol; în 1919, a participat la 

Conferinţa de pace de la Paris, unde a 

prezentat 26 de hărţi istorice, pentru a 

argumenta drepturile românilor asu-

pra unor teritorii. 

În domeniul artei, Atanasiu s-a 

remarcat ca un bun restaurator al pic-

turii unor biserici, precum cea din Gă-

eşti (Iaşi) şi Talpalari. 

 
Referințe (selectiv): Gheorghe A. Cuza, 

† Profesorul A.D. Atanasiu, în „Cetatea Moldoveiˮ, 

an IV, vol. VIII, nr. 3 (martie), 1943, pp. 416-

417; Ionel Maftei, 1000 personalităţi ieşene: le-

xicon, ediţie revăzută, Iaşi, Editura Stef, 2013, p. 

20; Olga Rusu, Patrimoniul cultural ieşean. Cimi-

tirul Eternitatea, Iaşi, Editura Alfa, 2008, p. 57. 

 

 

 

Nicolae Iorga 

5/17 iunie 1871, Botoşani – 

27 noiembrie 1940, Strejnic, Prahova 

 

Personalitate enciclopedică, Iorga 

rămâne cel mai prolific istoric al româ-

nilor. Părinţii săi au fost Nicu Iorga, 

avocat botoşănean, iar mama Zulnia 

Iorga. Viitorul istoric şi om politic s-a 

născut la Botoşani; familia sa făcea 

parte din clasa de mijloc. 

Originile etnice ale lui Iorga sunt 

însă subiect de controverse. Unii cred 

că a fost grec, alţii român, iar alte pă-

reri îl dau drept aromân. A urmat 

școala primară „Marchian Florescu” 

din Botoşani (1878-1881), Liceul „Au-

gust Treboniu Laurian” (1881-1886), 

iar mai apoi, la Iaşi, Liceul Naţional, 

unde a obţinut bacalaureatul, în 1888; 

dotat cu o inteligenţă ieşită din co-

mun, uimindu-şi profesorii, a publicat 

primul articol la 14 ani, în ziarul 

„Românulˮ. Debutul propriu-zis a avut 

loc în „Luptaˮ (1890), cu un articol de-

spre Năpasta lui I.L. Caragiale. 
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A absolvit Facultatea de Litere 

din Iaşi (1888) şi i-a avut ca profesori 

pe A.D. Xenopol, Şt. Vârgolici, A. Vi-

zanti, I. Caragiani, A. Densuşianu. La 

Bucureşti, a atras interesul şi simpatia 

celor mai proeminente figuri ale mo-

mentului. Cu sprijinul lui Hasdeu, a ob-

ţinut o bursă de studii în Franţa 

(1890), specializându-se la École des 

Hautes Études. A efectuat călătorii de 

studiu la Londra, Oxford, Berlin, Mün-

chen, Nürnberg, Leipzig (unde a obţi-

nut titlul de doctor, în 1893). Întors în 

ţară, ajunge profesor suplinitor la Uni-

versitatea din Bucureşti (1894), iar un 

an mai târziu profesor titular, apoi 

membru corespondent al Academiei 

(în 1897, la numai 26 de ani). A desfă-

șurat o intensă activitate de cercetare 

în arhive româneşti şi străine. 

Iorga a început elaborarea câtor-

va lucrări de anvergură în domeniul is-

toriei şi al istoriei literare. S-a mutat 

temporar la Vălenii de Munte (1908), 

punând bazele unei „fundaţii” cultura-

le: tipografie, editură, universitate po-

pulară; aici a editat revista „Neamul 

românesc literarˮ (1908). Şi-a conti-

nuat turneele în Occident, cercetând 

arhive, biblioteci, susţinând conferinţe 

la diverse universități. A desfăşurat o 

intensă campanie de sprijinire a luptei 

pentru eliberarea românilor transilvă-

neni („Liga culturală”), bogată activita-

te oratorică şi politică, în preajma şi în 

timpul Primului Război Mondial. În 

timpul refugiului de la Iaşi, a editat re-

vista „Neamul românescˮ. Între cele 

două războaie, a redeschis Universita-

tea Populară de la Văleni (1921), a re-

luat activitatea „Ligii culturale” şi s-a 

implicat în politică, devenind preşe-

dinte al Consiliului de Miniştri (1931-

1932). A ocupat funcţiile de rector al 

Universităţii din Bucureşti (1929-

1932), membru corespondent al Aca-

demiei franceze, sârbe, poloneze. A 

pus bazele Şcolii Române de la Paris – 

Fontenay-aux-Roses (1921) şi a celei 

din Veneţia (Casa Romena, 1930). Ală-

turi de prodigioasa activitate istorică, 

Iorga a cultivat constant şi creaţia lite-

rară. Înainte de moarte, proiecta un 

monumental studiu de Istoriologie 

umană; a murit ucis într-un atentat 

politic, în 1940. 

Printre numeroasele sale scrieri 

se numără: Istoria literaturii române în 

secolul al XVIII-lea, vol. I-II, Bucureşti, 

1901; Istoria literaturii religioase a 

românilor, până la 1688, Bucureşti, 

1904; Cărţi şi scriitori români din vea-

curile XVII-XIX, Bucureşti, 1906; Istoria 

literaturii româneşti în veacul al 

XIX-lea, vol. I-II, Bucureşti, 1907-1909; 

Oameni cari au fost, vol. I-IV, Bucureşti, 

1934-1939; Cărţi reprezentative în is-

toria omenirii, vol. I-IV, Bucureşti, 

1916-1931; Istoria literaturii româ-

neşti, vol. I-III, Bucureşti, 1925-1933 

etc. 

Nicolae Iorga a fost unul dintre 

cei mai fervenţi susţinători ai lui Ru-

dolf Suţu şi al noii biblioteci inaugura-

te în curtea Goliei, în 1937. A făcut 

mai multe vizite la noua instituţie de 
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cultură, chiar înainte de inaugurarea 

oficială şi a donat manuscrise şi cărţi, 

prin „Liga Culturalăˮ. 

 
Referințe (selectiv): Enciclopedia istorio-

grafiei româneşti, coord. Ştefan Ştefănescu, Bu-

cureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1978, pp. 183-184; Dicţionarul biografic al lite-

raturii române, coord. Aurel Sasu, vol. I: A-L, Pi-

teşti, Paralela 45, 2006, pp. 776-780; Barbu 

Theodorescu, Nicolae Iorga, Bucureşti, Editura 

Tineretului, [1968]; Pamfil Şeicaru, Nicolae Ior-

ga, Bucureşti, Editura Clio, 1991; Petre Ţurlea, 

Nicolae Iorga în viaţa politică a României, Bucu-

reşti, Editura Enciclopedică, 1991; Iulian Mar-

cel Ciubotaru, „N. Iorga și Biblioteca Municipală 

ieșeanăˮ, în Expres cultural, anul IV, nr. 2 (38), 

februarie 2020, p. 3. 

 

 

 

 

Rudolf Suţu 

27 iulie 1880, Iaşi – 

27 mai 1949, Bucureşti 

 

Fiu al profesorului Alexandru 

Grigore Suțu (junimist), strănepot al 

domnitorului Alexandru Nicolae Suțu, 

tânărul Rudolf a urmat studiile univer-

sitare la Facultatea de Litere a Univer-

sității ieșene. După absolvire, a fost 

asistent la Facultatea de Litere, însă ul-

terior s-a orientat spre activitatea de 

ziarist și publicist. A fost directorul co-

tidianului ieșean „Evenimentulˮ și a 

editat, în timpul Primului Război 

Mondial, împreună cu scriitorul Ale-

xandru Cazaban, revista „Dușmanulˮ, 

îndreptată contra ocupației germane. 

Rudolf Suțu s-a numărat printre 

fondatorii Sindicatului Ziariștilor Pro-

fesioniști din Iași (1922); în paralel cu 

activitatea ziaristică, a fost un istorio-

graf al vieții culturale și mondene ie-

șene (publicând două volume din Iașii 

de odinioară), precum și scriitor și tra-

ducător. A fost, de asemenea, între anii 

1936-1945, primul director al Biblio-

tecii municipale, adăpostită într-un lo-

cal din curtea Mănăstirii Golia, muzeo-

graf la Muzeul „Cuza Vodăˮ din Iași, 

membru al Comisiunii Monumentelor 

Istorice. 

Căsătorit cu Elena Jules Cazaban, 

descendenta unei vechi familii france-

ze împământenite în Moldova, Rudolf 

Suțu a fost tatăl pianistei Rodica Suțu; 

a decedat în București (unde se stabi-

lise cu familia, în urma refugiului), la 

27 mai 1949, fiind înmormântat în 
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Cimitirul Bellu, dar are un cenotaf în 

Cimitirul Eternitatea din Iași. La pro-

punerea scriitorului Robert Pellevé de 

la Motte-Ango, care făcuse parte, ca di-

plomat, din Misiunea militară franceză 

din România, condusă de generalul 

Henri Mathias Berthelot, Rudolf Suțu a 

fost decorat la sfârșitul Primului Răz-

boi Mondial cu Palmele academice 

franceze. 

A avut un rol decisiv în organiza-

rea, inaugurarea şi dezvoltarea Biblio-

tecii Populare „Ion Creangăˮ (la 1 sep-

tembrie 1937), ocupându-se personal 

de îmbogăţirea colecţiilor. De aseme-

nea, a stimulat donaţiile de carte, 

având în acest sens mai multe inter-

venţii personale la editori şi patroni de 

librării. 

Dintre scrierile sale menţionăm: 

De toate (1909); Iașii de odinioară, vol. 

I (1923) și vol. II (1928); Despre libră-

rii și librăriile vechi din Iași (1929); O 

viață (1932); Jubileul părintelui Ale-

xandru Arion (1932). 

 
Referințe (selectiv): Ionel Maftei, Perso-

nalităţi ieşene, vol. IV: Omagiu, Iaşi, 1982, pp. 

261-262; Aurel Leon, Umbre, vol. III, Iaşi, Editu-

ra Junimea, 1975, pp. 80-83; Radu Negrescu-

Suţu, „Rudolf Suţu şi continuitatea culturiiˮ, 

prefaţă la Iaşii de odinioară, Bucureşti, Editura 

Corint, 2015, pp. 5-25; Alexandre Negresco-

Soutzo, Livre d’Or de la Famille Soutzo, Paris, 

2005. 
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SCHIŢĂ DE CRONOLOGIE A PRESEI IEŞENE DIN PERIOADA 

PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914-1918) 

Sanda Beatrice BITERE 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Cuvânt introductiv 

„Centenarul Primului Război 

Mondial” și „Iași – capitală de război 

(1916-1918)” au constituit teme larg 

abordate, prin inițiative de nivel na-

țional și local, cu reflectare în produc-

ția publicistică din multiple perspec-

tive (jurnalistică, istorică, literară, 

pedagogică, politică, sociologică etc.). 

Un exemplu ilustrativ în acest sens îl 

constituie cea de-a VII-a ediţie a Con-

gresului Naţional de Istorie a Presei, 

desfășurată între 4-5 aprilie 2014, la 

Galați, sub titlul „Presa Primului Răz-

boi Mondial”, lucrările susținute regă-

sindu-se în volumul cu același titlu, 

coordonat de lector dr. Cătălin Negoiță 

și dr. Zanfir Ilie (București, Editura 

Tritonic, 2015). 

Pe fondul demersurilor similare, 

prezenta lucrare a fost concepută ca 

un instrument de facilitare a docu-

mentării pe marginea celor două teme, 

aducând în atenția cititorului, sub for-

ma unui desfășurător cronologic, 118 

ziare şi reviste cu data primei apariții 

localizată la Iași, în perioada 1914-

1918 [1]. 

Din totalul tipăriturilor ieșene 

studiate, cinci gazete – *Buletinul 

Ausweiselor (1918), *Informația 

(1917), *Parlamentul (1918), *Rodi-

na (1917) şi *Tracțiunea (1916) – nu 

mai există din punct de vedere fizic 

(fapt indicat prin asterisc), existența 

lor fiind doar semnalată în presa vre-

mii. 

În ceea ce privește gama tipologi-

că a publicațiilor, pe lângă cele cu pro-

fil politic, social, cultural, cu specific de 

breaslă, de informații, pedagogic, juri-

dic, confesional etc., o categorie deter-

minată de contextul istoric al epocii o 

constituie presa privind armata şi 

frontul, reprezentată aici prin 15 peri-

odice.  

Acestea sunt: Anexă la Buletinul 
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de informaţiuni (1918), Buletin de 

informaţiuni (1916), *Buletinul Aus-

weiselor (1918), Buletinul școalelor 

de tragere a artileriei (1918), Bule-

tinul Societăţei Naţionale de Cruce 

Roșie a României (1917), Colecţiune 

de legi, regulamente, decrete, deci-

ziuni ministeriale și ori-ce alte mă-

suri luate în vederea stărei de răz-

boi (1916), Communiqué des 5 Jours 

(1917), Comptes-rendus de la so-

ciété médico-chirurgicale du Front 

russo-roumain (1917), Mersul ope-

raţiunilor pe fronturile de luptă 

(1918), Pregătirea militară (1918), 

Revista tranșeelor (1916), Săptămâ-

na Militară și Politică (1918), Ukra-

ina (1918), Vestnik Rumynskago 

Fronta (1917). 

În cercetarea efectuată, publica-

țiile cu caracter militar din anii Primu-

lui Război Mondial au fost precedate 

de trei periodice ieşene cu acest profil, 

din intervalul 1829-1906, studiat ante-

rior [2]: Novitale dela armie (1829), 

*Revista artileriei (1882), care devi-

ne Revista regimentului IV artilerie 

(1844) şi Cazarma. Revistă militară 

literară (1903), care devine Ostaşul 

român, revistă militară literară 

(1904). 

O altă categorie caracteristică 

pentru perioada 1914-1918 o repre-

zintă cea a publicațiilor aflate în refu-

giu, semnalată de profesorul universi-

tar dr. Marian Petcu, în articolul Presa 

„anilor de foc”: secvențe din jurnalismul 

Primului Război Mondial (2014): 

„După refugiul administrației re-

gale la Iași [la 20 noiembrie/3 decem-

brie 1916], aici vor apărea Neamul 

românesc, L’Independance Rou-

maine, Mişcarea, Opinia, Viitorul, 

Acțiunea Română, Evenimentul, 

Momentul, Revista istorică, Viața 

nouă, Viitorul țării, Vestnik ru-

munskovo fronta, Rodina, Deștepta-

rea, Gazeta Muncii, Informația nouă, 

Moldova, Analele CFR, Vremea nouă 

și altele. Tot la Iași a apărut zilnic, 

începând cu data de 2 februarie 1917, 

cotidianul România, organ al apără-

rii naţionale, până în 23 martie 1918, 

apoi în Bucureşti, până în iunie 1918, 

avându-l ca director pe M. Sadoveanu.” 

[3: p. 171] 

„În refugiul de la Iaşi va fi editat 

Buletinul de informaţiuni (fondat la 

Bucureşti în 1912), publicație cu infor-

mații militare (la Iași se vor muta mai 

multe redacții și administrații ale pre-

sei din Capitală, dar și din județele 

Munteniei și ale Olteniei ocupate)”. [3: 

p. 172] 

Publicațiile studiate fac parte din 

fondul Bibliotecii Academiei Române, 

iar ordonarea acestora în inventarul 

cronologic, în corelație cu sursele 

bibliografice utilizate [1; 3; 5; 6], este 

preconizată să faciliteze, într-o etapă 

ulterioară, aprofundarea nivelului de 

analiză. 
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Schiță de cronologie  

a presei ieșene 1914-1918 

Include 118 periodice ordonate 

în funcție de data primei apariții la 

Iaşi, în cadrul perioadei de referință, 

sub forma unor liste cronologice anu-

ale cu următoarele înregistrări: 1914 = 

10 publicații, 1915 = 26 publicații, 

1916 = 20 publicații, 1917 = 19 publi-

cații, 1918 = 43 publicații.  

Pentru a păstra atenția asupra 

dinamicii producției publicistice din 

anii Primului Război Mondial, din fișe-

le bibliografice – preluate și adaptate 

într-o etapă de studiu anterioară [4] 

din bibliografia naţională retrospec-

tivă Publicaţii periodice româneşti 

(Baiculescu, Răduică & Onofrei, 1969) 

în corelație cu Istoria jurnalismului din 

România în date (Petcu, 2012) și Dic-

ţionarul presei româneşti 1731-1918 

(Răduică & Răduică, 1995) – sunt re-

date aici numai: data apariției, titlul și 

subtitlul publicației, precum și tipo-

grafia.  

 

Anul 1914: 10 periodice 

19 ian. – Viitorul Nostru (Pașcani): 

Tipografia Leon Friedmann, Roman. 

5 febr. – Cuvîntul Vasluiului. Ziar 

săptămânal apărător al intereselor 

țărănești: Tipografia N.V. Ștefaniu & 

Co. 

mart. – Politica: Tipografia N.V. Ștefa-

niu & Co. 

1 apr. – Valuri. Revistă literară. Publi-

cație bilunară: Tipografia Progresul. 

10 mai – Zorile. Revistă literară: Ti-

pografia N.V. Ștefaniu & Co. 

mai/iun. – Kwitzei Efraim. [Kowetz 

mehaiei tora beinian halacha, 

drusch wehidusch waagada mera-

banei geonei zmanenu.] Talmu-

disch wissenschaftliche Monats-

schrift. [Culegerea Efraim. Texte 

din Tora, privind legislația, predici-

le, noutățile și legendele prezentate 

de rabinii vestiți ai timpului nos-

tru]: Tipografia Progresul. 

15 iun. – Munca naţională. Organul 

oficial al organizației economice 

„Sindicatul național general din Ro-

mânia”, sediul principal Iași: Tipo-

grafia Națională. 

1 iul. – Munca Românească. Organul 

oficial al organizației economice 

„Sindicatul național general din Ro-

mânia”, sediul principal Iași (conti-

nuă Munca națională). Tipografia 

N.V. Ștefaniu & Co. 

sept. – Curierul „Sprijinului Educa-

ției”. Apare la trebuință: Tipografia 

Națională. 

nov. – Licht. [A viertel-jährig Samel-

buch]. [Lumina] Revistă trimestri-

ală: Tipografia Progresul. 

 

Anul 1915: 26 periodice 

? – Cultura. Liceul „Internat – Iași”. 

? – Pentru Alecsandri. 1890-1915: 

Tipografia Progresul. 

? – Studii sociologice și etice. Din 

lucrările seminarului de Sociologie 

și Etică al Facultății de Litere și 
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Filozofie din Iași: Tipografia N.V. 

Ștefaniu & Co. 

15 febr. – Tribunul. Ziar independent 

bilunar: Tipografia N.V. Ștefaniu & 

Co. 

[apr.] – I.L. Peretz. 1851-1915: Tipo-

grafia Progresul. 

27 apr. – Propășirea. Organ naționa-

list independent: Tipografia Națio-

nală. 

1 mai – Revista Iașilor. Revista 

Literară: Tipografia Dacia. 

10 mai – Tribuna. Ziar independent 

bilunar (continuă Tribunul): Tipo-

grafia N.V. Ștefaniu & Co. 

29 mai – Iașul. Ziar al Partidului Con-

servator: Tipografia N.V. Ștefaniu & 

Co. 

iun. – Zări senine. Revistă literară: 

Tipografia N.V. Ștefaniu & Co. 

12 iun. – Gazeta Moldovei. Ziar săptă-

mânal: Tipografia Progresul. 

9 iul. – Gloria. Ziar conservator-demo-

crat: Tipografia Națională. 

18 iul. – Ardealul. Ziar al adevăraților 

Români: Tipografia Națională. 

18 iul. – Der Wecker. [Organ fun den 

jüdisch-sozialistischer grupe „Wec-

ker”] [Organ al grupului evreiesc-

socialist „Wecker”]: Tipografia Pro-

gresul. 

23 iul. – Idealul. Ziar conservator 

independent: Tipografia N.V. Ștefa-

niu & Co. 

aug. – Buletinul Societăţii medico-

farmaceutice și al Salvării: Tipo-

grafia C. Abermann. 

aug./oct. – Farul. Literatură, sociolo-

gie, știinţă, artă: Tipografia N.V. 

Ștefaniu & Co. 

21 aug. – Drapelul. Foaie zilnică: 

Tipografia Națională. 

28 aug. – Ardealul nostru. Ziar al 

adevăraților Români (continuă Ar-

dealul): Tipografia Națională. 

18 sept. – Die Fuhn. [A Zeitung far 

Humor un Satire lekowed Simhat-

Tora] [Ziar pentru satiră și umor în 

cinstea lui Simhat-Tora] (supliment 

la revista Licht): Tipografia Pro-

gresul. 

oct. – Arta. Închinată expoziției de pic-

tură și sculptură a artiștilor Otto 

Briese, Jean Cosmovici, Richard 

Hette: Tipografia Națională. 

oct. – Sentimentul. Revistă literară și 

socială: Tipografia N.V. Ștefaniu & 

Co. 

1 oct. – Justiţia. Revistă de Drept, Le-

gislaţie, Economie Politică și Socio-

logie: Tipografia Dacia. 

1 oct. – Teodor Codrescu. Revistă Is-

torică. Va publica: Documente 

slavo-romăne, inscripții, manu-

scripte vechi, notițe de pe cărți, 

spițe de neam, recensii: Tipografia 

Dacia. 

24 oct. – Avântul. Organ popular pa-

triotic: Tipografia Națională. 

nov. – Buletinul mișcării cooperati-

ve din judeţul Iași. Comunicări, 

instrucții, informațiuni: Tipografia 

Națională. 
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Anul 1916: 20 periodice 

? – *Tracţiunea. 

ian. – Revista Naţională de Agricul-

tură: Tipografia N.V. Ștefaniu & Co. 

ian. – Școala Normală. Revistă a învă-

țământului normal și primar: Tipo-

grafia Dacia. 

1 ian. – Convorbiri sociale. Revistă 

bilunară: Tipografia H. Goldner. 

4 febr. – Cuvântul. Revistă politică 

săptămânală: Tipografia N.V. Ștefa-

niu et Co. 

1 mai – Revue Médico-Chirurgicale 

de Jassy: Tipografia H. Goldner. 

16 mai – Notarul (Podu Iloaiei): Tipo-

grafia N.V. Ștefaniu & Co. 

29 mai – Paleta artistică și literară: 

Tipografia H. Goldner. 

iun. – Revue de droit et d'économie 

politique. Organe de la Faculté de 

Droit de l’Université de Iassy (Rou-

manie): Tipografia Independența, 

București. 

1 aug. – Încercări Literare. Revistă lu-

nară a „Cercului Literar”: Tipografia 

Progresul. 

14 aug. – Colecţiune de legi, regula-

mente, decrete, deciziuni minis-

teriale și ori-ce alte măsuri luate 

în vederea stărei de război. Edi-

țiune oficială: Imprimeria Statului, 

Iași. 

5/18 sept. – Buletin de informaţiuni. 

Marele Cartier General. Secţia I-a. 

Biroul Informațiunilor: Tipografia 

Marelui Cartier General. 

21 sept. – Revista Tranșeelor. Pentru 

inima și sufletul soldaților: Nu in-

dică tipografia. 

oct./dec. – Revista Istorică. Dări de 

seamă, documente și notițe: Tipo-

grafia Dacia. 

23 nov./6 dec. – Monitorul Oficial. 

Direcția Generală a Monitorului Ofi-

cial și Imprimeriei Statului: Tipo-

grafia Dacia. 

1 nov. – Vieața Nouă: Tipografia Pro-

gresul. 

29 nov. – Neamul Romănesc: Tipo-

grafia editoare P. și D. Iliescu. 

16 dec. – Desbaterile Senatului: 

Tipografia Națională. 

16/29 dec.- L'Indépendance Rou-

maine: Tipografia Dacia. 

dec. – Gazeta Matematică: Tipografia 

H. Goldner. 

 

Anul 1917: 19 periodice 

? – Cronica Artistică și Literară: Nu 

indică tipografia. 

? – Dușmanul: Nu indică tipografia. 

? – *Informaţia. 

? – Informaţia nouă (continuă *Infor-

mația): Imprimeria Franceză. 

? – *Rodina: Nu indică tipografia. 

3 ian. – Acțiunea Română. Ziar inde-

pendent zilnic: Tipografia Progre-

sul. 

1 febr. – Comptes-rendus de la so-

ciété médico-chirurgicale du 

Front russo-roumain: Tipografia 

H. Goldner. 

2 febr. – România. Organ al apărării 

naționale: Tipografia Versuri și 
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Proză. 

16/1 mart. – Communiqué des 5 

Jours. Mission militaire française 

en Roumanie: [Imprimeria Servi-

ciului Geografic]. 

24 mart. – Viitorul Ţărei. Publica-

țiune patriotică ilustrată: Tipogra-

fia Progresul. 

26 mart. – Greerul. [Revistă umoris-

tică]: Tipografia Versuri și Proză. 

4 iun. – Vestnik Rumynskago Fronta. 

11 iun. – Deșteptarea: Tipografia Pro-

gresul. 

18 iun. – Deșteptarea politică și so-

cială (continuă Deșteptarea): 

[Tipografia Progresul]. 

17 sept. – Buletinul Societăţei Naţio-

nale de Cruce Roșie a României. 

Apare dumineca cu informațiuni 

relative la prizonierii de război, co-

respondență cu teritoriul invadat 

etc.: Tipografia Dacia. 

20 sept. – Izvestija frontovogo ot-

dela Rumčerod. 

30 nov. – Die Kriegswoche. Erscheint 

an der Front: Tipografia Marelui 

Cartier General al Armatei Române. 

12 dec. – Respublicaneč: Tipografia 

gazetei Respublicaneč. 

18 dec. – Chemarea. Fostă Deștepta-

rea politică și socială: Tipografia 

Comercială. 

 

Anul 1918: 43 periodice 

? – *Buletinul Ausweiselor. 

? – Buletinul școalelor de tragere a 

artileriei. Inspectoratul General al 

Artileriei. Școala de tragere: Tipo-

grafia Serviciului Geografic al Ar-

matei. 

ian. – Analele Statistice și Econo-

mice. Revistă lunară: Tipografia 

Petru Iliescu. 

1 ian. – Украіна [Ukraina. Organ 

Ukrainkogo Frontovogo Komitety 

Ukrainnskogo Fronty]: Nu 

indică tipografia. 

15 ian. – Moldova. Revistă bilunară: 

Tipografia Comercială. 

28 ian. – Timpul. Ziar politic cotidian: 

Tipografia Dacia. 

8 febr. – Голосъ Времени [Golos 

Vremeni. Političeskaja, economi-

českaja i literaturnaja gazeta] [Gla-

sul vremii. Gazetă politică, econo-

mică și literară]: Tipografija Komi-

teta nationalno-oblastnjh Komissa-

rov Rumynskago Fronta. 

27 febr. – Anexă la Buletinul de in-

formațiuni. Marele Cuartier Gene-

ral. Biroul Informațiunilor: [Tipo-

grafia Marelui Cartier General]. 

27 febr. – Independenţa Economică: 

Tipografia Versuri și Proză. 

mart. – *Parlamentul. 

1 mart. – Tribuna. Ziarul Partidului 

Muncei: Tipografia Dacia. 

7 mart. – Arena, politică și socială. 

Ziar independent: Tipografia Ver-

suri și Proză. 

15 mart. – Teatrul de Mâine: Tipogra-

fia Comercială. 

15 mart. – Renașterea Română. Stu-

dii și probleme de organizare vii-
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toare. Revistă lunară: Tipografia 

Dacia. 

4 apr. – Momentul. Ziar zilnic in-

dependent: Tipografia Versuri și 

Proză. 

14 apr. – Îndreptarea. Organ al „Ligei 

Poporului”: Tipografia Ecoul. 

24/25 apr. – Mersul operaţiunilor pe 

fronturile de luptă. După radio-

gramele primite în ziua de... Marele 

Cartier General. Secția I-a. Biroul 2: 

Tipografia Marelui Cartier General. 

28 apr. – Omul Liber. Ziar socialist-

revoluționar: Tipografia Comer-

cială. 

mai/iunie – Analele C.F.R. Ziar obiec-

tiv pentru apărarea intereselor 

funcționarilor C.F.R. şi ale tuturor 

celor care au legături cu C.F.: Nu in-

dică tipografia. 

6 mai – Regimul Nou. Revistă politică 

săptămânală: Tipografia Reînvie-

rea, Botoșani. 

15 mai – Vremea Nouă. Organ Națio-

nalist-Democrat: Institutul de Arte 

Grafice Ecoul. 

20 mai – Viaţa cooperativă: Tipo-

grafia ziarului Neamul Romănesc. 

27 mai – Social-Democraţia. Foaie 

săptămânală: Tipografia D. Ștaier-

man & I. Șteinfeld. 

iun. – Revista Cursurilor Academiei 

de Înalte Studii Comerciale și In-

dustriale: Tipografia B. Saidmann, 

Botoșani. 

10 iun. – Gazeta Poporului. Foaie 

pentru Țărănime a „Ligei Poporu-

lui”: Tipografia Ecoul. 

24 iun. – Săptămâna Militară și Poli-

tică (continuă Săptămâna Milita-

ră): Tipografia Ecoul. 

24 iun. – Umanitatea. Revistă săptă-

mânală: Tipografia Dacia. 

28 iun. – Muncitorul. Foaie pentru 

susținerea cauzei muncitorești a 

„Ligei poporului” sub preșidinția 

generalului Al. Averescu: Tipografia 

Ecoul. 

30 iul. – Semnalul. Ziar politic săptă-

mânal: Tipografia Versuri și Proză. 

aug. – Analele Minelor din România. 

Organ al Asociației Generale a In-

ginerilor și Industriașilor de Mine: 

Tipografia Răsăritul. 

2 aug. – Pregătirea militară. Supli-

ment de Marți al Neamului Romă-

nesc: Tipografia ziarului Neamul 

Romănesc. 

6 aug. – Munca. Organ de luptă a mun-

citorilor din România. Ziar inde-

pendent săptămânal: Tipografia 

Comercială. 

27 aug. – Depeșa. Ziar de informaţii: 

Tipografia Soc. Cop. Ind. Română. 

1 sept. – Unirea Grafică. Organ de 

luptă al Lucrătorilor Tipografi: 

Tipografia Comercială. 

15 sept. – Buletinul Sindicatelor de 

fabricanţi și industriași. Publica-

ție bimensuală: Tipografia Răsă-

ritul. 

16 sept. – Mișcarea. Ziar naţional-libe-

ral. [Ediție populară]: Tipografia 

Dacia. 

18 sept. – Epoca: Tipografia Epoca. 

24 sept. – Vieaţa Muncitorească. 
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Organ de apărare a intereselor pro-

fesionale a tuturor Meseriașilor și 

Muncitorilor Români: Institutul de 

Arte Grafice Versuri și Proză. 

2 oct. – Comerţul Nou: Tipografia 

Biroului Central Român de Comerț. 

8 oct. – Îndreptarea Literară. Organ 

al „Ligei Poporului”, sub preziden-

ția Generalului Averescu (supli-

ment la Îndreptarea. Organ al „Li-

gei Poporului”): Tipografia Versuri 

și Proză. 

29 oct. – Lumea. Politică și Socială. 

Ziar independent: Tipografia Ver-

suri și Proză. 

13 nov. – Chemarea. Ziar popular de 

dimineaţă (continuă Depeșa. Ziar 

de informaţii): Tipografia Tribuna. 

28 nov. – Gazeta. Ziar democrat: Tipo-

grafia Versuri și Proză. 

 

În corelație cu noile titluri de pe-

riodice apărute la Iaşi în decursul in-

tervalului analizat, au ieşit în evidență 

22 centre tipografice ieşene (compo-

nentă a tiparului local din epocă): 

 

Tipografii ieșene (1914-1918)  

menționate: 

Imprimeria Franceză 

Imprimeria / Tipografia Serviciu-

lui Geografic [al Armatei] 

Imprimeria Statului, Iași 

Tipografia Biroului Central Ro-

mân de Comerț 

Tipografia Comercială 

Tipografia Dacia 

Tipografia D. Ștaierman & I. Ștein-

feld 

Tipografia editoare P. și D. Iliescu 

Tipografia / Institutul de Arte 

Grafice Ecoul 

Tipografia gazetei Respublicaneč 

Tipografia H. Goldner 

Tipografija Komiteta nationalno-

oblastnjh Komissarov Rumynskago 

Fronta 

Tipografia Marelui Cartier Gene-

ral [al Armatei Române] 

Tipografia Națională 

Tipografia N.V. Ștefaniu & Co. 

Tipografia Petru Iliescu 

Tipografia Progresul 

Tipografia Răsăritul 

Tipografia Soc. Cop. Ind. Română 

Tipografia Tribuna 

Tipografia ziarului Neamul Ro-

mănesc 

Tipografia / Institutul de Arte 

Grafice Versuri și Proză 

 

Notă de încheiere 

Contribuția acestui studiu explo-

rator la cunoașterea în domeniu 

constă în conturarea unei perspective 

de ansamblu asupra evoluției numeri-

ce și tipologice a presei în primă apa-

riție la Iași, în anii Primului Război 

Mondial, prin desfășurătorul cronolo-

gic al celor 118 ziare și reviste selec-

tate, cu evidențierea celor două cate-

gorii specifice contextului istoric 

(presa privind starea de război și cea 
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aflată în refugiu). Preconizată ca un 

instrument orientativ pentru docu-

mentare, foaia de parcurs a publicații-

lor ieșene 1914-1918 rămâne deschisă 

pentru observații, completări și dez-

voltări de perspectivă, coroborată cu 

cea realizată într-o lucrare anterioară 

[Bitere, 2021], pentru periodicele care 

își continuă sau își reiau tipărirea în 

perioada de referință. În corelație se 

prefigurează și lista tipografiilor unde 

apar publicațiile incluse în studiu, ca o 

componentă semnificativă a istoriei 

centrelor tipografice ieșene. 
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LITERATURA CA „VOCE A LECTURII” 

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  

Într-un fermecător eseu, criticul 

şi istoricul literar Constantin Ciopraga 

aducea „Laudă cărţii”, în care avea în 

vedere nu o anumită carte, ci cărţile, 

iar în înţeles mai larg şi lectura lor: 

„Cartea constituie în continuare un 

instrument de cunoaştere de cea mai 

mare eficacitate, adăugând spectaco-

lului imaginar tentaţia explorării în 

adâncime. Poezia, romanul, piesa de 

teatru nu sunt divertismente, ci forme 

oarecum ceremoniale de a dialoga, 

modalităţi prin care omul se pune mai 

viu în raport cu universul. Ca instru-

ment de cultură, de cunoaştere, de 

modelare, cartea reprezintă avantajul 

de a fi un partener permanent, în pro-

pria-ţi cameră sau în călătorii. Ea re-

prezintă, în felul său, o lume imagina-

ră, nu numaidecât lume-poveste, ci o 

lume care sugerând realul, retrăieşte 

în fantezie. Istoria, filosofia, romanul 

se constituie în mărturii, documente 

care vorbesc de unitatea şi diversita-

tea omenescului; pagina însufleţită de 

cititor confirmă putinţa trăirii interi-

oare – imaginare deci – pe toate meri-

dianele şi de-a lungul întregii vieţi a 

umanităţii.” În fond, o pledoarie per-

suasivă pentru necesitatea lecturii 

temeinice. Pagina însufleţită de trăirea 

şi de „vocea lecturii” reprezintă mi-

rajul care ne face să urcăm sigur câte-

va trepte spre acel impozant vestibul 

al cunoaşterii.  

Lectura a fost şi este, în esenţă, 

comunicare, împărtăşire, punere în-

tr-un sistem de relaţii. Cititorul aspiră 

să descopere codul propus de un scri-

itor sau altul şi, dacă parvine să des-

cifreze un text dificil, sentimentul lui e 

de a deveni un iniţiat, un fel de colabo-

rator discret. Cum sensurile, valorile 

semantice, conceptele înseşi evoluea-

ză şi conceptul de lectură reflectă mu-

taţii în istoria mentalităţilor. Pentru 
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un medieval, bunăoară, lectura era 

îndeosebi teologie, dar şi apropiere de 

poemul eroic, iar într-o altă direcţie de 

erotică. Lectorul-model frecventează 

acum teritoriile celor vechi descifrând, 

să zicem, pe Seneca, stoicul, din De 

vita beata sau pe cel din De tranquilli-

tate animi. Pentru renascentişti, feno-

menul latino-helenic, memoria mituri-

lor, canoanele diverselor proporţii de 

aur înseamnă nu atât adâncire in illo 

tempore cât aspiraţia afirmării în re-

plică, dezlănţuire, conştiinţa unei spi-

ritualităţi sustrase vechiului fatum.  

Există nivele diferite de percepţie 

a textului şi grade diferite de înţelege-

re profundă, nuanţată şi directă al 

acestuia. În fond cartea se înscrie în-

tr-un sistem cultural centrat în princi-

pal pe transformarea spirituală a 

omului. Încrederea necondiţionată în 

valorile cărţii şi lecturii ar fi reperul, 

realul distopic şi idealitatea clădite 

într-un orizont al unei culturi majore, 

plină de învăţăminte şi înţelepciune. 

Contemporanii noştri, semioticienii 

sau poieticienii, pornesc de la demon-

tarea textelor pentru ca prin reconsti-

tuirea lor să definească statutul unui 

creator în raport cu profilul unei 

epoci. Text, pre-text, sub-text, meta-

text, structuri deschise şi închise, ra-

porturi riguros studiate între perso-

naje şi obiecte, între creator şi operă, 

între scriitor şi cititor, toate acestea 

pentru a fi utilizate corect solicită o 

serioasă asimilare. „De la sine înţeles 

că sugestiile lui Ezra Pound – Cum să 

citim (1931) şi Un A.B.C. al lecturii 

(1934) nu mai spun astăzi mare lucru. 

Nu putem pretinde ca omul modern, 

pe de altă parte, să fie un specialist în 

materie de lectură. De dorit e însă ca 

el să se sincronizeze cu principalele 

orientări, cu limbajul, cu dezbaterile 

de aspect general”, ne spune acelaşi 

Constantin Ciopraga. În sens mai re-

strâns, dar mai bogat în semnificaţii, 

lectura doreşte să exprime: interpre-

tare, abordarea unui text din perspec-

tive multiple, în pas cu evoluţia ştiin-

ţelor limbajului, cu deschiderile spre 

noi orizonturi estetice. 

Spiritualitatea este hrana minţii, 

iar cărţile sunt necesare pentru dife-

ritele înclinaţii spirituale, pentru dife-

ritele moduri de gândire şi filosofie. 

Pluralismul textelor este necesar şi re-

levant într-o lume cu opţiuni şi deter-

minări diversificate. Fiecare cititor îşi 

urmăreşte preferinţele şi interesele 

culturale, alegerile în funcţie de încli-

naţiile personale. Luate în parte, o lec-

tură psihanalitică, o lectură tematistă 

sau structuralistă ori de alt gen, nu 

oferă chei pentru toate uşile. Ideea de 

lectură plurală presupune corobora-

rea procedeelor în raport de un autor 

sau de o operă. Văzut la nivelul arheti-

purilor, Sadoveanu – de exemplu – ne 

apare în dimensiuni excepţionale, dar 

autorul Fraţilor Jderi şi al Baltagului 

nu se reduce la mitografie. Reactivarea 

mecanismelor mitice, la poeţi de mări-

mea unor Elytis şi Seferis, implică alte 

structuri, alt spirit al „grecităţii” decât 
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la contemporanii lui Eschyl şi Pindar. 

O lectură psihanalitică poate veni, în 

acest caz, cu lumini şi ipoteze noi. În 

fond, pluralismul metodelor e nesfâr-

şit. S-a spus că orice lectură echivalea-

ză cu o înstrăinare temporară, cu un 

depaysement. În Aspecte ale mitului 

Mircea Eliade exemplifică din punctul 

de vedere propriu exploratorului de 

orizonturi imemoriale. La lectura unui 

roman, constată Eliade, se produce o 

ieşire din timp care „apropie cel mai 

mult funcţia literaturii de cea a mito-

logiilor”. Cu alte cuvinte, cititorul iese 

din timpul trăit pentru a se integra 

unui timp „străin, imaginar, ale cărui 

ritmuri variază la infinit, căci fiecare 

povestire îşi are propriul ei timp, 

specific şi exclusiv”. Lectura ideală ar fi 

cea în măsură să instaleze pe cititor 

cât mai plenar în timpul operei care-l 

preocupă şi, totodată, în timpul auto-

rului. Din nou se aude „vocea lecturii”. 

Dar când poate fi totul zadarnic? 

Poate atunci când lectura este făcută 

pentru lectură. Nu câte cărţi am citit 

mai contează, ci în ce măsură ele 

ne-au marcat, înlesnindu-ne cunoaşte-

rea şi autorevelarea. Un personaj fe-

minin din Sadoveanu exprimă, indi-

rect, opinia acestuia: „Am auzit că 

ceteşti pe Kant şi Schopenhauer şi 

dumneata mi-ai spus... Ai să-i ştii din 

scoarţă în scoarţă... Ai să-i ştii şi pe 

alţii, toţi filosofi urâţi şi spâni... Dacă 

nu ştii ce-i acela un botgros, ori o pri-

vighetoare, ori o noapte cu lună, n-ai 

făcut nimic!”. Interesant este că şi Paul 

Valéry, scriitorul parcă zidit între raf-

turile de cărţi, se doreşte detaşat: 

„Cred, iată, că părinţii noştri au citit 

prea mult, iar creierii lor sunt făcuţi 

dintr-un aluat cenuşiu, de cărţi...” Per-

sonajul Sylvestre Bonnard, dintr-un 

roman al lui Anatole France, îşi înlă-

tură brutal biblioteca, pe motiv că a şti 

să descifrezi texte greceşti şi latineşti 

nu e mai important decât a citi în „car-

tea vieţii”. Cam aceeaşi atitudine la 

gânditorul spaniol Eugenio d’Ors, care 

contrapune ştiinţei viaţa, iar Alexis 

Zorba din romanul lui Nikos Kazantsa-

kis, omul realităţilor practice, repudia-

ză stilul placid, contemplativ şi ezitant 

al stăpânului său: „Adună-ţi toate ter-

feloagele şi dă-le foc. După asta, cine 

ştie, nu eşti prost de felul tău, eşti om 

de treabă, poate mai iese ceva din 

tine!”. Şi exemplele pot continua.  

Există şi un pericol de lenevie a 

spiritului? O carte poate declanşa idei 

şi mecanisme care, până atunci laten-

te, dormitau. „Lectura trează e un fel 

de egoism în doi, absorbirea în fiinţa 

ta a fiinţei spirituale care este creato-

rul unei cărţi. Un text plin de sevă in-

vită neapărat la meditaţie, prelungind 

în noi respiraţia, dilemele, accentele 

autorului. Ca dramaturg, şi nu numai, 

Camil Petrescu acţionează în prelungi-

rea lui Stendhal. Ritmul gâfâitor, pre-

cipitat din Suflete tari ilustrează, într-o 

experienţă nouă, rolul stimulator al 

problematicii din romanul stendha-

lian Roşu şi negru”, susţine istoricul 

literar. Nu lectura în diagonală, 
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grăbită, galopantă, ci lectura-medita-

ţie, cu reveniri la pasajele memorabile, 

cea care produce în sufletul cititorului 

dorinţa de a se integra în text, ca şi 

cum l-ar fi creat el însuşi. „Vocea lectu-

rii” e o formă de echilibrare perfectă. 

În fiecare lectură se dezvăluie noi 

sensuri, pentru fiecare se potriveşte o 

altă grilă. În Eseuri-le sale Montaigne 

consemna că „cititorul priceput desco-

peră deseori în scrierile altcuiva alte 

perfecţiuni decât acelea intenţionate 

de autor şi de care el nici nu şi-a dat 

seama şi găseşte sensuri mai bogate”. 

În Estetica poeziei lirice Liviu Rusu 

susţine că „în afară de ritm şi sonori-

tate o altă sursă din plin exploatată 

pentru limbajul liric este însuşi înţele-

sul cuvintelor. După cum am accen-

tuat, în limbajul logic fiecare cuvânt 

reprezintă un înţeles mai mult sau mai 

puţin precis şi invariabil. Poetul liric 

atacă şi acest înţeles fără să devieze de 

la legile logice ale limbii. Şi aici instru-

mentul lui tot îmbinare de cuvinte 

este. O mulţime de cuvinte, care izo-

late sau chiar în fraze obişnuite, au un 

înţeles banal, poetul ştie, prin inte-

grarea lor într-un tot, să le reliefeze 

astfel încât să-şi schimbe mult fiziono-

mia înţelesului. Din reflexul lor reci-

proc se obţin înţelesuri noi.” După 

Paul Valéry, sensul unui poem, ca şi cel 

al unui obiect, este treaba cititorului. 

Quantum potes, tantum aude. Şi dacă 

tot suntem la exemple, amintim şi de 

George Călinescu care, în Principiile de 

estetică, precizează că poezia este „un 

mod ceremonial, ineficient de a comu-

nica iraţionalul, este forma goală a 

activităţii intelectuale. Ca să se facă 

înţeleşi, poeţii se joacă, făcând ca şi 

nebunii gestul comunicării fără să co-

munice în fond nimic decât nevoia 

fundamentală a sufletului uman de a 

prinde sensul lumii.” Este sensul la 

care vibrează cititorul de poezie, este 

spiritul iradiant care îşi transmite 

forţa mai departe, pe undele sufletului 

şi ale minţii.  
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BIBLIOTECARUL RURAL, ÎN VREMURI DE BEJENIE… 

(confesiuni bibliote-comice) 

Dorin COZAN 

bibliotecar la Biblioteca Publică 

Cotnari 

Este incredibil câte lucruri se pot 

face într-o bibliotecă rurală, în vremuri 

pandemice! Și sunt sigur că într-o bi-

bliotecă județeană sau națională (cum 

am văzut de exemplu londonezii care 

prezintă rețele culinare online) se pot 

face și mai multe!  

Trebuie să recunosc că, de vreun 

an și ceva, aveam rutina mea zilnică: 

veneam vesel la muncă, mă instalam la 

birou și-mi ziceam: „Ia să vedem noi ce 

lucruri extraordinare vom face astăzi”! 

Mă simțeam, iertată fie-mi comparația, 

ca Albă ca Zăpada și cei șapte pitici; 

pentru că nimic din ceea ce reușeam 

să fac nu mi se datora mie, ci piticilor 

cu care lucrez (sau să zic: pentru care 

lucrez?). Pe scurt, ce făceam în fiecare 

zi la bibliotecă înainte de pandemia 

veselă și tristă care ne-a cotropit? Dar 

înainte de a pune marea întrebare ce 

face un bibliotecar toată ziua (sic!), aș 

vrea să vă spun o poveste: 

Vă mulțumesc, știam că îmi veți 

îngădui această mică digresiune, așa 

cum cei mici permit bunicilor să-și în-

ceapă discursul moralizator cu expre-

sia: „pe vremea mea, dragul meu… 

ș.a.m.d., înainte de a ieși în parc. 

Deci, să ascultăm povestea: Se 

spune că era odată o bucată de sare. Și 

această bucată de sare, fiind foarte cu-

rioasă din fire, a cutreierat lumea în 

lung și în lat, pentru a afla cât mai mul-

te. Dar, cu cât afla mai multe, cu atât 

simțea că ceva esențial îi lipsește, că 

nu e împlinită. Și uite-așa, într-o zi, bu-

cata noastră de sare, ajungând pentru 

prima dată la marginile Pământului, a 

văzut pentru prima dată marea. Mira-

tă, a întrebat: 

– Dar tu cine ești? 

– Intră și vei vedea! i-a răspuns 

marea. 

Bucata de sare a început să înain-

teze și, desigur, cu cât înainta în mare, 

cu atât se dizolva. Când a rămas o mică 

parte din ea, a spus: 



DORIN COZAN 

35 

– Acum știu cine sunt!....  

Acum, sărind peste morala po-

veștii, să revenim la întrebare și să 

dezvăluim secretul sau măcar o parte 

din el: pe lângă munca de birou (adre-

se, referate, statistică, registre de evi-

dență, anunțuri online etc.) și serviciile 

obișnuite de bibliotecă (împrumut de 

carte, xerox, acces Internet, referințe 

bibliografice), plăcerea mea profesio-

nală era aceea de a organiza activități 

și proiecte socio-educaționale. Dacă 

serviciile tradiționale erau coaja, care 

susține și protejează, atunci proiectele 

erau miezul de nucă, cum ar veni. 

Dar iată că ne-am trezit în deja 

celebrul termen lockdown: adio public, 

adică activități, adio obiectul muncii!  

Ce liniște s-a făcut deodată în bi-

bliotecă! Parcă mai auzeam din când în 

când tropăitul copiilor pe scări, foșne-

tul unei cărți deschise, râsul înfundat 

al vreunui adolescent în spatele raftu-

rilor…așa cum, după o nuntă mare, în-

că îți sună în urechi muzica și conver-

sațiile mesenilor. Așa că, încet-încet, 

am început să dăm telefoane colegilor 

și să ne întrebăm: „Ce faci? Mai tră-

iești?” 

Spre surprinderea noastră a tutu-

ror – trăiam. Dar evident că nu era 

suficient; niciodată nu este.  

Nu știu însă cum am făcut și am 

descoperit…Internetul! Cum ar veni, 

am reinventat roata! De fapt, știu cum: 

venea ca o locomotivă second-hand 

ziua de 1 iunie și simțeam că e musai 

să facem ceva. Așa că ne-am pus între-

barea (mie și prințesei mele de 8 ani): 

cum ar fi dacă le-am citi copiilor o po-

veste? Și-n seara cu pricina, luând cu 

noi trei pisici mici, sub un lampadar 

adus de acasă, ne-am așezat toți 5 în 

fotoliul tip pară unde am spus poves-

tea… Ce emoții avui, nu vă zic! Nici 

când am luat permisul după două în-

cercări lamentabile (mulțumesc lu’ 

domnul polițist și acum!) nu am avut 

așa emoții!  

De atunci au trecut câteva luni 

bune; de două ori pe săptămână, la 

orele 1 trecute fix, când cei mici se pre-

găteau de somn, am fost, pe rând, în 

funcție de poveste: pirați, indieni, în-

gerași, prinți și prințese, inorogi, flu-

turi, porumbei, păianjeni, mexicani, 

pelerini, turiști ș.a.m.d. Apoi, spre 

week-end, am început să dezbatem cu 

tineri din comunitate, cu multă îndrăz-

neală, marile cărți din literatura uni-

versală: Romeo și Julieta, Ferma anima-

lelor, La răscruce de vânturi, Dragostea 

în vremea holerei… Ce mai, abia aveam 

timp de pregătiri, de citit și luat notițe, 

că mă trezeam și noaptea gândin-

du-mă ce fain ar fi dacă aș face și aia, 

dar și aia…și de ce nu? și… și tot așa! 

Nu vă mai spun de cursurile, con-

ferințele și toate prezentările pe Zoom 

și alte platforme unde ne-am trezit 

atât de aproape și atât de… cooperanți, 

da! Și atât de simpli și cu un pic de 

speranță în plus, că va fi mai bine.  

Nici de Trenulețul cu povești de la 

minunata bibliotecă din Pietrari nu vă 

mai zic! Nici de zecile de invitații 
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online care curgeau zilnic pe grupul de 

WhatsApp, „Sfoara virtuală”! Sau că 

ne-am întâlnit, „întâmplător” (pe cu-

vânt!), pe dealul Cătălina să vedem 

marea trecere a cometei! Sau de Per-

seide, pentru dușul meteoric anual… 

Evident, am stat la distanță, am res-

pectat regulile (numai auzeam: „Of, 

Mare B., da’ chiar trebuie mască să mă 

uit prin telescop?”), dar ne-am simțit 

mai aproape ca oricând.  

Acum, când ne-am mai liniștit un 

pic și am învățat să trăim cu virusul, 

acum știm, pe propria piele, că pentru 

a câștiga mult trebuie, asemenea bu-

cății de sare, să te lași cufundat în ceea 

ce îți provoacă frică și te poate strivi.  

Ce șansă, până la urmă, să trăim 

în aceste vremuri războinice și să 

avem conștiința că biblioteca n-a fost a 

urmașilor mei, nu este a mea și nu e a 

noastră, ci a urmașilor noștri, și a ur-

mașilor urmașilor noștri în veacul ve-

cilor! Amin!  

 

Apropo: cum ai eticheta anul 

2020 într-un singur cuvânt? Eu l-am 

numit poetic... trambulind. 
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EDIȚII BIBLIOFILE ALE UNOR POEȚI ROMÂNI  

DIN SECOLUL AL XIX-LEA 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași 

Prezentăm, în acest material, câteva lucrări de poezie ale unor autori români, 

tipărite în veacul al XIX-lea și păstrate în colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachiˮ 

Iași (în continuare: BJ Iaşi). Menționăm că deși edițiile la care facem trimitere au 

fost destinate publicului larg, unele exemplare de referință se individualizează, prin 

diverse notații olografe sau ex-libris-uri. Tocmai de aceea e bine ca asemenea volu-

me să fie analizate, din punct de vedere bibliofil, distinct, indiferent de numărul 

exemplarelor păstrate. E lesne de înțeles că am realizat o selecție a opurilor aflate în 

fondul documentar. 

 

 Gh. Asachi, Fabule versuite, 

ediția a treia, adăugită, Iași, 

Institutul Albinei, 1844, 138 p. 

 

Această ediție a fabulelor, „ver-

suiteˮ de Gheorghe Asachi (1788-

1869), „mădular [al, n.n.] Academiei de 

Roma și a mai multor societăți învă-

țateˮ (informație regăsită pe pagina de 

titlu), a fost tipărită în alfabet chirilic, 

la Institutul Albinei, din capitala Mol-

dovei. Pe verso-ul paginii de titlu se 

poate citi că volumul a apărut „cu voea 

țenzurei/ Vorn[ici] T[eodor] Balș, K. 

de Baroțțiˮ.  
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O scurtă introducere, așezată înaintea 

cuprinsului, informează cititorii că 

Cele întăi fabule versuite în limba ro-

mână s-au făcut cunoscute publicului 

prin tipărirele cuprinse în partea întâi a 

acestei culegeri. În astă ediție se adao-

gă și partea a doua, cu dorința a puté 

căștiga îngăduirea, de care se învredni-

cisă pârga apologului1 român (p. 3). 

Tabla de materii e împărţită în 

două secţiuni. Partea întâi se deschide 

cu Zina fabulei – cătră cetitor, pe care o 

redăm, integral, mai jos: Prin rostiri de 

adevăruri, ascunse-n cimilitură,/ Aduc 

ţieʼntăea oară cu plăcereʼnvăţătură./ În 

a vieţei strămba cale pe român să în-

dreptezu,/ Prin lupi, corbi, furnici şi 

broaşte a vorbi mă disfătezu./ Adevărul 

salt nu place, diʼi şi bun e plin dʼaspri-

me,/ Dar când vitele vor spune, n-a să 

supere pe nime./ De aceea a lor zise, cu 

vând binevoitor,/ Să asculţi, să erţi cu-

tezul, preţuind ţintirea lor. 

Celelalte fabule incluse în această 

parte sunt următoarele: Grierul şi fur-

nica; Corbul şi vulpea; Broasca şi boul; 

Acii doi catâri; Asinul şi furul; Lupul şi 

mielul; Leul şi guzganul; Guzganul de 

cetate şi cel de câmp; Cerbul la fântână; 

Cocostârcul şi vulpea; Lupul şi cucoara; 

Guzganul sehastru; Ţeranul şi fiii sei; 

Oala de aramă şi oala de lut; Vulpea şi 

ţapul; Capra, ştiunca şi oaea în compa-

nie cu leul; Oaea şi mielul; Stomahul şi 

mădulările; În unire stă tăria; Musca şi 

                                                 
1 Apologul face trimitere la o scurtă povestire 
(în versuri sau proză), care cuprinde o învăţă-
tură morală, prezentată în cheie alegorică. 

capul; Cânile carile scapă lucrul, văn-

nându-i umbra; Moartea şi nenorocitul; 

Broaştele care cer un împărat; Roza şi 

spinul; Picătura şi rîul. 

Partea a doua cuprinde: Castorii; 

Okii şi nasul; Vulpea, momiţa şi fiarele; 

Minciunile; Momiţa la bal maské; Epuri-

le şi prietinii sei cii mulţi; Soarele şi ne-

gura; Lupul prefăcut în păstor; Stânca 

ce fată; Două spice; Ursul, pasărea, şer-

pele şi momiţa; Albina, tinţarul şi mus-

ca; Consultul; Lupii şi oile; Asinul şi flue-

rul; Erostrat; Cărările şi calea dreaptă; 

Selbaticul şi călătoriul; Peştile şi pesca-

riul; Giudecata nouă a lui Paris; Călăto-

rul şi cânii; Aurul şi fierul; Cuvântul lui 

Socrat; Diogenes; Clopotul şi limba lui. 

La sfârşitul fiecărei fabule se gă-

seşte câte o ilustraţie, inspirată din su-

biectul asupra căruia se îndreaptă 

atenţia autorului. Cele mai multe ima-

gini surprind vieţuitoare din regnul 

animal. De asemenea, în finalul volu-

mului a fost aşezat un Vocabular de 

oarecare cuvinte întrebuinţate în astă 

carte (p. 134-138), care explică unii 

termeni mai puţini cunoscuţi cititoru-

lui de la mijlocul veacului al XIX-lea. 

Câteva exemple: avantură (aventură), 

azur, apolog, Atina (zeiţa Atena), gra-

ţie, grimas, Diana, Efes, perlă, Proteus, 

Socrat, sirenă, seneaţă (armă) etc. 

Exemplarul la care facem trimite-

re a fost intens utilizat şi se află într-o 

stare proastă de conservare; conform 

unei însemnări aflată pe pagina de tit-

lu, datată 28 septembrie 1852, a apar-

ţinut unui G. Popovici. 
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Tot la BJ Iaşi se păstrează şi ediţia 

din 1836 a Fabulelor alese, pe românie 

aduse de Aga Asachi, mădulari [al] Aca-

demiei de Roma (Iaşi, Tipografia Albi-

nei, 55 p.), semn că textul este o tradu-

cere. Aflat într-o stare foarte proastă 

de conservare, volumul conţine o vas-

tă Înainte cuvântare (p. I-XX), în care 

autorul oferă explicaţii cu privire la 

rostul fabulei şi face trimitere la auto-

rii din vechime, care au întrebuinţat 

acest tip de scriere, pentru a corecta 

comportamente şi vicii umane. De alt-

fel, imaginea lui Esop e aşezată chiar 

pe verso-ul paginii de titlu. 

Această ediţie e însemnată, fiind 

una din primele cărţi publicate de Asa-

chi (în acelaşi timp cu Poezii, apărut tot 

în 1836 şi cu traducerea din ruseşte a 

Învăţăturii hristiane). Conţinutul său 

este identic cu prima secţiune a ediţiei 

din 1844 a Fabulelor versuite. 

 

 Antioh Cantemir, Satire și alte 

poetice compuneri, traduse din ru-

sește de A. Donici și K. Negruțți, edi-

ția a doa, Iassi, Tipografiea lui A. 

Bermann, 1858, 148 p. 

 

Ediție elegant tipărită, această 

carte a prinţului Antioh Cantemir be-

neficiază de o substanțială introducere 

și câteva precizări foarte importante: 

Satirile Prințului Antioh Cantemir au 

fostu tipărite la anul 18442, cu cheltuia-

                                                 
2 Pagina de titlu a ediţiei din 1844 a fost repro-
dusă de George Călinescu, în Istoria literaturii 
române de la origini până în prezent, Bucu-

la răpausatului vornic A. Sturza (Miklă-

ușeanul), însă acea ediție ajunsese a fi 

atât de rară, încât abia se mai găsia. 

Publicându o a doa ediție a scrierilor 

acestui prinț român, socotim a îndatori 

pre iubitorii literaturei române, care 

știu a deosebi frumosul folositor din 

urâtul pretențios (p. V-VI). Deşi această 

notiţă nu e semnată, e foarte posibil ca 

ea să aparţină celor doi traducători 

(Alecu Donici şi Costache Negruzzi), 

nume importante ale culturii româ-

neşti din veacul al XIX-lea, ambii fiind 

în viaţă la momentul retipăririi acestor 

Satire. 

Urmează apoi Vieața Prințului An-

tioh Cantemir (p. IX-XXIII) – fiu al dom-

nului Dimitrie Cantemir, născut la 10 

septembrie 1709, la Constantinopol și 

mort la Paris, la 11 aprilie 1744. Tot în 

                                                             
reşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Ar-
tă, 1941, p. 45. 
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partea introductivă a lucrării sunt in-

cluse și câteva pagini de Versuri în lau-

da Prințului Cantemir, omagiale, scrise 

de Teofil Krolik, arhimandrit de Novo-

spaskii (în limba latină), p. XXVII-

XXVIII, Teofan, arhimandritul de No-

vogorod (în limba rusă), p. XXIX. De 

asemenea, tot în această parte e plasat 

și un poem în limba italiană, nesemnat 

(p. XXX-XXXIV).  

Urmează o Scrisoare a autorului, 

cătră un prieten, text pe care îl redăm, 

transliterat, în întregime: Domnul meu! 

Cu câțiva ani mai înainte ai dorit a ști 

de mă mai ocupez cu a scrie versuri și, 

de am făcut ceva nou, să-ți trimit. În 

adevăr, atunce eu ți-am răspuns că, 

pășind cătră o noă însărcinare, n-am 

avut vreme pentru asemene lucru, cu 

care numai în ceasuri slobode este cui-

va ertat a se îndeletnici. În urmă însă 

mi s-a prilejit a face trei noue satire, câ-

teva cântări, fabule și alte mărunte 

compuneri, dar părându-mi stilul lor în-

destul de deosebit de cele mai înainte 

alcătuiri a le mele, care pân a nu mă 

porni din patrie și fără voia mea au eși-

tu în lume, m-am apucat să le îndrep-

tez. Nu puțină osteneală am avut gă-

sind în ele multe neîndepliniri și nede-

săvârșiri. Multe am schimbat, multe am 

adaos, iar mai multe am scos și pot zice 

că din nou le-am prelucrat. Așa dar, 

domnul meu, fiind că d-tale mai nainte 

ți-au adusu oare care plăcere micile 

mele compuneri, ieu îndrăsneală pe 

lăngă aceasta a-ți trimite atât pre cele 

corigiate, cât și pre cele noue, toate 

adunate într-o cărticică, nu atât spre 

cetire, cât spre îndreptare și pentru ca 

să-ți fac cunoscută întrebuințarea pri-

soselnicelor mele ceasuri. Paris, 1743, 

martie (p. XXXV-XXXVI). 

Această ediție conține și o dedica-

ție în versuri a autorului pentru împă-

răteasa Elisabeta Petrovna (p. XXXIX-

XL) și, de asemenea, o prefață a lui An-

tioh Cantemir, pe care o transliterăm 

și o redăm mai jos: Satira se poate nu-

mi acea compunere, care prin un stil 

vesel, luând în rîs demoralisația, stăru-

ește a îndrepta naravurile omenești; 

pentru aceasta ea în scopul seu e potri-

vită cu ori ce altă alcătuire morală, dar 

stilul ei fiind mai simplu și vesel, se ce-

tește cu plăcere și desvălirile ei sântu 

mai nimerite, pentru că de luarea în rîs 

noi ne tememu mai mult de cât de ori ce 

pedeapsă./ Satira ș-a luat începutul seu 

în priveliștile populare, unde, între acte-

le tragediilor, se găsea, pentru înveseli-

rea privitorilor, representații comice în 

care fețele în chip de satiri, prin glume 

grosiere și cu totul populare, prihăniau 

naravurile și relele deprinderi a cetățe-

nilor. Aceste înfățoșeri, romanii urmân-

du grecilor, le introduseră în priveliștile 

lor, iar apoi afară de priveliști, începură 

a face verse satirice. Un oare care Lu-

țilie deschise drumul lui Orație, Pers și 

Iuvenal și aceștia satirilor italieni, fran-

cezi și de alte nații./ Eu în compunerele 

mele am urmat mai ales pre Orație și 

pre francezul Boalo, de la carii multe 

am împrumutat, însușindu-le cu obice-

iurile noastre. Las pre cetitorii mei a 
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judeca de izbutirea ce am făcut într-o 

asemenea nouă cercare pentru limba 

noastră. Noutatea întreprinderei poate 

că-mi va erta greșalele stilului; iar acea 

ferită desvălire a demoralisației în față, 

nu o potu critica iubitorii de virtute. De 

la demoralisați nu aștept nimic, căci și 

lauda și ocara, dragostea și ura lor, de o 

potrivă le desprețuesc (p. XLIII-XLIV). 

Corpul propriu-zis al lucrării cu-

prinde Satire (p. 1-111), Ode (p. 115-

124), Epistole (p. 127-130), Fabule (p. 

133-142) și Epigrame (p. 145-147). 

Legătura volumului nu este originală, 

ci de dată recentă. Atât pe copertă, cât 

și pe pagina de titlu, se găsește semnă-

tura olografă a lui N. Catargi, posibil 

același cu boierul ieșean Nicolae Cali-

machi-Catargi (1830-1882), politician 

important și ministru de externe al 

României în primii ani de domnie ai lui 

Carol I. 

 

 Dimitrie Bolintineanu, Bătăliile 

Românilor (fapte istorice), Bucu-

resci, Tipografia Națională a lui J. 

Romanow et. Comp., 1859, 223 p.  

 

Lucrare importantă a cunoscutu-

lui poet, om politic și diplomat român, 

Bătăliile românilor a apărut în 1859, 

deci exemplarul păstrat în colecțiile BJ 

Iași este o ediție princeps, tipărită în al-

fabet de tranziție. Legătura volumului 

nu este originală, căci pe cotor se poa-

te citi Istoria lui Herodot; se observă 

însă că această legătură este tot de 

secol XIX. Cartea (nr. inv. 201697) a 

intrat în colecțiile BJ Iaşi în anul 1966, 

fiind achiziționată de la un anticariat 

din oraș (păstrează ștampila de prove-

niență, la final). De asemenea, pe pagi-

na de titlu a fost aplicată ștampila edi-

torului – J. Romanow, greu lizibilă. 

Înscriindu-se în romantismul 

epocii, Bolintineanu abordează în Bă-

tăliile istorice subiecte din istoria na-

țională, care fac trimitere la trecutul 

glorios și vitejia unor domni din epoca 

medievală. Cuprinde următoarele poe-

me: Ana Doamna, Kozia, Bârladu, Baia, 

Codrul Cosminului, Cetatea Albă (Aker-

man), Milița, Rovina, Bogdan în Polo-

nia, Săn-Petru, Moldavii la Marienburg, 

Kaheul, Solii lui Țepeș la Mohamet, 

Fecioara de la Prut, Bătălia de la Var-

na, Ogogenii, Doă lupte, Năvala lui Țe-

peș, Mihai în Transilvania, Apa Bârsei!, 

Grozea Vornicul, Domnul Ionașcu, Ko-

păcenii, Luarea Hotinului, Vornicu Du-

mitru, Mihai la Vidin, Ștefan la moarte, 
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Koroba, Lupta între români, Siretul, 

Glubavii, Klejanii, Țuțora, Cornul lui 

Sas, Petru Șkiopul, Gergița, Consiliul 

secret, Șerbănești, Mustafa Pașa, Kălu-

gărenii, Mihai revenind de la Dunăre, 

Bătălia pe ceață, Movila lui Răzvan, 

Braha Căpitanul, Mărirea lui Mihaiu, 

Petru și Asan, Dumbrava Roșie. 

Anexele lucrării cuprind informa-

ții istorice și citate din vechile letopise-

țe românești. Spre exemplu, ca un ada-

os la poezia Ana Doamna, D. Bolinti-

neanu oferă extrase din lucrarea lui 

Mihail Kogălniceanu, Histoire de la 

Valachie et de la Moldavie, tipărită la 

Berlin, în 1837 (p. 173-174); autorul 

citează și pe Dimitrie Cantemir (ediția 

latină a Istoriei Imperiului Otoman), 

cronicarii Miron Costin şi Grigore Ure-

che, Nicolae Bălcescu, August Trebo-

niu Laurian, Gheorghe Șincai ș.a. 

Notele istorice3 cuprind p. 173-

210. Tabla de materii, Greșelile de tipar 

și Lista abonaților (a cărei lectură e in-

teresantă, atât pentru numele din 

Muntenia, cât și pentru cele din Mol-

dova) încheie această carte, expresie a 

unui patriotism pe alocuri exacerbat, 

însă de înțeles în contextul politic și 

social de la jumătatea secolului al 

XIX-lea. 

                                                 
3 Informațiile suplimentare, istorice, ca o ane-
xă la unele creații literare, nu sunt un fapt ne-
obișnuit pentru veacul al XIX-lea. Spre exem-
plu, publicând Dumbrava roșie, la Iași, în 1872, 
Vasile Alecsandri a simțit nevoia să facă trimi-
tere la unele mărturii istorice, pentru susține-
rea ideilor exprimate în poemul său. 

 

 Anton Pann, Culegere de prover-

buri sau povestea vorbii. De prin lu-

me adunate și iarăși la lume date, 

vol. 1-3, București, Tipografia lui 

Anton Pann, 18534 (fig. 2) 

 

Cunoscuta culegere realizată de 

Anton Pann (1796-1854) a fost publi-

cată cu litere chirilice, în trei tomuri și 

tipărită în tipografia proprie a autoru-

lui, din Bucureşti. Exemplarele de la BJ 

Iași sunt legate împreună (nr. inv. 

844943). Primul volum conține 176 

pagini, dar lipsesc filele 1-6, inclusiv 

pagina de titlu; a fost restaurat, iar le-

gătura e nouă. 

La sfârșitul acestui volum sunt câ-

teva însemnări olografe: Souvenir, Gh. 

Iliescu/ Astăzi, citind de prin carte/ Au-

                                                 
4 La BJ Iași se păstrează și alte ediții princeps 
din opere ale lui Anton Pann (de exemplu, pri-
mele două volume, legate împreună, din Noul 
erotokrit, Sibiu, tipărit la Georgie de Klozius, 
1837, 124 p.; 162 p.). 
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zind, mult haz făcând/ Bucurie și întris-

tare,/ Multe vorbe aducând / 1912, 

iunie 2/ Drăgășani, Vâlcea/ Gheorghe 

H. Nică zis Gh. Iliescu ferar, Com[una] 

Vârleni, pl[asa] Cerna, Vâlcea, prin ga-

ra Drăgășani (p. 175). La p. 176, altă 

însemnare, cu semnătură indescifra-

bilă: Anul una mie nouă sute douăzeci, 

luna sept[embrie], 15. 

 

Volumul al doilea a fost tipărit în 

același an, la aceeași tipografie. Are 

167 pagini, iar la pagina 1 se găsește 

aceeași însemnare a lui Nică H. Gheor-

ghe, zis Gh. Iliescu, datată însă 3 iunie 

1912. Așadar, Gh. Iliescu a terminat de 

citit volumul I la 2 iunie 1912, iar o zi 

mai târziu a început lectura următoru-

lui tom. Fierarul vâlcean, proprietar al 

cărții, a citit cu atenție textul și a făcut 

diverse sublinieri sau chiar corecturi. 

De exemplu, la p. 107 (vol. II), acolo 

unde e redat un dialog între o mamă și 

o fiică, cuprinse în istorisirea Despre 

căsătorie, fierarul a observat, just, că 

unele vorbe atribuite mamei sunt, de 

fapt, rostite de fată; așadar, a tăiat cu-

vântul mama și a scris fata. 

Și acest volum conține urme de 

restaurare; la interiorul cărții există și 

alte însemnări, lipsite de valoare; spre 

exemplu, la p. 23 e notată o dată: 1875, 

martie; numele unui Ion Teodorescu 

din R[âmnicu] Vâlcea e prezent la p. 

82. 

Povestea vorbii s-a bucurat de 

popularitate, fiind una din cărțile des 

lecturate, în diverse medii sociale. 

Exemplarul de la BJ Iași confirmă acest 

fapt. Tomul doi mai conține și alte în-

semnări, ale altor persoane decât cele 

amintite; aceste notații sunt incomple-

te și greu lizibile, fiind scrise cu creio-

nul (p. 106). Numele unui Alecsandru 

se regăsește la p. 114; de la p. 159 

aflăm că la 23 martie a zămislit Cârla-

na, anul 1875. 

Volumul 3 conține 162 p. și este 

foarte bine conservat. Conține însem-

nări: la p. 94: Souvenir D-lui Demetres-

cu învățător/ com. Baga, plasa ocolu, 

județul Vâlcea/ Din comuna Bălcești, 

plasa Oltu-Oltețu, același județ; p. 167: 

Am citit această carte de povești com-

pusă de Anton Pan și am rămas pe de-

plin mulțumit / Gr. Safferescu; la p. 68, 

însemnare cu creionul, incompletă, 

conținând o poezie de dragoste, alcătu-

ită în stil popular, intitulată Memoria: 

… și stejarul la rădăcină/ … de a lui frun-

ză că s-a uscat/ [Și] de al toamnei vânt 

ce ruină/ … de frunze e desbrăcat/ [Ale] 

mele zile albe și negre/ [Le] văd grăma-
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dă [respinse?] stând / Dar nu e viscol, 

nici adiere/ Să le gonească din al meu 

gând/ Și chipu-ți june fără de schim-

bare/ Mario dragă, mereu îl văd,/ El ca 

și un suflet vârstă nu are/ Nicio secundă 

din gând îl perd/ Ochi, părul, figura, 

trăs[ăt]uri, că[u]tare/ Zâmbet, guriță și 

în fine tot/ Pasu-ți și vocia ta mân-

găetoare/ Nici de asta să uit nu pot… 

Aceste încercări lirice trebuie co-

relate cu textul incomplet de la p. 106, 

din vol. II, căci e același scris, cu același 

instrument (creion); din însemnarea 

de la p. 106, vol. II, aflăm, totuși, că 

aceste versuri au fost așternute de un 

Ionel, cu înfocare, […] bătrân astăzi, 

căci nu mai pot, probabil la sfârșitul 

veacului al XIX-lea sau începutul celui 

următor. 

 

 Alessandru Pelimon, Epoca glo-

riósă a lui Michai Viteazul, poemă 

istorică în versuri, Bucuresci, Tipo-

grafia Națională, 1867, 390 p.  

 

În contextul renașterii naționale 

din veacul al XIX-lea, figura glorioasă a 

lui Mihai Viteazul, om politic impor-

tant și primul unificator al celor trei 

țări românești (Muntenia, Moldova, 

Transilvania) a devenit subiect de lite-

ratură, marele voievod fiind proiectat 

în ipostaza unui erou, care a înțeles 

originea comună și nevoia de unire a 

românilor din cele trei state. 

În această paradigmă se înscrie și 

amplul poem în versuri redactat de 

Alexandru Pelimon (1822-1881), gor-

jean de origine, dar stabilit în Bucu-

rești5 (a semnat uneori şi Palemon), 

ale cărui scrieri sunt inspirate din 

istoria românilor; în cazul de față, poe-

tul are ca scop nu doar evocarea figurii 

legendarului domn, ci și educarea con-

temporanilor.  

Potrivit biobibliografiei scriitoru-

lui, acesta a tipărit câteva zeci de cărţi6, 

                                                 
5 A scris și Catastrofa întâmplată boiarilor în 
Muntele Găvanul – 1821, București, Tipografia 
Stephan Rassidescu, 1864, 206 p., lucrare în 
proză (aflată, de asemenea, în colecţiile BJ 
Iaşi), care reconstituie evenimente în care a 
fost implicată Eteria în Țările Române. Lucră-
rile lui Alexandru Pelimon au fost apreciate de 
Nicolae Manolescu ca fiind „proasteˮ, cu slaba 
excepţie a romanului Hoţii şi hagiul – 1853, 
unul din primele romane româneşti terminate 
şi tipărite (vezi Istorie critică a literaturii ro-
mâne. 5 secole de literatură, Piteşti, Editura Pa-
ralela 45, 2008, p. 346). 
6 G[abriela] D[răgoi], Pelimon Alexandru, în 
Dicţionarul literaturii române de la origine pâ-
nă la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 
1979, p. 671. 
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semnând poezie, jurnal, memorii, tea-

tru, roman, impresii de călătorie etc. 

Mai întâi, Pelimon a publicat, în anul 

Revoluţiei (1848), o descriere a Ves-

titei bătălii de la Călugăreni, lucrare 

subintitulată Resuvenire despre gloria 

românilor; aşadar, poemul istoric din 

1867 a fost precedat de alte încercări 

ale autorului de a glorifica personali-

tatea lui Mihai Viteazul şi, ulterior, în 

1875, textul a fost retipărit, semn că 

răspundea unor cerinţe de lectură. 

Volumul are o frumoasă legătură 

originală, pe copertă figurând coroana 

voievodală; pe verso-ul paginii de titlu 

se regăsește semnătura originală a 

autorului, cu mențiunea: Câte essem-

plare nu vor purta subsemnătura mea 

le voiu considera ca contra-făcute, A. 

Pelimon. 

 

Cartea se deschide cu un cuvânt 

intitulat Către lectori, în care autorul 

ține să precizeze: Scopul [acestei lu-

crări, n.n.] nu mi-a fost d-a face o epo-

pee omerică; aceasta va fi reservată vre 

unei somități în litere; dar am căutat a 

presinta publicului o poemă originală 

în versuri, în care m-am servit cu o lim-

bă de tot populară, conservând și chiar 

ritmul poesiilor d-asemenea.  

Tipic lucrărilor din epoca roman-

tismului, autorul mărturisește că a 

consultat lucrări de istorie și letopi-

sețe pentru scrierea poemului (p. IV). 

După cuvântul introductiv, ur-

mează Un document (p. V-VII), în care 

Pelimon istorisește cum a descoperit 

pomelnicul vechi de la Mănăstirea Mă-

xineni, ctitorie a lui Matei Basarab, si-

tuată între Focșani și Brăila. În cuprin-

sul pomelnicului apare și numele lui 

Mihai Vodă și, lucru de noutate pentru 

vremea respectivă, numele soției aces-

tuia apare ca fiind Stanca, nu Floarea, 

aşa cum se încetățenise în istoriografia 

mai veche. Autorul redă la paginile ur-

mătoare (X-XI) conținutul pomelnicu-

lui, în transcriere. 

Poemul propriu-zis conține 22 

„cânturiˮ; poezia lui Pelimon e însoțită 

de referințe bibliografice, astfel încât 

aproape fiecare cânt se termină cu o 

secțiune de note explicative. La finalul 

amplului poem se regăsește o Conclu-

siune, o Observațiune, precum și o 

Elegie. 

Versurile lui Pelimon sunt mo-

deste din punct de vedere literar, căci 

rima e facilă, latinismele nu-și găsesc 

rostul, iar cititorul intuiește dinainte 

ce vrea autorul să transmită. E prezen-

tă ideea trecutului glorios al români-

lor, în detrimentul prezentului. 

Exemplarul de la BJ Iași din Epoca 

gloriósă a lui Michai Viteazul este în-

tr-o stare foarte bună de conservare; 
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prezența semnăturii autorului trans-

formă această carte într-una de colec-

ție, bibliofilă7. 

 

 Poesii poporale, culese de V. Alec-

sandri, Bucuresci, Editura Librăriei 

Socec & Comp., colecția „Autori ro-

mâni, vechi și contemporaniˮ, ediți-

une școlară, aprobată de Ministerul 

Instrucțiunii Publice și al Cultelor, 

1894, 135 p. 

 

Popularitatea de care s-au bucu-

rat versurile publicate, culese și adno-

tate de vornicul Vasile Alecsandri în 

veacul al XIX-lea, a făcut ca mare parte 

din producția sa literară să fie retipări-

tă, în mai multe rânduri. Creațiile poe-

tului de la Mircești au fost introduse 

încă din timpul vieții sale în manualele 

școlare de limbă și literatură română. 

Ediția de față a răspuns unor necesități 

didactice, căci pe pagina de titlu este 

specificat acest fapt. 

Poesiile poporale din această edi-

ție reproduc conținutul celei tipărite în 

                                                 
7 Un alt autor care a dedicat lui Mihai Viteazul 
o operă literară, inspirată din viața și faptele 
acestuia, e Petru Grădișteanu (vezi Uă noapte 
pe ruinele Târgoviștei sau umbra lui Mihaiu Vi-
teaḑiulu, tablou într-unu act cu versuri, Buccu-
resci, Librariu-Editoru George Ioanid, Tipogra-
fia Națională a lui J. Romanow et. C-nie, 1857, 
35 p). Încă un text literar tipărit în veacul al 
XIX-lea şi închinat eroului de la 1600 aparține 
lui I. Văcărescu (vezi poemul Glasul lui Mihai 
Viteazul, în eleganta Culegere din poeziile D-lui 
marelui logofăt I. Văcărescu, București, Tipo-
grafia lui C.A. Rosetti și Vinterhalder, 1848, p. 
141-142). 

1862, în vremea domniei lui Alexan-

dru Ioan Cuza. Ediția princeps a văzut 

lumina tiparului în 1852, însă această 

variantă a fost îmbunătățită și adăugi-

tă ulterior. 

Cartea are o scurtă prefață, ne-

semnată, intitulată Poesia poporală (p. 

5-13), în cuprinsul căreia sunt trecute 

câteva informații cu privire la creaţiile 

populare (cu referire la cele culese de 

Alecsandri), care sunt „cea mai preți-

oasă parte din literatura română. Ca 

formă și conținut, dar mai ales conți-

nut, ele sunt mai presus de operele 

originale ale orișicărui poet românˮ (p. 

5-6). Prefața mai cuprinde și o scrisoa-

re a lui Alecsandri adresată, în octom-

brie 1862, doamnei Elena, soția dom-

nului, în care cunoscutul poet mențio-

nează că publicarea poeziilor populare 

(ediția 1862) s-a făcut exclusiv pentru 

susținerea Asilului Elena Doamna, ins-

tituție a cărei fondatoare și protectoa-

re era Elena Cuza: „doresc a face ca să 
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contribuie însuși geniul poporului în 

folosul Asilului de copii ce poartă nu-

mele Înălțimii Voastreˮ (p. 7). Este pu-

blicat și răspunsul Elenei Cuza (p. 

9-10), datat 10 octombrie 1862, prin 

care i se aduc mulțumiri poetului. Ur-

mătoarele două pagini cuprind intro-

ducerea lui Alecsandri la ediția din 

1852 și care se deschide cu celebrele 

cuvinte: Românul e născut poet. Men-

ționăm că această introducere a fost 

publicată, alături de Doine și lăcrămioa-

re, și în 1853, ediția princeps, aflată, de 

asemenea, în colecțiile BJ Iași8. 

Volumul din 1894 cuprinde: Mio-

rița, Dolca, Șalga, Mogoș Vornicul, To-

ma Alimoș, Inelul și năframa, Radu Ca-

lomfirescu, Ghemiș, Oprișanul, Român 

Grue Grozovanul, Horia și Cloșca, Mihu 

Copilul, Cântecele lui Ștefan Vodă, Cân-

tecul lui Michaiu Viteazul, Doina, Tur-

turica, Fratele răsleț, Haiducul rănit, 

Vrăbiuța, Floricica, Prutul, Voinicul, 

Baba și fata, Ungureanul, Florile dalbe 

şi Hora Unirii. 

Unele balade culese și reproduse 

de Alecsandri conțin note explicative. 

Spre exemplu, despre Miorița și Dolca 

se menționează: „le-am cules din gura 

unui baciu, anume Udrea, de la stâna 

de pe muntele Ceahlău. Acel păstor 

suna din bucium cu o putere extraor-

                                                 
8 Unele poezii populare culese de Alecsandri 
au fost incluse în ediții alături de creațiile sale 
originale. Spre exemplu, volumul Doine și lă-
crămioare, ediția a II-a, Iași, Tipografia Her-
mann-Pileski, 1863, e structurat astfel: Doine, 
Lăcrămioare, Suvenire, Mărgăritare. 

dinară, încât munții se răsunau în ma-

re depărtare. El cânta și din fluier mai 

multe cântece ciobănești, iar mai cu 

seamă Doina […] La anul 1842, într-o 

frumoasă seară de vară, urcându-mă la 

stâna din Ceahlău, unde auzisem răsu-

nând buciumul lui Udrea, am asistat la 

unul din cele mai sublime spectacole 

ale naturei, luminate de razele asfinți-

tului soareluiˮ (p. 27). 

Exemplarul despre care amintim 

sumar aici, publicat în 1894, are, to-

tuși, o particularitate, căci a făcut parte 

din biblioteca istoricului Gheorghe 

Ghibănescu (1864-1936) – fondator al 

Bibliotecii Municipale ieşene, a cărui 

semnătură se regăsește în patru locuri 

distincte (pe copertă, pe pagina de tit-

lu şi la p. 3 și 5). Volumul conține 

scurte notații cu creionul, efectuate, 

probabil, de un elev (sublinieri). 

 

 Sextil Pușcariu, Juvenilia: proză 

și versuri, Brașov, Editura Librăriei 

N.I. Ciurcu, 1898, 264 p. 

 

Lucrarea filologului şi istoricului 

literar Sextil Pușcariu (1877-1948), 

tipărită în orașul natal al autorului 

(Brașov), cuprinde mai multe părți: 

Proză (p. 1-215), Poezii în proză (p. 

219-235), Versuri (p. 239-248), Epi-

grame (p. 251-258). Ilustrațiile volu-

mului, reduse ca număr, dar cu valoare 

artistică, aparțin pictorului german C. 

Schiebold. 

Pe volum au fost aplicate, de-a 

lungul timpului, mai multe ex-libris-
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uri, care arată proveniența: a făcut 

parte din Biblioteca Liceului Internat 

din Iași (fapt arătat de 3 ștampile, dife-

rite). Mai conține ex-libris-ul legătoriei 

de cărți M. Rosenfeld, str. Mare, Iassy. 

De asemenea, la p. 1 se poate citi încă 

un ex-libris: Din Biblioteca prof. dr. 

Michail T. Săvescu, Iassy, 1900. Conține, 

lesne de înțeles, și ștampila Bibliotecii 

Centrale Regionale Iași. Deosebit e și 

faptul că pe acest exemplar din Juveni-

lia se poate citi și autograful autoru-

lui: În semn de prețuire, Lipsca, în 

27.II.1898, Sextil Pușcariu. Un alt scris, 

la aceeași pagină, conține semnătura 

unui Toma Ionescu / Panescu (?). 

Exemplarul la care ne referim aici 

a fost intens citit, așa cum arată însem-

nările de la sfârșit. Semnăturile sunt 

ilizibile, însă notaţiile sunt cel puțin în 

număr de trei, dintre care două datate: 

IV.[19]17 și 26.II.1940. 

 

Cartea se deschide cu un scurt 

text, intitulat În loc de prefață (p. V-VI), 

în care Sextil Pușcariu, tânăr de numai 

21 ani la publicarea acestui op, explică 

alcătuirea volumului și menționează 

că unele părți au fost scrise „când ie-

ram de 15 aniˮ (p. V). Scurtul cuvânt 

introductiv e datat Lipsca, în 4 ianuarie 

1898, semn că Pușcariu a definitivat al-

cătuirea volumului la Leipzig, acolo 

unde se afla la începutul anului 1898. 

De altfel, majoritatea prozelor au 

fost redactate, conform notațiilor de la 

finalul acestora, la München, dar și la 

Copenhaga. În Epilog, autorul deplân-

ge numeroasele erori de tehnoredac-

tare și precizează: „Greșelile acestea 

nu s-ar fi făcut dacă aș fi făcut eu în-

sumi corectura. Aceasta a fost însă cu 

neputință, tipărindu-să cartea în Bra-

șov și fiind ieu stabilit în Lipscaˮ (p. 

263). 
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DARUL EMINESCIAN: PATIMA PENTRU ADEVĂR 

ȘI PROFUNZIMILE FIINȚEI 

Dumitru ŞERBAN 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iași 

Interviul de față prezintă o sinteză 

despre Eminescu și opera lui, despre miile 

de măști sub care se deghizează, despre 

Eminescu în esența lui, despre Eminescu și 

profunzimile iubirii, Eminescu și destinul 

uman, Eminescu și temeiurile ființei, Emi-

nescu și geniul, Eminescu între suferință și 

iubire, Eminescu și pecetea geniului, des-

pre Eminescu care-și pune pecetea asupra 

marilor scriitori (Bacovia, Caragiale), des-

pre Eminescu care are rolul de înaltă Fiin-

ță, despre patima lui pentru adevăr și pro-

funzimile ființei, despre Eminescu „arheul 

neamului românesc”, despre Eminescu și 

limbajul matematic, despre Eminescu și 

schimbarea paradigmei nașterii universu-

lui, despre „Eminescu prin Hyperion”, des-

pre modernitatea și complexitatea operei 

eminesciene, Eminescu privit ca poet tragic, 

cel ce umanizează destinul anticilor prin 

melancolie, Eminescu poetul total – „omul 

deplin al culturii românești”, filtrat prin 

ochiul criticului literar Theodor Codreanu, 

unul dintre marii eminescologi ai vremii. 

Theodor Codreanu s-a născut la 1 

aprilie 1945, în satul Sârbi din comuna 

Banca, județul Vaslui, iar despre Eminescu 

și opera sa a scris următoarele cărți: Emi-

nescu – dialectica stilului (Ed. Cartea Româ-

nească, București, 1984); Modelul ontologic 

eminescian (Ed. Porto-Franco, Galați, 

1992); Dubla sacrificare a lui Eminescu (Ed. 

Macarie, Târgoviște, 1997; ediția a doua, 

revăzută și adăugită, Ed. Serafimus, Brașov, 

1999, prefață de Zoe Dumitrescu-Bușulen-

ga; ediția a treia, revăzută și adăugită, Ed. 

Civitas, Chișinău, 1999, cu o scrisoare-post-

față de George Munteanu); Controverse 

eminesciene (Ed. Viitorul românesc, Bucu-

rești, 2000); De ce a fost sacrificat Emi-

nescu? (Ed. „Grigore Tăbăcaru”, Bacău, 

2001); Mitul Eminescu (Ed. Junimea, Iași, 

2004, colecția Eminesciana); Eminescu 

martor al adevărului (Ed. Scara, București, 

2004) și Editura Criterion Publishing, New 

York, 2010; Eminescu în captivitatea «nebu-

niei» (Ed. Universul, Chișinău, 2011) și Edi-

tura TipoMoldova, 2013, ediția a II-a, revă-

zută și adăugită; Eminesciene, Iași, Editura 

TipoMoldova, 2012; Basarabia eminescia-

nă, Iași, Editura Junimea, 2013; Eminescu 

„incorect politic”, București, Editura Scara, 

2014; Fragmente despre Eminescu, Editura 

Junimea, Iași, 2017. 
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 Cum filtrează Theodor Codreanu 

vârsta inocenţei?  

 Am avut şi eu copilărie ca ori-

care om. Aceasta s-a consumat în satul 

Sârbi, în apropiere de Bârlad, pe malul 

râului cu acelaşi nume. Pe aceste me-

leaguri am avut o aventuroasă copilă-

rie, alături de un grup de prieteni, eu 

fiind cotat, în acele vremuri, drept lide-

rul acelui grup, organizat după toate 

metodele, cu program, având carnete 

de membru unde erau notate regulile 

şi isprăvile, iar noi, cei cinci magnifici, 

trebuia să le respectăm cu sfinţenie. Ba 

chiar plăteam şi o cotizaţie din bani 

procuraţi din vânzarea ouălor, de care 

„făceam rost” ca „paznici” la coştereţe. 

Ei bine, din acel grup, mai târziu au ră-

sărit un critic şi istoric literar – Theo-

dor Codreanu, un poet care s-a stins de 

timpuriu, Dumitru D. Palade, autor al 

două cărţi de poezie, discipol al mare-

lui poet bârlădean Cristian Simionescu, 

şi un pictor care, însă, din păcate, nu a 

perseverat, şi, astfel, din grupul nostru 

a dispărut un destin important, Costel 

Dănescu. S-a ridicat, în schimb, un al-

tul, cu câţiva ani mai mic decât cei din 

grupul nostru, Nicolae Suciu, profesio-

nist remarcabil, membru al Uniunii Ar-

tiştilor Plastici, azi – universitar la Baia 

Mare. Altminteri, tot din copilărie da-

tează şi primele încercări de literatură. 

Pe vremea aceea, şcoala gimnazială din 

Sârbi se desfiinţase din pricina lipsei 

numărului de copii necesar şi am fost 

nevoit ca, timp de trei ani, să merg pe 

jos de la Sârbi la Unţeşti, peste trei dea-

luri, nu mai puţin de zece kilometri dus 

și alți zece întors. Mă uimesc şi eu cum 

de am rezistat ca timp de trei ani în 

timpul verilor şi toamnelor să parcurg 

atâta drum când, astăzi, copiii au la dis-

poziţie autobuze, au de toate şi cu greu 

se crede că n-au dreptul la mai mult. 

 Să păşim către perioada liceului. 

Care sunt amintirile care vă năpădesc în 

aceste clipe?  

 Liceul l-am făcut la Bârlad, la aşa 

numitul Complex Şcolar din oraș, acolo 

unde se adunaseră, pe vremea aceea, 

toate liceele din urbe, inclusiv vestitul 

Colegiu Naţional „Gheorghe Roşca-Co-

dreanu”. Era o imensă citadelă, cu vreo 

2000 de elevi şi, în acei ani, am con-

tinuat cu preocupările mele literare, 

stimulate şi de participarea la un ce-

naclu literar bârlădean din care făceau 

parte doi iluştri profesori de la liceul 

unde am învăţat.  

Este vorba despre Harry Zupper-

man, vestit prin severitate şi profesio-

nalism, şi de viitorul universitar Con-

stantin Parfene. Datorită Domniei Sale 

m-am apropiat de opera lui Mihai Emi-

nescu. Dar orele de limbă şi literatură 
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română le făceam cu soţia dumnealui… 

Într-o zi, fiind bolnavă, a fost înlocuită 

de domnul Constantin Parfene. În pofi-

da faptului că programa, dacă îmi aduc 

bine aminte, nu prevedea studierea po-

eziei erotice a lui Eminescu, Profesorul 

ne-a ţinut o lecţie, în afara programei, 

despre poezia de dragoste a lui Emi-

nescu. A vorbit cu atâta profunzime, cu 

atâta detaşare şi pasiune, încât a doua 

zi m-am dus la biblioteca liceului şi am 

început să-l citesc pe Eminescu. Alt-

minteri, în acei ani s-a născut şi primul 

meu articol despre Eminescu, text pe 

care l-am publicat târziu, într-o carte 

intitulată Controverse eminesciene, apă-

rută în anul 2000, la Editura „Viitorul 

românesc”, al cărei director era D.R. 

Popescu. 

 Domnule profesor, care este pri-

mul impact care vă trimite direct la 

lumea eminesciană? Fiind specialist în 

opera lui Mihai Eminescu şi captivat de 

scrierile acestuia, este ceva care vă 

aseamănă cu marele poet? 

 Cred că l-am menţionat deja, cel 

din timpul liceului. Pe la începutul 

secolului al XX-lea, Eugeniu Speranţia 

spunea că acela în care Eminescu n-a 

pus nimic, ori este incult, ori e străin, 

necunoscând nimic din cultura româ-

nilor. Spre deosebire de majoritatea in-

telectualilor, Eminescu ne aruncă di-

rect în faţa Adevărului, nu a adevăru-

rilor mărunte. În atare privinţă şi-a pus 

Eminescu amprenta pe ceea ce am de-

venit în timp. Patima lui extraordinară 

pentru adevăr, pentru profunzimile 

Fiinţei, iată ce ne-a dăruit Eminescu. El 

spunea că păcatul cel mai mare al oa-

menilor este frica, frica de adevăr, dar 

că numai adevărul foloseşte, oricât de 

crud ar părea. Cred că norma existen-

ţială a unui adevărat intelectual este 

cea eminesciană, care constă în năzuin-

ţa întru adevăr, adevărul care nu este 

cel efemer, ci Adevărul în sensul abso-

lutului pe care îl cunoaştem prin rapor-

tare la cei trei stâlpi, cum îi numea 

Pavel Florenski, împărtăşiţi lumii de 

Iisus: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 

Eminescu, deşi nu a fost un creştin 

practicant, a urmat aceste trei căi şi 

întreg martiriul lui derulat de la vârsta 

de 33 de ani, ultimii șase ani ai vieţii, se 

consumă sub acest spectru „hristosfe-

ric”, cum îl numea Vasile Andru, un 

prozator plecat şi el înainte de vreme 

în lumea stelelor. Aşadar, iată ceea ce 

cred eu că mă apropie, după puterile 

proprii, de Eminescu, conştient cât de 

mici suntem noi faţă de cel pe care ne 

mai îngăduim să şi-l „demitizăm”.  

 Prin incursiunea făcută în viaţa 

şi opera poetului aţi avut şansa să-l 

cunoaşteţi direct şi profund pe marele 

scriitor. Care este omul descoperit de 

dumneavoastră pe care, noi, oamenii de 

rând nu-l cunoaştem? 

 În ce sens omul pe care nu-l cu-

noaştem? 

 Dacă sunt secvenţe în viaţa lui 

Eminescu la care noi nu am avut acces 

sau au fost publicate mai târziu, ori am 

aflat mai târziu despre anumite situaţii 

din viaţa poetului?  
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 Deşi Eminescu a avut o viaţă 

scurtă, în 17 ani a realizat această 

enormă operă care a fost publicată în-

cepând cu ediţia Perpessicius din anul 

1939 şi până la încheierea ei din primii 

ani postdecembrişti. Aceasta e minu-

nea rămasă necunoscută celor mai 

mulţi dintre noi, cele 16 volume ale 

ediţiei academice. Mă întreb mereu – 

oare nu această creaţie uriaşă este pri-

ma necunoscută e existenţei şi operei 

lui Eminescu? Câţi au reuşit să par-

curgă toate aceste 16 volume ale lui 

Eminescu, volume care nu sunt deloc 

lesnicioase în a le pătrunde, a le citi şi a 

le valorifica. Eminescu rămâne o mare 

necunoscută şi astăzi, pentru că, nu în-

tâmplător, o exegetă a operei lui, pe 

nume Ilina Gregori, a scris o carte cu 

acest titlu provocator: Ştim noi cine a 

fost Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze. 

Evident că nu ştim, pentru că ori de 

câte ori ai prilejul să parcurgi o pagină 

din Eminescu descoperi faţete noi de o 

bogăţie inestimabilă. Aceasta se întâm-

plă pentru că Eminescu este ceea ce 

noi numim astăzi „centrul iradiant” al 

canonului literar şi cultural românesc. 

Eminescu a avut conştiinţa acestei con-

diţii culturale, spirituale şi s-a reflectat 

în atare privinţă în destinul lui William 

Shakespeare pentru care avea o mare 

admiraţie. El îl numea „divinul brit” sau 

„geniala acvilă a nordului”, mărci pe ca-

re le găsim în mai multe texte, inclusiv 

într-o poezie dedicată lui Shakespeare, 

intitulată Cărţile, care ne relevă această 

admiraţie „canonică” faţă de el: Ca 

Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe/ Şi-n-

veţi ce-un ev nu poate să te-nveţe. 

Aceste cuvinte se potrivesc de minune 

poetului nostru.  

Harold Bloom, cel mai important 

teoretician al canonului literar, consi-

dera că Shakespeare este chiar acest 

centru iradiant al canonului literar 

occidental. Ei bine, Eminescu a avut 

această convingere, înaintea lui Bloom. 

Iar pentru cultura românească el deţi-

ne o poziţie similară, cum au intuit mai 

toate personalităţile mari ale spirituali-

tăţii noastre. Ca Dumnezeu ni se arată 

el în mii de feţe şi ne învaţă ceea ce nici 

un istoric, nici un alt scriitor, nici un alt 

geniu, care s-a născut pe pământul ro-

mânesc, nu reuşeşte să ne înveţe. De 

aceea eu l-am numit pe Mihai Emines-

cu „arheul neamului românesc”, rădă-

cina profundă, inepuizabilă a tot ceea 

ce trăieşte românul şi tot ceea ce s-a 

înfăptuit profund şi trainic în cultura 

românească. Această intuiţie a arheită-

ţii şi canonicităţii lui Eminescu a avut-o 

primul mare critic român – Titu Maio-

rescu, cel care în studiul său exemplar 

de la 1889, scris imediat după moartea 

poetului, spunea că „pe cât se poate 

omeneşte prevedea, literatura poetică 

română va începe secolul al XX-lea sub 

auspiciile geniului lui şi forma limbei 

naţionale, care şi-a găsit în poetul Emi-

nescu cea mai frumoasă înfăptuire pâ-

nă astăzi, va fi punctul de plecare pen-

tru toată dezvoltarea viitoare a veş-

mântului cugetării româneşti”. Acesta 

este Eminescu.  
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Pe de altă parte, aţi fi vrut să re-

amintesc amănunte biografice din pe-

rioada bolii poetului abordate, în ulti-

mele decenii, de mai mulţi critici şi 

istorici literari, amănunte ignorate, în 

genere, de istoria literară, dar care, du-

pă 1989, au stârnit controverse adesea 

îndârjite, ca să mă exprim eufemistic. 

În câteva cărţi, am încercat să evit sen-

zaţionalul care atrage pe cei mai mulţi 

dintre cititori, urmând calea eminesci-

ană a adevărului. La noi, prejudecăţile 

primează în faţa adevărului. Cei intere-

saţi să-l afle, pot citi cu folos două din-

tre cărţile mele: Mitul Eminescu şi Emi-

nescu în captivitatea „nebuniei”. 

 Unii critici literari consideră că 

Eminescu ar fi iniţiatorul teoriei relati-

vizării timpului şi al spaţiului, ipoteză 

întemeiată, mai târziu, de Einstein. Cum 

comentaţi?  

 Problema este foarte complica-

tă, iar dacă nu ştii să o tratezi cu abili-

tate riști să eşuezi. Pe urmele lui Căli-

nescu, care spunea că Eminescu nu es-

te chiar un monstrum eruditionis şi nu 

este neapărat un om de ştiinţă, mulţi 

au considerat, apodictic, că între Emi-

nescu şi Einstein nu poate exista nicio 

legătură de ordinul relativităţii genera-

le. Interesant este faptul că „diagnos-

ticul” a fost pus îndeobşte de filologi, 

iar nu de fizicieni. Cercetările mai noi 

contrazic o astfel de viziune. De pildă, 

un fizician, pe nume Ioan Câmpan, a 

adus argumente că în manuscrisele lui 

Eminescu poate fi identificată până şi 

celebra formulă einsteiniană – E = mc². 

Varianta eminesciană este v = mc2 , în 

deplină intuiţie preeinsteiniană. For-

mula se găseşte în mss. 2267. Este un 

demers tulburător şi trebuie avut în 

vedere că, în primul rând, Eminescu nu 

a fost un fizician sau un matematician, 

dar manuscrisele atestă că s-a pasionat 

de căutarea şi a unor soluţii ţinând de 

limbajul matematic. Dar, înainte de 

toate, geniul său poetic a ajuns la expri-

mări plastice esenţializante, la îndemâ-

na oricui. Să ne gândim la poeme pre-

cum Luceafărul, La steaua, Poveste ma-

gului călător în stele, și ne vom convin-

ge că, din punct de vedere al imagina-

rului poetic, Eminescu și-a depășit con-

temporanii. Şi căi de mii de ani treceau/ 

În tot atâtea clipe sunt două versuri 

care echivalează cu formula lui Ein-

stein, având şi avantajul limpezimii în 

cuvântul capabil să cuprindă o nouă 

logică, cea paradoxală, nonaristotelică, 

oximoronică. Fizicieni de anvergură 

precum Octav Onicescu, Aurel Avra-

mescu, Andrei Dorobanţu au recunos-

cut în Eminescu un înaintaş. De altmin-

teri, şi oamenii de știință americani, 

din ultimul val, au validat meritele lui 

Eminescu în schimbarea paradigmei 

nașterii universului care dominaseră 

secolul al XIX-lea. În Scrisoarea I, cos-

mogonia eminesciană seamănă izbitor 

cu teoria cea mai cunoscută din secolul 

XX, cea a Marii Explozii. Drept semn de 

recunoaştere, specialiştii de la NASA au 

dat numele lui Eminescu celui mai 

mare crater de pe planeta Mercur. 

Puţini știu acest lucru, dar este o 



DARUL EMINESCIAN: PATIMA PENTRU ADEVĂR ȘI PROFUNZIMILE FIINȚEI 

56 

dovadă că inerţia şi prejudecăţile cu 

care a fost întâmpinat Eminescu, tind 

să se destrame.  

 Domnule profesor, Eminescu 

avea o putere extraordinară de a se 

transpune în spatele măştilor lirice, 

fiind pe rând – Luceafărul, Hyperion, 

Demiurgul, Cătălin, Cătălina, vocea vă-

zută şi totodată vocea nevăzută, fiecare 

personaj având funcţie bipolară. Cum 

arată Hyperion cel reiniţiat, îşi recapătă 

starea dintr-un început „Ci eu în lumea 

mea mă simt/ Nemuritor şi rece”… 

 E o problemă complexă şi 

aceasta, de aceea Luceafărul a dat naş-

tere la mii de exegeze. S-au scris cărţi 

dedicate numai acestui poem. De pildă, 

în anul 2019, s-au publicat nu mai pu-

ţin de două cărţi despre Luceafărul. 

Una o datorăm academicianului Mihai 

Cimpoi de la Chişinău, şi se intitulează 

Hyperion și Demiurg, iar o alta este 

scrisă şi publicată de un eminescolog 

care trăieşte la Piteşti, numele său fiind 

Lucian Costache, iar cartea se intitulea-

ză Luceafărul înainte şi după Lucea-

fărul.  

Aminteam de formularea vizând 

pe Shakespeare, „Ca Dumnezeu te-arăţi 

în mii de feţe”. Personajele din Luceafă-

rul se arată a fi tocmai câteva feţe ale 

fiinţei eminesciene, conturând plurali-

tatea sau identitatea numerică, după 

spusa lui, care se ascunde în fiecare 

om, idee oglindită poetic în acest poem 

extraordinar. În fiecare ipostază a per-

sonajelor în ipostază bipolară se ascun-

de o nouă faţă a omului Eminescu, dar 

de esenţă mitologică, de aceea poemul 

este considerat de mulţi exegeţi drept 

mitul fundamental al operei emines-

ciene.  

Am scris despre Luceafărul în va-

rii împrejurări, dar mai ales în cartea 

din 1984, apărută la Editura Cartea Ro-

mânească din Bucureşti, Eminescu – 

Dialectica stilului, care este debutul 

meu editorial în eminescologie. În pa-

ginile acesteia am demonstrat că Emi-

nescu nu este pur şi simplu un roman-

tic întârziat, după cum, din păcate, se 

mai vehiculează. Evoluţia lui Eminescu 

de la ipostaza de Luceafăr la aceea de 

Hyperion este tocmai drumul de la ro-

mantism la o viziune modernă. De fapt, 

Eminescu îmbogăţeşte romantismul cu 

aspecte noi pe care nu le-au sesizat 

exegeţii de-a lungul vremii. Complexi-

tatea viziunii asupra romantismului la 

Eminescu o datorăm, în special, unui 

editor şi exeget al lui Eminescu, care 

este A.C. Cuza. Acesta a dat prima edi-

ţie de amploare a operei lui Eminescu, 

ediție în care înglobează, pentru întâia 

oară, atât poezia, cât şi proza publi-

cistică, respectiv şi proza artistică. 

Această ediţie a lui A.C. Cuza a fost ur-

mată de o exegeză uriaşă în două volu-

me de peste 1000 de pagini, o exegeză 

despre romantismul eminescian. Din 

păcate, această carte, scrisă după ediţia 

din 1914, n-a fost terminată şi a rămas 

în manuscris până în anul 2010, atunci 

când a fost editată pentru prima dată 

de Ionel Oprişan. Am scris imediat des-

pre această apariţie singulară şi am 
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încercat să demonstrez că dacă opera 

lui A.C. Cuza ar fi apărut din timp, mai 

exact imediat după realizarea Marii 

Uniri, altfel ar fi arătat exegeza emines-

ciană.  

Eminescu prin Hyperion se deta-

şază de iluziile romantismului şi ajun-

ge la acea răceală existenţială care îl 

singularizează între romantici, de ace-

ea el realizează o sinteză impresionan-

tă între marele romantism european şi 

clasicismul dintotdeauna al artei într-o 

viziune foarte modernă. În limbaj critic 

actual, i-aş spune transmodernă. (A se 

vedea cartea mea Transmodernismul, 

apărută la Editura Junimea, în 2005). 

Despre modernitatea operei lui 

Eminescu, în ultima vreme se vorbeşte 

în cunoştinţă de cauză şi cu multă ar-

gumentaţie. Primul care a încercat să 

schimbe paradigma modernităţii ope-

rei eminesciene a fost George Muntea-

nu. Criticul considera că la originile po-

eziei moderne stau trei mari pre-

cursori, fiind vorba despre Edgar Poe, 

Charles Baudelaire şi Mihai Eminescu. 

Eu sunt convins că avea dreptate Geor-

ge Munteanu, cu argumente solide. 

Aşadar, despre Luceafărul vom avea de 

vorbit mult de aici încolo, cu profit şi 

cu înţelegerea cât mai aprofundată a 

acestei capodopere faţă de care unii 

comentatori au reticenţe. Reticenţele 

se datorează, poate, şi cărţii lui Ion 

Negoiţescu din anul 1968, Poezia lui 

Eminescu, în care eminentul critic şi is-

toric literar face o departajare în opera 

lui Eminescu – între „antume” şi „pos-

tume”. Antumele ar sta sub semnul 

„neptunicului” cum afirmă el, iar postu-

mele sub semnul „plutonicului”, al pro-

funzimilor. El a încercat să schimbe pa-

radigma impusă de G. Ibrăileanu, care 

considera că adevăratul Eminescu se 

ascunde doar în antume şi mai puţin în 

poeziile postume. După opinia mea, 

această departajare antinomică este 

greşită, pentru că Eminescu este el în-

suşi în întreaga lui operă.  

 Care este motivul pentru care 

Mihai Eminescu a fost jertfit pe altarul 

suferinţei pentru înfăptuirea Daciei, 

Dachiei Mari?  

 Aceasta, de asemenea este o 

problemă foarte dificilă. Există două 

curente: unul care afirmă că Eminescu, 

ziaristul incomod, a fost nedreptăţit, 

internarea lui la institutul doctorului 

Şuţu, în cămaşa de forţă, fiind, de fapt, 

o arestare (Dimitrie Vatamaniuc); alţii 

neagă vehement această teză, cauza in-

ternării fiind exclusiv boala; între cele 

două curente trebuie – cu multă grijă – 

să distingem unde stă adevărul. Situa-

ţie dramatică, fiindcă sunt argumente 

şi de o parte, şi de cealaltă. Eminescu a 

fost o figură tragică, într-o Românie a 

corupţiei, semănând izbitor cu aceea 

de astăzi. Însăşi poezia lui este una 

tragică şi nu una pesimistă, precum se 

crede, în mod curent. S-a vorbit mult 

despre pesimismul lui Eminescu, or, 

pesimismul este mai degrabă o atitudi-

ne care izvorăşte dintr-o poziţie ideo-

logică, un pesimism pus pe seama filo-

sofiei lui Arthur Schopenhauer. Însă 
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Eminescu aşa cum a demonstrat în mai 

multe rânduri, în ultima vreme, acade-

micianul Mihai Cimpoi, este autorul 

unei opere tragice. Distincţia între „tra-

gic” şi „pesimism” a fost făcută în se-

colul al XIX-lea de către Friedrich Nietz-

sche şi sunt convins că Eminescu trebu-

ie privit din atare privinţă ca un poet 

tragic. Or, tragismul lui atinge apogeul 

în concretitudinea vieţii în ultimii şase 

ani. Tragismul poetic se metamorfozea-

ză în tragism existenţial, faptic.  

Eu am arătat, cu argumente, că 

Eminescu a fost rău tratat imediat du-

pă internarea la doctorul Şuţu, din pr-

icina ambiguităţii diagnosticului pus. 

Or, poetul era de o mare sensibilitate 

umană, încât o criză de psihoză bipo-

lară prin care a trecut la 28 iunie 1883, 

declanşată pe fundal politic, în urma 

discursului nediplomatic al lui Petre 

Grădişteanu, de la dezvelirea statuii lui 

Ştefan cel Mare de la Iaşi (25 iunie 

1883), a fost tratată, de la început, ca 

simptomatologie luetică, ceea ce a dus 

la o îmbolnăvire de tip iatrogenic 

(acad. Victor Voicu). Mai simplu spus, 

boală pricinuită de mediul spitalicesc, 

cu tratamentul bazat pe produse far-

maceutice cu mercur. Un tânăr prieten 

al său, Ion Popescu, care l-a vizitat ime-

diat după internare, a arătat, într-un 

articol, că acolo, între nebuni, Emines-

cu nu putea să nu aibă o soartă tragică, 

aşa cum se exprimă, altminteri, poetul 

în dramatica şi lucida scrisoare trimisă 

către Chibici-Revneanu de la Ober-Dö-

bling, în care se plânge că orice ar face 

şi orice ar gândi, ar fi interpretat ca 

simptom de nebunie. Întreruperea tra-

tamentului pentru sifilis, la Ober-Dö-

bling, a dus la revirimentul cunoscut, 

confirmând „etiologia iatrogenică” pe 

care eu am intuit-o şi susţinut-o înain-

tea academicienilor colaboratori la 

cartea editată de Eugen Simion în 2015 

(Maladia lui Eminescu şi maladiile ima-

ginare ale eminescologilor).  

 În ton cu cele precizate de dum-

neavoastră, se cuvine a vă adresa şi ur-

mătoarea întrebare. Poetul nepereche se 

inspiră din natură, din copilărie, acolo 

unde motivele centrale devin izvorul, lu-

na, stelele, paleta fiind extrem de largă. 

Cu toate acestea, visul copilului este 

spulberat de o tristeţe universală: „Floa-

re-albastră! floare-albastră!.../ Totuşi 

este trist în lume!”. Cum comentaţi? 

 Unii interpretează versurile 

finale sub semnul pesimismului, or, 

cum am spus, semnul tragicului este 

altceva, pentru că tragicul stă sub atot-

puternicia destinului. Confruntarea 

omului cu destinul este teribilă şi asta 

nu înseamnă pesimism, ci, dimpotrivă, 

supremă voinţă şi încredere în valorile 

pe care le cultivi. Eminescu umanizea-

ză destinul anticilor prin melancolie, o 

categorie estetică pur eminesciană, în 

literatura noastră, ca şi dorul aflat în 

vecinătate. Recitiţi tragediile antice ale 

lui Sofocle, Eschil, Euripide şi veţi ve-

dea măreţia umană în aceste tragedii. 

O asemenea măreţie trebuie văzută şi 

în opera eminesciană, în aşa-zisul pe-

simism, care, de fapt, nu este pesimism.  
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 Eminescu epuizează toate surse-

le de inspiraţie, mitologice, teologice, 

filosofice, istorice, religioase, având o 

cultură vastă din toate civilizaţiile lumii 

și se poate vedea aceasta în creaţia lui, 

fiind de neînlocuit, părând un nepămân-

tean. Se spune că în momentul creaţiei 

era cuprins de o stare de nebunie? 

 Nu era stare de nebunie, ci era 

suprema luciditate a minţii, aceea a „şi-

rurilor clare”, care este cu totul altceva 

şi despre care el însuşi vorbeşte în una 

dintre Scrisori. Eminescu se arată, cum 

spuneam, în mii de feţe, ori aceste mii 

de feţe sunt toate cunoştinţele lui înce-

pând cu limba română şi terminând cu 

marile religii ale lumii, de la budism 

până la creştinism. Or, în esenţă, Emi-

nescu nu este un eclectic, el nu se aven-

turează în contradicţii fără ieşire, fără 

soluţie. La Eminescu întotdeauna anti-

tezele sunt viaţa, însă antitezele sunt 

transfigurate, în sensul în care vorbea 

despre antinomii transfigurate Lucian 

Blaga. Antitezele lui sunt, într-adevăr, 

viaţa, dar niciodată acestea nu sunt 

soluţionate ca la Hegel, prin sinteză, ci 

în perspectiva transdisciplinarităţii 

transmoderne despre care vorbesc, de 

pildă, Ştefan Lupaşcu, iar, mai nou, 

academicianul Basarab Nicolescu. Ca şi 

la Eminescu, antitezele se soluţionează 

nu prin anulare reciprocă, ci prin ceea 

ce Lupaşcu numeşte semiactualizare şi 

semipotenţializare, provocând un echi-

libru dinamic, poetul nostru vorbind 

despre antiteze împăcate, în armonie, 

şi atunci se naşte ceea ce creştinismul 

numeşte iubire. Când antitezele rămân 

nesoluţionate, neîmpăcate, sunt numite 

de poet monstruoase, acestea din urmă 

ducând la răul din lume, la rău şi ură, 

cum spune el în poemul dramatic 

Andrei Mureşanu: „Rău şi ură/ Dacă nu 

sunt, nu este istorie”. Din păcate, în 

istorie domină „răul şi ura”, care sunt 

marele păcat al istoriei universale, acel 

„memento mori” despre care vorbeşte 

el în poema binecunoscută.  

Eminescu este în esenţa lui un 

mare gânditor creştin. Eu am dat întot-

deauna exemplul pe care îl pune într-o 

pagină din „Timpul” din 1881, în care 

arăta diferenţa dintre suferinţa lui 

Iisus, care este primul „zeu”, ca să zi-

cem aşa, care se jertfeşte pentru oa-

meni, pe când în mitologie se întâmplă 

totdeauna invers, oamenii sunt jertfiţi 

în numele zeului, pentru ca mânia să-i 

fie potolită. Eminescu face şi această 

distincţie capitală. Este vorba despre, 

spune el, că nici în budism, nici Socrate, 

care a băut cupa cu otravă, nici crea-

torul învăţăturii taoiste, Lao-Tse, şi nici 

altcineva în lume nu s-a jertfit pentru 

om, ci doar din mândrie sau din alte 

considerente. Iisus este primul om, ca 

Dumnezeu întrupat, care se jertfeşte 

din dragoste pentru oameni și asta 

subliniază Eminescu, dovedind că este 

într-adevăr un mare gânditor creştin. 

Dă-mi voie să citez: „Învăţăturile lui 

Buddha, viaţa lui Socrat şi principiile 

stoicilor, cărarea spre virtute a chine-

zului Lao-Tse, deşi asemănătoare cu în-

văţămintele creştinismului, n-au avut 
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atâta influenţă, n-au ridicat atâta pe om 

ca Evanghelia, această simplă şi popu-

lară biografie a blândului nazarinean a 

cărui inimă a fost străpunsă de cele 

mai mari dureri morale şi fizice, şi nu 

pentru el, pentru binele şi mântuirea 

altuia. Şi un stoic ar fi suferit chinurile 

lui Hristos, dar le-ar fi suferit cu mân-

drie şi dispreţ de semenii lui; şi Socrat 

a băut paharul cu venin, dar l-a băut cu 

nepăsarea caracteristică virtuţii civice 

a antichităţii. Nu nepăsare, nu despreţ: 

suferinţa şi amărăciunea întreagă a 

morţii au pătruns inima mielului simţi-

tor şi, în momentele supreme, au încol-

ţit iubirea în inima lui şi şi-au încheiat 

viaţa pământească cerând de la ta-

tă-său din ceruri iertarea prigonitori-

lor. Astfel a se sacrifica pe sine pentru 

semenii săi, nu din mândrie, nu din 

sentiment de datorie civică, ci din iubi-

re, a rămas de atunci cea mai înaltă for-

mă a existenţei umane, acest sâmbure 

de adevăr care dizolvă adânca dizar-

monie şi asprimea luptei pentru exis-

tenţă ce bântuie natura întreagă” 

(„Timpul”, VI, nr. 81, 12 aprilie 1881, p. 

1). E aici teologia chintesenţială a 

creştinismului. 

 Care este rolul Veronicăi Micle în 

viaţa şi în opera scriitorului? 

 Știți bine că şi acest rol a fost 

controversat şi v-ar putea foarte bine 

lumina, în atare privinţă, unul dintre 

cei mai importanţi eminescologi ai mo-

mentului, Nicolae Georgescu, cel care a 

scris două volume despre Veronica Mi-

cle şi despre relaţia dintre cei doi. Ve-

ronica Micle a fost şi rămâne un mo-

ment astral în existenţa lui Eminescu. 

Dacă noi retrăim prin Eminescu pro-

funzimile iubirii, asta o datorăm aces-

tui fenomen unic de iubire profundă 

dintre Eminescu şi Veronica Micle. De 

altfel, imaginea acestei complexităţi 

afective o găsim în schimbul de scrisori 

dintre cei doi. În anul 2000 s-a întâm-

plat minunea că s-au editat nişte scri-

sori rămase undeva într-un seif din El-

veţia, un număr de peste 90 de scrisori 

ale lui Eminescu către Veronica şi acolo 

se vede întreaga complexitate a relaţiei 

dintre cei doi. Evident că mulţi au vul-

garizat relaţia dintre ei, cei de la „Dile-

ma”, din 1998, au văzut în Veronica Mi-

cle „o dramoletă”, o fiinţă superficială 

şi acei tineri care s-au crezut îndreptă-

ţiţi să vulgarizeze această relaţie, se 

văd contrazişi de adevăr şi nu de pre-

supuneri, de atitudini ideologice pe ca-

re, din păcate, le trăim astăzi, o ideolo-

gie neo-marxistă pe numele ei „corecti-

tudine politică”. Atunci când este vorba 

de Eminescu şi de Veronica Micle 

trebuie vorbit cu foarte multă atenție.  

 Cum comentaţi finalul poemului 

Împărat şi proletar? „Că vis al mor-

ţii-eterne e viaţa lumii-ntregi”… 

 Și finalul acesta poate fi denatu-

rant! Eminescu tratează moartea în 

spiritul a ceea ce am numit tragismul 

operei sale. Eminescu vedea în moarte 

„enigma, runa” vieţii, în acelaşi timp, 

oximoronic, pentru că aşa şi este. Acolo 

unde este viaţă trebuie să fie şi moarte, 

or, antiteza aceasta, viaţă-moarte, con-
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stituie o temă fundamentală a operei 

lui. E mult prea complicat ca să expedi-

ezi această ecuaţie viaţă-moarte în-

tr-un simplu comentariu. Despre desti-

nul uman, vedeţi, Eminescu scrie, alt-

minteri, în întreg acel poem Împărat şi 

proletar, cheia interpretării relaţiei 

dintre viaţă şi moarte, depistabilă în 

conceptul de încercare, concept esenţi-

al creat de el. Eminescu are un enunţ 

care ţine iarăşi de temeiurile Fiinţei: 

„în orice om o lume îşi face încercarea”, 

unul încremeneşte în sclav, altul în îm-

părat şi tocmai în dispariţia încercării 

identifică el moartea, ca încremenire 

fie în condiţia de sclav sau de împărat, 

ceea ce echivalează cu moartea despre 

care face referire în finalul poemului.  

 Ce rol a jucat tradiţia, secvenţele 

din tradiţia poporului nostru, din acest 

areal unde a copilărit, a trăit Mihai 

Eminescu, în opera sa? Ştim că are în 

creaţia sa poezii în care face trimitere la 

tradiţiile, chiar păgâne, ale noastre, de 

pe aceste meleaguri.  

 Eminescu nu vedea o ruptură 

între straturile de păgânătate ale fiinţei 

şi creştinism. Merge intuitiv spre ceea 

ce peste mulţi ani va gândi şi un alt ge-

niu, Ion Barbu. Barbu, în acelaşi timp, 

vorbea de faptul că el abordează lumea 

dintr-o perspectivă profund creştină. 

Am studiat acest fapt şi l-am argumen-

tat în cartea mea despre autorul Jocului 

secund, din 2011. Barbu spunea cam 

aşa – „că în fiinţa umană stau multe 

straturi de păgânătate, dar nu trebuie 

să ne fie ruşine de aceste straturi şi să 

le transfigurăm în cea mai înaltă trăire 

creştină”. La fel procedează şi Emines-

cu și, în acest context, să ne amintim 

numai de versurile acestea ciudate din 

Pe lângă plopii fără soţ…: „Căci te iu-

beam cu ochi păgâni/ Și plini de sufe-

rinți,/ Ce mi-i lăsară din bătrâni/ Pă-

rinții din părinți”. Ei bine, suferinţă şi 

iubire duc la o realitate creştină şi Emi-

nescu le îmbină cu starea de păgână-

tate. Vedeţi cât de adânc este Emines-

cu, încât nimic din ceea ce este ome-

nesc nu i-a scăpat. El este „omul deplin 

al culturii româneşti”, după cum susți-

ne Noica, iar Iorga, mai înainte, spu-

nând că este „imaginea integrală a su-

fletului românesc”. 

 Eminescu tinde în creaţia lui spre 

absolut. Prin scrierile sale atinge abso-

lutul. Va mai da România un vlăstar de 

talia marelui poet? 

 Trebuie să fim optimişti și să 

credem că va veni şi acel ceas. Emi-

nescu spune foarte limpede că un ade-

vărat geniu se naște o dată la o mie de 

ani și poate chiar mai mult. Dacă un 

Kant se naște odată la o mie de ani, un 

adevărat geniu, care schimbă fața uma-

nității, se naște la câteva mii de ani, de 

aceea, tot ce a urmat după Eminescu 

poartă pecetea geniului său, indiferent 

ce ar zice unii și alții. Încă nu s-a scris o 

carte cuprinzătoare despre eminescia-

nismul culturii românești.  

În toate cărțile mele (și trebuie să 

vă spun că despre Eminescu am scris 

destule) nu m-am putut izola de moş-

tenirea eminesciană. În orice act cultu-
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ral de după Eminescu am identificat 

urmele geniului său. De pildă, într-o 

carte apărută în două ediţii, Caragiale – 

abisal, relecturând întreaga operă a 

dramaturgului şi coroborând-o cu cea 

a lui Eminescu, am fost surprins să des-

copăr cât de „eminescian” este Caragia-

le. E un paradox, dar de aceea am inti-

tulat cartea Caragiale – abisal, pentru 

că sunt doi Caragiale, unul „caţavenci-

an”, unul al superficialităţii fiinţei uma-

ne şi altul tragic care merge în profun-

zimile fiinţei. Această dualitate am 

observat-o chiar şi în O scrisoare pier-

dută. E acolo o adâncime a viziunii lui 

Caragiale, care consonează cu adânci-

mile gândirii eminesciene. Să amintesc 

doar de un concept din opera lui Cara-

giale, care este preluat din Eminescu, 

fiind vorba de cuvântul „moft”. Cara-

giale, ştiţi prea bine, a scos şi publicaţia 

„Moftul Român”, şi lărgimea vederii lui 

asupra „moftului” se trage din Emi-

nescu. Am găsit, textual, în Eminescu 

definiţia „moftului”.  

O altă carte a mea este despre 

Bacovia, Complexul Bacovia, o carte 

apărută şi aceasta în două ediţii, una la 

Iaşi la Editura Junimea, alta la Chişinău, 

și marea surpriză a mea e că simbolul 

„plumbului”, care este fundamental în 

opera lui Bacovia, vine tot din Emines-

cu. E un pasaj din Povestea magului că-

lător în stele care ne îndreaptă către 

acest izvor devenit bacovian. Iată, 

aşadar cum Eminescu îşi pune pecetea 

asupra tuturor marilor noştri scriitori, 

chiar şi asupra lui Mircea Cărtărescu 

care, nu-i aşa, nu este chiar un fan al lui 

Eminescu, el văzându-l mai mult sub 

aspectul concreteţei fiziologice, un om 

care a avut „platfus şi care a avut şi păr 

pe corp”. Această concreteţe aproape 

naturalistă este prevăzută chiar şi de 

Eminescu în Scrisoarea I – „Nu lumina/ 

Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi 

vina, /Oboseala, slăbiciunea, toate rele-

le ce sunt/ Într-un mod fatal legate de 

o mână de pământ”. Pe unii îi intere-

sează mâna de pământ, iar pe alții lu-

mina ce în lume-a revărsat-o. Astfel tre-

buie judecat Eminescu.  

 Să încheiem prin a transmite ce-

lor care ne citesc un gând de a fi apropi-

aţi, măcar secvenţial, de opera lui Mihai 

Eminescu.  

 Este dificil de vorbit în atare pri-

vinţă, dar asigur tinerele generaţii că în 

preajma lui Eminescu niciodată nu poţi 

ieşi micşorat, în scădere de Fiinţă, ci în-

totdeauna te înalţi. Or, tocmai această 

perspectivă luminoasă care trece peste 

timpuri, peste mode constituie esenţa 

eminescianismului şi cine nu înţelege 

acest lucru face dovada că fie nu este 

cult, fie nu este român, vorba lui Eu-

geniu Speranţia.  

Mai aduc în faţa noastră o afirma-

ţie colosală a marelui romancier şi om 

de teatru, Dumitru Radu Popescu, care 

dă un răspuns celor care cred că nu 

mai au nevoie de Eminescu, citez din 

memorie: „Acela care nu are nevoie de 

Eminescu este un om liber, foarte liber, 

puternic, pentru că nu are nevoie nici 

de biblia numită Shakespeare”.  
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PARTICULARITĂŢI RETORICO-PRAGMATICE  

ALE POEZIEI LUI MIRCEA CĂRTĂRESCU 

Adrian BĂDĂRĂU 

bibliograf la Biblioteca Județeană  

„Gh. Asachi” Iași 

I. Discursul literar 

Încă de la formaliştii ruşi, dar şi 

înaintea lor, s-a încercat o diferenţiere 

mai clară între discursul obişnuit sau 

text şi discursul literar sau textul lite-

rar. Formalismul rus, prin intermedie-

rea unor traduceri făcute de Şcoala de 

la Praga şi a lui Roman Jakobson, a fost 

primul curent de gândire care a pus 

cumva întâietatea formei asupra conţi-

nutului într-un text literar. Această 

şcoală, continuată de Jakobson, a dat 

naştere structuralismului, una dintre 

cele mai influente teorii literare ale se-

colului al XX-lea, care s-a manifestat, 

de altfel, în diverse domenii. 

Teoreticianul literar Heinrich F. 

Plett afirmă despre text, la modul ge-

neral, următoarele: „ca semn lingvistic, 

textul există pe trei planuri de referin-

ţă: relaţiile semn-semn, semn-inter-

pret, semn-obiect. Aceste planuri sunt 

singurele posibile, astfel că o semioză 

completă a textului este reprezentată 

de sintactica textului, pragmatica tex-

tului şi de semantica textului.”1. Ace-

laşi cercetător german consideră că fi-

ecare dintre aceste elemente ale textu-

lui, „sintactica, pragmatica şi semanti-

ca textului sunt dimensiuni ale unei 

semiotici a textului sau, cum se mai 

poate spune, ale unei «ştiinţe a textu-

lui integratoare». Această ştiinţă a tex-

tului poartă atributul de «integratoa-

re» pentru că valorifică toate posibili-

tăţile dimensionării textului. Obiectul 

ei primordial este textualitatea, adică 

condiţiile constituirii textului.”2  

Cercetătorul francez Dominique 

Maingueneau nu poate desprinde nici 

el discursul literar de componenta ei 

lingvistică: „Nu putem concepe opera 

ca pe o înlănţuire de «conţinuturi» ce 

ar permite «exprimarea», mai mult sau 
                                                 
1 Heinrich Plett, Ştiinţa textului şi analiza de 
text, Editura Univers, Bucureşti, 1983, p. 50. 
2 Heinrich Plett, ibidem, p. 51. 
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mai puţin ocolit, a unor ideologii sau 

mentalităţi. «Conţinutul» unei opere 

este în realitate traversat de trimiteri-

le la condițiile propriei enunţări. Con-

textul nu este plasat în exteriorul ope-

rei, într-o serie de straturi succesive; 

textul este gestiunea propriului său 

context. Operele vorbesc într-adevăr 

despre lume, însă enunţarea lor este 

parte integrantă din lumea pe care au 

rolul să o reprezinte. Nu există pe de o 

parte un univers de lucruri şi de activi-

tăţi tacite, iar pe de altă parte repre-

zentări literare desprinse de el, care 

i-ar reflecta imaginea. La rândul ei, li-

teratura constituie o activitate; ea nu 

ţine doar un discurs despre lume, ci îşi 

organizează propria prezenţă în aceas-

tă lume.”3  

În altă cercetare a discursului lite-

rar, acelaşi lingvist francez consideră 

că „de fapt, ideea unui limbaj în mod 

ideal transparent pentru lucruri nu es-

te valabilă nici măcar pentru discursul 

cel mai obişnuit pentru că enunţarea 

lasă tot timpul urme în enunţ, limbajul 

putând desemna doar desemnân-

du-se”.4  

Pe de altă parte, Daniela Rovenţa-

Frumuşani susţine că „diversele pers-

pective asupra discursului au în co-

mun atât caracterul interactiv al sem-

                                                 
3 Dominique Maingueneau, Discursul literar. 
Paratopie şi scenă de enunţare, Editura Institu-
tul European, Iaşi, 2007, p. 50 
4 Dominique Maingueneau, Pragmatică pentru 
discursul literar: enunţarea literară, Institutul 
European (ediţia în limba română), Iaşi, 2007, 
p. 29. 

nificaţiilor şi acţiunilor realizate în şi 

prin evenimentele de comunicare, cât 

şi caracterul contextualizat şi contex-

tualizant al interacţiunilor discursive. 

Prin coroborarea eforturilor teoretice 

ce încep cu C. Bally, R. Jakobson, M. 

Bahtin şi E. Benveniste s-a ajuns la 

concluzia că discursul este produsul 

informaţiei lingvistice, dar şi a celei si-

tuaţionale, depinzând de situaţia in-

teracţiunii şi a contextului social.”5  

Mircea Cărtărescu a fost unul din-

tre participanţii asidui ai Cenaclului de 

Luni de la Facultatea de Litere din Bu-

cureşti, condus de criticul literar Nico-

lae Manolescu. La acest cenaclu s-au 

afirmat cei mai importanţi poeţi opt-

zecişti, fiind o adevărată şcoală de lite-

ratură. Nicolae Manolescu descrie în 

Istoria sa critică următoarele: „Întâiul 

lucru care s-a observat la el era plăce-

rea cuvintelor. Rareori un poet a fost 

astfel vorbit de cuvintele sale ca Mir-

cea Cărtărescu. Nu în sensul stupid, de 

incontinenţă verbală; căci aproape to-

tul e la locul lui, în aparent nesfârşitele 

lui poeme, şi inteligenţa lui stă cu ochii 

deschişi la căpătâiul inventivităţii lexi-

cale. Dar cuvintele ies, ţâşnesc, curg ca 

dintr-un corn al abundenţei; se atrag şi 

se izbesc unele de altele cu zgomot; se 

rostesc în vârtejuri din ce în ce mai 

iuţi; se lipesc unele de altele ca atomii 

în molecule uriaşe de materie vie; cad, 

plutesc, zboară, alunecă sau se rosto-

                                                 
5 Daniela Rovenţa-Frumuşani, Analiza dis-
cursului. Ipoteze şi ipostaze, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2005, p. 9. 
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golesc. Din această vorbire neobosită 

răsare viziunea lirică.”6 

De asemenea, şi criticul literar 

Alex Ştefănescu observă că „Mircea 

Cărtărescu este, în această privinţă, un 

risipitor. El convoacă toate cuvintele 

din dicţionare şi mai recurge şi la cu-

vinte din alte limbi, pentru a-şi com-

pune textele. Nu ezită să ia termeni 

din limbajul ştiinţific, din argou, din 

fondul de arhaisme sau chiar să inven-

teze el însuşi unul când nu are răbda-

re să şi-i amintească pe cei din lexicul 

«oficial»”.7  

O demonstraţie pertinentă a celor 

afirmate de cei doi importanţi critici li-

terari ar putea-o realiza această scurtă 

trecere în revistă a principalilor ter-

meni neologici, în mod special, din do-

menii tehnico-ştiinţifice, dintre cele 

mai diverse. Am folosit ca material de 

studiul amplul poem Căderea citit, de 

altfel, de Mircea Cărtărescu la o şedin-

ţă a Cenaclului de Luni şi care deschi-

de volumul de debut al poetului, 

Faruri, vitrine, fotografii (1980).  

Matematică: „o punct, o linie, o 

clopot,/ o spaţiu, supremă realitate,/ 

acută zonă a frigului şi a iubirii” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia p. 8), „spirala” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 8), „iar 

când faţa devine sferă, ea devine/ toa-

                                                 
6 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii 
române. 5 secole de literatură, Editura Paralela 
45, Piteşti, 2008, p. 1340. 
7 Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române 
contemporane.1941-2000, Editura Maşina de 
scris, Bucureşti, 2005, p. 907.  

te feţele deodată, în aerul scund şi vio-

riu” (Mircea Cărtărescu, Poezia p. 9), „o 

geometrie, adevăr şi real şi orbitoare 

orhidee” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

9), „am ochi de aur desenaţi cu cala-

mul/ desigur orbi.” (Mircea Cărtăres-

cu, Poezia, p. 9), „pasărea e ochiul pro-

priului zbor/ iar zborul ei – un madi-

son al diedrelor” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia p. 14), „Ci sfios pentera mea, în-

tre tulpine, aşteaptă păci vaste şi un 

teseract de nisip”. (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 15), „Câte doi, cicloide, ca doi 

ochi de acut şi plăpând,/ maniheist, 

iluminând icosaedrele privighetorii,/ 

dansează fotonii curanta. nu te-ntreba 

dacă sunt/ corpusculari sau ondulato-

rii.” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 22) 

Arhitectură: „două coarne de 

umbră lăsate de sânii/ gheţii ai lui Ve-

nus, ascund în cupole langoarea” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 8), „incendiu 

de coloane rostrale şi de alge” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 20), „duhul tris-

teţii, suflat cu galben de crom/ suie din 

himerele catedralelor gotice/ durate la 

nouăzeci şi nouă de stadii sub pământ” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 21), „cu 

aortele deschise, cu arcade şi frontaluri 

poroase,/ in-folio, in-quarto, in-octa-

vo” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 23), 

„sângele e rece ca lava, celulele sunt 

azurii/ praful acoperă stucaturile şi 

mascaroanele” (Mircea Cărtărescu, Po-

ezia, p. 26) 

Astronomie: „Astrele sunt cavi-

tăţi virtuale/ aproape chipuri şi aproa-

pe mişcare/ astrele sunt sfere devenite 
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ochi/ astrele sunt ochi deveniţi raze/ 

omizi muzicale înfăşurate în lungile 

degete,/ radiarele” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 10), „calc printre arbori de 

forme curgând din rotire/ purificat 

prin văpăi de Cassiopee şi Lyre” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 12), „astrolabii, 

sextante, cadrane udate/ mă-ndreptă-

ţesc, în efortul făcut să apar/ incendiat 

şi cu pletele îngheţate” (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 12), „mă umflu şi mă 

dezumflu ca fazele lunii şi ca mareele” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 23). 

Biologie: „circumvoluţii” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 7), „adâncul co-

chiliei” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

8), „Aici punctul devine linie/ care vă-

lureşte şi procreează” (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 9), „buşteanul de ce-

dru” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 10), 

„muzică rece şi abia-nfiripată/ cum 

scarabeii în pâlcuri escaladează crean-

ga de indigo” (Mircea Cărtărescu, Po-

ezia, p. 10), „în pântecul bondarilor 

treziţi” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

13), „... odată cu concentrarea trăirilor/ 

coborî primăvara din landoul oprit în 

umbrele” (Mircea Cărtărescu, Poezia, 

p. 13), „volutele lui ciclamen” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 13), „unde pro-

creează şerpii şi păianjenii” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 13), „obrajii nu 

mai puţin sălbatici ca panterele” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 13), „... pla-

netelor/ populate de mimoze ciudate 

şi ştime” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

13), „iar pasărea cu ochi de lumină are 

numele piţigoiului/ sau sturzului de 

vâsc cu pieptul bălţat/ de un taşist as-

cuns în frunzare” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 13), „degeaba ai înaltele pi-

cioare/ dacă nu ştii ce muşchi se prind 

de sternul/ cel morfiliu, frunzos, al fre-

gatei/ cel bronz, cel calcar/ ulm, al fre-

gatei.” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

14), „înfăşurată în lujeri verzi” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 15), „şi te asemui 

boabei de apă din potirul brânduşei/ 

irizând dimineaţa, uscându-se până-n 

amurg. aprilie-n toi, şi dintr-arţarului 

scoarţă/ cu zumzet de vielă soarele-şi 

înalţă bărbia rotundă, „ (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 15), „în spirală melcul 

îşi mestecă flegma” (Mircea Cărtăres-

cu, Poezia, p. 15), „Clopotele pulsează, 

se umplu de spuma marină şi de vege-

taţia/ deznădăjduit de albastră înfiptă 

în pieptul/ păsărilor de mare conice în 

lumină, / cu micelii, fosile şi măşti,/ cu 

limbi secţionate de-a lungul nervului” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 16), „cu-

rajos înaintezi, vesel loveşti şi te spri-

jini/ de viţa cu boabe lucide în care 

cresc melcii” (Mircea Cărtărescu, Poe-

zia, p. 16), „Ce verde, ca omida spinte-

cată” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

17), „câmpii şi păşuni”, „tulpini ierboa-

se lângă tulpini/ dealuri asemenea cai-

lor crupă lângă crupă/ delte şi vioroage 

unde cresc salcâmii şi arinii/ înălţimile 

mici care sunt patria stejarului/ pădu-

rile întortocheate de conifere/ mlaştini-

le unde nu deosebeşti broaştele de mă-

tasea-broaştei/ viul de putred/ miro-

surile excitante ale sângelui verde/ 

fosile create de influenţa aştrilor în 
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straturile adânci/ pelinul dezbrăcân-

du-şi cu pudoare rochiile/ pe sub băn-

cile parcului/ oda somnului vieţii into-

nată de boreu în păduri/ cojile fructu-

lui crăpând în suflul seminal/ cărnoa-

sele frunze în ciclul foliar/ dispuse-n 

spirale de câte şase/ frunza pigmenta-

tă din care poţi scoate lumina/ alga, 

această fregată ieşită dintr-un ou/ 

scoarţa şi nervurile/ florile androgine 

precum centaurii şi noaptea:/ hyacin-

tul şi crinul, vioreaua şi brânduşa pe-

trarchizantă/ plăpânde scenarii de clo-

rofilă/ interferenţă şi zbor între piatră 

şi carne/ ţesuturi şi celule verzi şi trun-

chiuri în care tăcerea/ gravează inele/ 

insecte verzi, trilul raza şi tăietura/ 

frunzişul uscat, putregaiul lunar ce 

anunţă talanţii/ vegetaţie, vis aerian al 

morşilor râncezi/ coşmar al prismelor 

descrise de aripă şi vânt/ labirint şi 

minotaur deodată/ cochilie deodată şi 

furnică, / totul îmbrăcat de mască, fe-

cundat de mască/ înfăşurat în ceaţă, 

încolăcit în ceaţă/ păduri tăcute, co-

cleală şi aur şi rugină şi lemn/ invada-

te de ceaţă/ păşuni şi livezi linse de 

ceaţă/ râuri cu oglinda susurândă sub 

ceaţă/ ceaţă lăptoasă şi densă în jurul 

oricărui trunchi/ ceaţă zdrenţuită-ntre 

frunze/ ceaţă pătrunzând în canale, tu-

buri şi celule/ şi iarăşi exhalată în vidul 

de fier/ calcar atomizat al solitudinii/ 

căci totul în această vale e solitudine/ 

reptilă insuportabil de rece şi udă/ va-

luri ce te ridică şi te coboară şi nu te 

lasă să fii/ depărtare, risipire şi porţi 

de nenumărat, şi e ceaţă în vâlvătaia 

verde a aripilor dintre omoplaţi.” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 18-19), „mo-

loz de guşteri” (Mircea Cărtărescu, Poe-

zia, p. 19), „schelet cu muşchi de larve” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 19), „fă-

ră priviri şi fără cheliceri.” (Mircea Căr-

tărescu, Poezia, p. 20), „şi din frasin co-

boară în cohorte cantaridele/ şi ţânţa-

rul anofel îşi depune în urne de corn 

hematozoarii” (Mircea Cărtărescu, Po-

ezia, p. 21), „mi-e faţă sub coleoptere” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 22), „dai 

frunza la o parte şi miriapodul se înea-

că în umbra verde” (Mircea Cărtăres-

cu, Poezia, p. 22), „cu radiolari inflama-

bili şi genii ale castităţii/ coboară norii 

în cavalcade profunde: stratus/ nim-

bus/ cumulus/ şi cirus/ pentru a se 

pierde într-un aur, departe” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 23), „acolo cra-

nii/ pterodactili şi trestii/ trestii şi aş-

tri/ aştri şi trestii.” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 25), „Melcii şi peştii zburători 

în iarba putredă îşi lasă udul/ urinează 

roşu în iarba uscată.” (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 29), „grădina desfătă-

rilor pe un metru pătrat de piele/ 

acvariu cu teleosteeni într-un metru 

cub de sânge.” (Mircea Cărtărescu, Po-

ezia, p. 29), „să ai noroaiele şi lujerii lui 

aprilie/ ca să afli unde s-au fost as-

cuns/ radiolarii şi-această prea sânge-

rândă cochilie/ dar de ajuns cu ritmul 

şi rima şi cutiile/ de onix, adevărul es-

te inadmisibil/ în Maëlstrom.” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 30) 

Geologie: „globuri de calcar şi 

globuri de bronz/ globuri de argint şi 
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globuri de cristal” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 8), „lunile lui de siliciu” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 16), „şi 

Muntele Rece mestecând în crevase de 

şist/ Un Gary Snyder de plastilină.” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 17), 

„Suind în vârfuri aspre/ galopând, 

scoţând scântei din feldspaţi/ urmă-

rind Echidna/ cea cu fularul roşu” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 24), 

„apatitul, malahitul şi turmalina/ şi 

actinotul verde ca maţele aspidei/ 

gândire împietrită, progerie/ iubitoa-

re de soare, necunoscătoare de soare/ 

sunt casele viermelui erou.” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 26), „firul a tre-

cut de mult în nisip/ şi cheia în fosile.” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 27), 

„zboară prin spumă de sprayuri hălci-

le acestui oraş/ oraşul mofetelor şi 

modulaţiilor,/ plasma care te face să 

plângi, scorpionul de hârtie.” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 29) 

Medicină: „propria-i cecitate” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 8), „port 

în cioc discul în care/ cu carnea ca a 

mărului şi epiderma volatilă,/ mai pu-

ţin aspră şi mai cumpătată,/ există toa-

te lucrurile cu toate amănuntele lor.” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 9), „ză-

pada cade şi cade, dar foarte arare/ 

fulgii domol se lipesc de retina ţărânii” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 10), „Ra-

zele vederii şi razele auzului/ razele 

gustului, mirosului şi pipăitului şi razele 

simţului intern, sfera cea mică” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 11), „odată cu 

aprinderea de focuri bengale în toate 

pupilele” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

13), „ochii se acoperă cu leucom şi ca-

seină” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

20), „Floratice ziduri de sticlă, cornee 

de var” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

20), „în transparenţa toamnei, fii ovar/ 

singurătăţii, galben Alastar...” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 21), „pe câmp 

prosperă naţiunea viermănoasă a bo-

lovanilor/ între cotoarele rămase de 

pe urma secerii şi care tuşesc/ pentru 

că suferă de traheită.” (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia p. 21), „...sunt slab şi gri – 

un înger/ deshidratat; pământul se ru-

pe în lumini/ din norul care-mi roade 

vertebrele. şi sânger.” (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 27), „...cine/ îmi umple 

urechile şi rinichii şi glandele salivare 

cu urlet?” (Mircea Cărtărescu, Poezia, 

p. 28) 

Chimie: „Căci ce aflăm din lucruri 

sunt oxizi,/ bastarzi ai împreunării 

mersului nostru/ cu sferele de nisip şi 

trilurile sirinxului nopţii” (Mircea Căr-

tărescu, Poezia, pag. 11), „în aer sunt 

duhuri nenumărate/ în sfârşitul acesta 

de vară cu soare de iridiu” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, pag. 23), „Lyra mea 

se încurcă în crengi/ acvila mea se în-

ceaţă în sulf şi arsen” (Mircea Cărtăres-

cu, Poezia, pag. 24) 

Fizică: „ciorchinii inerţiei tale” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia p. 8), 

„punct, linie, spaţiu – translucide” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 8), „...şi piele 

de trireme/ ferindu-se de aştri cu scu-

turi de fotoni” (Mircea Cărtărescu, Po-

ezia, p. 19) 
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Tehnică: „survolă” (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia p. 8), „android compara-

bil cu uitatele legi/ iată-mă, în Ninive 

la fel se contemplau constelaţiile/ din 

turnuri filtrate prin praf şi prin regi/ 

sâni pletoşi scoate iarba şi tritonii tre-

sar” (Mircea Cărtărescu, Poezia p. 12), 

„Odată cu înteţirea turbinelor vântului” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia p. 12), „îna-

intând prin rotirea şurubului lui Arhi-

mede/ acţionat de un locomobil cu 

aburi/ montat lângă noi în nacelă.” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia p. 14) 

Filologie: „şi dincolo de semanti-

ca vetustă a morţii” (Mircea Cărtăres-

cu, Poezia, p. 16), „ornice ale unei inte-

ligenţe lacustre/ printre verzile verbe” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 16), 

„straniu imbroglio de hidre” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 19), „hanap de 

aur verde încovoiat de geme, /trohei 

mixtaţi cu fiere în fălci de histrioni” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 20), „Pi-

păi cheia cu limba şi cocleala mă ju-

poaie de fraze” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 23), „Să ai privirea şi cerul 

gurii serafului/ şi albastrele violonuri 

şi cavatine” (Mircea Cărtărescu, Poe-

zia, p. 30) 

Psihologie: „...apar complexe pa-

tologice depresive (prin prea mult spa-

ţiu/ şi neputinţa de a merge în sus)” 

Arhaisme: „cânt” (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 7), „vălureşte” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 9), „stadii” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 21), „unde 

s-au fost ascuns” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 30) 

II. Opera literară 

Mircea Cărtărescu, unul dintre cei 

mai reprezentativi poeţi ai generaţiei 

optzeci din literatura română, aparţine 

ca poetică literară postmodernismului. 

Poetul, de altfel, a şi publicat în 1999 

un studiu critic al acestui curent lite-

rar, Postmodernismul românesc.  

Poetul debutează editorial cu vo-

lumul Faruri, vitrine, fotografii (1980), 

continuând cu alte volume în urmă-

toarea ordine cronologică: Poeme de 

amor (1983), Totul (1985), Dragostea 

(1994), Cincizeci de sonete (2003), Ni-

mic (2010). În 2015, apare volumul 

amplu de antologie poetică, Poezia. 

Mircea Cărtărescu se afirmă însă 

şi ca prozator, eseist şi publicist. Astfel, 

în 1989, apare primul volum de proză, 

intitulat Visul, reeditat ulterior în 1993 

cu titlul Nostalgia. În 1996, produce 

surpriza publicării un volum dintr-o 

proiectată trilogie: Orbitor. Aripa stân-

gă (1996). Urmează celelalte volume 

al acestui monumental roman Orbitor. 

Corpul (2002) şi Orbitor. Aripa dreaptă 

(2007). 

În monografia dedicată lui Mircea 

Cărtărescu, poetul Andrei Bodiu anali-

zează volum cu volum trăsăturile ge-

nerale ale operei poetice cărtărescie-

ne, toate gravitând în jurul postmoder-

nismului literar. Despre cartea de de-

but, bine primită de critică, acesta afir-

mă: „În opinia mea, structura volumu-

lui Faruri, vitrine, fotografii «ascunde» 

biografia operei poetului. Sunt două 

vârste poetice în carte: una reprezen-
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tată de Căderea şi Calea regală şi o a 

doua, în care putem plasa Fotografii, 

Georgicele şi Jocuri mecanice. Prima 

vârstă se configurează ca (încă) un 

timp al tatonării. Lungul poem Căde-

rea anunţă forţa explozivă a imagina-

ţiei lui Mircea Cărtărescu. Pe de altă 

parte, poemul e tributar modelelor 

româneşti ale tânărului poet”8. Prin 

poemul Căderea, unul dintre cele mai 

ample ale creației sale poetice, Mircea 

Cărtărescu demonstrează o capacitate 

aproape inepuizabilă de a jongla cu 

cuvintele, împrumutate din cele mai 

diverse domenii de cunoaştere.  

De altfel, şi Gheorghe Perian afir-

mă că: „Poeziile din ciclul final, Jocuri 

mecanice, seamănă cu un furnicar de 

cuvinte ce se învălmășesc, năpădesc 

totul, scăpate parcă de sub controlul 

poetului, ca vânturile din burduful lui 

Eol. O definiţie scoate în evidenţă toc-

mai acest aspect de bazar lexical: «po-

emul acesta e o noptieră ticsită de fla-

coane, caşete, fiole, pastile/ de sticle 

maro, verzui, înţesată de vase/ cu 

imortele de partituri, part-prix-uri, 

dulceţuri de cireşe/ de nuci verzi»”9. 

Andrei Bodiu identifică în al doi-

lea volum al lui Cărtărescu, Poeme de 

amor, un nucleu de forţă al acestuia: 

„Nucleul tare al acestei cărţi îl consti-

tuie secvenţa intitulată Monştri ai ele-

giei, situată, deloc întâmplător, în chiar 

centrul volumului. Partea citată e pre-

                                                 
8Andrei Bodiu, Mircea Cărtărescu, monografie, 
Editura AULA, Braşov, 2000, p. 16. 
9 Andrei Bodiu, ibidem, p.19. 

cedată de segmentul intitulat Poeme 

de amor şi succedată de Sonete. Partea 

inaugurală a cărţii mi s-a părut doar o 

«pregătire de artilerie», o pregătire a 

celor trei mari poeme care sunt esen-

ţiale pentru întreaga poezie a lui Căr-

tărescu: Femeie, femeie, femeie..., O sea-

ră la operă şi Mangafaua.”10  

Despre volumul Totul, apărut în 

1985, criticul optzecist Radu G. Ţeposu 

observă că Mircea Cărtărescu „reia în 

chip programatic tot ceea ce făcuse pâ-

nă acum pe fragmente, punând în for-

ma sintezei întregul program liric. Aici 

poetica lui Cărtărescu e încă mai vigu-

roasă şi faptul că el îşi aşază poemele 

deopotrivă sub semnul unor citate din 

Plotin, Dostoievski şi Kafka e o dovadă 

că autorul a vrut să sugereze trei nivele 

ale totalităţii într-o singură formulă li-

rică: metafizic, estetic şi moral”.11  

Autorul studiului monografic des-

pre opera lui Cărtărescu, Andrei Bodiu 

afirmă că: „Descoperim şi în Totul ex-

cepţionala capacitate a lui Cărtărescu 

de a explora limbajul poetic, de a-l ex-

tinde în spre sfere dintre cele mai di-

verse şi îndepărtate. Ars combinatori-

ca cărtăresciană e generată aici de ide-

ea de a întreţese Toturile.”12  

La fel, şi Eugen Simion spune că: 

„în această fantastică viziune a cotidi-

anului sau, mai bine zis, în această mi-

                                                 
10 Andrei Bodiu, ibidem, p. 20. 
11 Radu G. Țeposu, Istoria tragică & grotescă a 
întunecatului deceniu literar nouă, Editura 
Eminescu, București, 1993, p. 46. 
12 Andrei Bodiu, Mircea Cărtărescu, monogra-
fie, Editura AULA, Braşov, 2000, p. 26. 
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tologie a cotidianului intră, cu drepturi 

egale, kitschul, derizoriul, apoeticul în 

viziuni, uneori, burleşti, în desene de 

cele mai multe ori baroc-onirice. Mir-

cea Cărtărescu foloseşte de regulă do-

uă strategii sau două căi de acces: levi-

taţia şi expediţia erotică”13. 

Andrei Bodiu interpretează titlul 

volumului Totul pornind şi de la afir-

maţia poetului din cartea sa teoretică, 

Postmodernismul românesc, despre es-

tetica acestuia: „Prăbuşirea, în filozofia 

ultimelor două secole, a tuturor funda-

mentărilor, a scenariilor legitimate şi a 

utopiilor a dus însă, în domeniul este-

tic, la pierderea încrederii în valori ab-

solute, în perfecţiune, în capodoperă 

şi, pe de altă parte, la descoperirea 

imensului şi fertilului domeniu al alea-

torului, hazardului. Indeterminării, 

ambiguităţii, fragmentului”.14 Despre 

cel de-al patrulea volum de poezii, 

Dragostea (1994), Andrei Bodiu spune 

că: „Ne aflăm, cu această carte, nu nu-

mai la capătul unei „trilogii”, dar şi al 

unei viziuni”.15 

 

III. Particularităţi retorice  

în poezia lui Mircea Cărtărescu 

Una dintre cărţile importante des-

pre figuri şi despre ideea de text literar 

este lucrarea lui Heinrich F. Plett, Ştiin-

                                                 
13 Eugen Simion, Scriitori români de azi, IV, 
Editura Cartea Românească, București, 1989, 
p. 495. 
14 Mircea Cărtărescu, Postmodernismul româ-
nesc, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 95. 
15 Andrei Bodiu, op. cit., p. 31. 

ţa textului şi analiza de text. Acesta sis-

tematizează toate opiniile curente de-

spre limbaj şi ce înseamnă literaritatea 

unui text, pornind de la Quintilian şi 

ajungând până la Retorica generală a 

grupului de cercetători belgieni din 

Liѐge. Plett realizează o sinteză a con-

trariilor, căci, pentru el, sunt la fel de 

importante atât deviaţia lingvistică, cât 

şi unitatea lingvistică: „Discuţia de pâ-

nă acum asupra modelelor de figuri re-

torice a arătat cu claritate dificultăţile 

unei sistematizări adecvate. Ele îşi gă-

sesc cauza, în bună parte, în faptul că 

un model deductiv prezintă numeroa-

se lucruri care nu sunt prinse în termi-

nologia tradiţiei retoricii clasice. Dar şi 

mai important este că posibilităţile mo-

delului sunt adesea depăşite de sfera 

schimbătoare a categoriilor clasice. În 

primul caz, insuficienţa nomenclaturii 

tradiţionale se află în nemărginirea, în 

cel de-al doilea caz, în lărgimea exten-

siunii ei. Din acest motiv, un model nou 

trebuie să apeleze atât la inovaţii ter-

minologice, cât şi la restricţii, pentru 

ca, în felul acesta, să poată prezenta 

complet şi univoc toate aspectele 

structurii sale, iar interrelaţiile lor să le 

prezinte transparent. În acest sens, 

procedează modelul pe care-l expunem 

în continuare. El preia numeroase im-
pulsuri de la modelele prezentate la 

2.2. şi se vrea o ipoteză lingvistică pe 

marginea dimensiunii semiotico-sin-

tactice a esteticei limbii. Punctele sale 

de reper sunt: 

A. deviaţia lingvistică; 

B. unitatea lingvistică. 
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Ambele cu toate subdiviziunile 
lor formează o reţea de coordonate, în 
care pot fi localizate multe, dacă nu 
chiar cele mai multe figuri retorice. În 
cele ce urmează, vom prezenta o struc-
tură grosieră a fiecărui punct de vede-
re în parte.”16 Nu putem concepe că tot 
ce înseamnă „aberaţie” lingvistică este 
şi literatură. Astfel, criticul german 
consideră că şi limbajul cotidian este 
plin de metafore, dar asta nu înseamnă 
literatură: „Dacă concepem o gramati-
că poetică a deviaţiilor în acest fel, 
atunci ea nu este altceva decât o ipote-
ză asupra condiţiilor ce fac posibilă es-
teticitatea lingvistică. Ca o astfel de 
ipoteză, ea are caracterul constanţei 
istorice; aceasta înseamnă: ea este in-
dependentă de persoană, spaţiu şi 
timp. Este vorba de o construcţie teo-
retică, care conţine toate posibilităţile 
de actualizare a fenomenelor estetice 
lingvistice. Dar aceasta nu înseamnă că 
fiecare fenomen lingvistic aberant tre-
buie să fie considerat poetic; limbajul 
cotidian este şi el plin de aliteraţii şi de 
metafore. Ceea ce pune expresiilor lin-
gvistice amprenta de „poetic” este mai 
degrabă „funcţia lor estetică”. Prin 
aceasta se înţeleg două lucruri. În pri-
mul rând, „funcţia estetică” înseamnă 
că fiecare deviaţie în parte este inte-
grată într-un context de momente 
structurale interdependente, care pre-
zintă o oarecare regularitate. Textura 
astfel formată o putem caracteriza, cu 
Mukařovský (1964) ca „unitate în di-

                                                 
16 Heinrich Plett, Ştiinţa textului şi analiza de 
text, Editura Univers, Bucureşti, 1983, p. 162.  

versitate” (unity in diversity) sau, du-
pă un vechi principiu estetic, ca con-
cordia discors. Cel de-al doilea înţeles 
al „funcţiei estetice” este orientat spre 
receptare, în sensul că mostra structu-
rală lingvistică exercită asupra recep-
torului un efect estetic. Ambele sen-
suri luate împreună arată o poziţie 
pragmasintactică faţă de literaritate. 
Această poziţie este prin natura ei dia-
cronică, adică schimbătoare.”17 Acelaşi 
cercetător german susţine că pierdem 
multe din vedere dacă privim analiza 
figurilor literare doar dintr-un singur 
punct de vedere: „Care din cele patru 
tipuri de deviaţie estetică poate prelua 
sarcina unor astfel de constante? Ex-
punerea noastră trebuie să se raporte-
ze la gramaticalitate, nu la statistică. 
Această decizie elimină ocurenţa şi re-
curenţa în sensul descris de noi, deşi 
statistica poate oferi metodei lingvisti-
ce un sprijin preţios. Rămân aşadar 
criteriul agramaticalităţii şi cel al echi-
valenţei. Dacă absolutizăm primul cri-
teriu, atunci nu putem explica fenome-
ne ca cel al aliteraţiei, al rimei, al para-
lelismului şi al sinonimiei; dacă îl con-
siderăm pe cel de-al doilea ca absolut, 
atunci ne vor lipsi categoriile descrip-
tive necesare în cazul fenomenelor 
metaforă, afereză, inversiune sintacti-
că şi anagramă. Dar ambele criterii lu-
ate împreună fac posibilă o bază cât 
mai largă în explicarea tuturor varian-
telor de utilizare poetică a limbii.”18 

                                                 
17 Heinrich Plett, ibidem, pp. 150-151. 
18 Heinrich Plett, ibidem, pp. 151-152. 
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Înaintea lui Heinrich Plett, cerce-

tătorii Grupului  au pus bazele unei 

retorici, sistematizând mult mai clar 

principalele figuri. Ei merg pe ideea de 

singularitate a limbajului în primul 

rând: „Altfel spus, dacă admitem, de 

pildă, că o imagine e frumoasă în mă-

sura în care nu a mai fost niciodată 

formulată (în acest mod, în acest con-

text), e necesar, înainte de toate, ca ea 

să constituie o imagine. Postulăm deci 

că literatura e în primul rând o între-

buinţare singulară a limbajului. Teoria 

acestei întrebuinţări e primul obiectiv 

al unei retorici generale şi, poate, ge-

neralizabile.”19 Aceşti cercetători dau o 

definiţie celebră a figurii: „Vom numi 

metabolă orice fel de schimbare a unui 

aspect oarecare al limbajului (...)”.20 În 

continuare, cităm din celebra lucrare 

principalele definiţii care au făcut ca-

rieră în acest domeniu al neoretoricii:  

„1.2.1 Domeniul metaplasmelor. – 

Acest domeniu e cel al figurilor care 

acţionează asupra aspectului sonor 

sau grafic al cuvântului şi al unităţilor 

inferioare cuvântului, pe care îl des-

compun după următoarele modele: 

Cuvânt = ansamblu de silabe (vo-

cale şi consoane de sprijin) dispuse în-

tr-o ordine pertinentă şi admiţând re-

petiţia. 

Cuvânt = ansamblu de foneme 

(sau grafeme) dispuse într-o ordine 

pertinentă şi admiţând repetiţia. 

                                                 
19 Grupul μ (J. Dubois et alii), Retorică gene-
rală, Editura Univers, Bucureşti, 1974, p. 11. 
20 Grupul μ (J. Dubois et alii), ibidem, p. 28. 

Fonem = ansamblu de trăsături 

distinctive ierarhizate, fără repetiţie şi 

fără ordine lineară. 

Grafem = ansamblu de trăsături 

distinctive (nu încă definitiv formaliza-

te). 

1.2.2 Domeniul metataxelor. – Es-

te domeniul figurilor care acționează 

asupra structurii frazei. În franceză, 

fraza se defineşte prin prezenţa mini-

mă a unor constituenți, sintagmele. La 

rândul lor, sintagmele se definesc prin 

apartenenţa morfemelor din care sunt 

constituite la clase de morfeme. Sin-

tagmele şi morfemele ocupă în secven-

ţă poziţii date. Vom avea deci: 

Frază = ansamblu de sintagme şi 

morfeme, dispuse într-o anumită ordi-

ne şi admiţând repetiţia. 

1.2.3 Domeniul metasememelor. – 

Un metasemem e figura care înlocuieş-

te un semem prin altul, deci care mo-

difică grupările de seme de gradul ze-

ro. Acest tip de figură presupune că un 

Cuvânt = ansamblu de seme nu-

cleare, fără ordine internă şi neadmi-

ţând repetiţia. 

Într-adevăr, semul e o unitate in-

fralingvistică de natură calitativă, iar 

cuvântul, un decupaj semantic sau o 

grupare de seme privilegiată de lim-

baj. În interiorul cuvântului nu se poa-

te deci vorbi de repetarea unui sem şi 

nici de existenţa unei ordini a seme-

lor.(...) 

1.2.4 Domeniul metalogismelor. – 

Parţial, acesta e domeniul vechilor „fi-

guri de gândire” care modifică valoa-
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rea logică a frazei şi care nu sunt, în 

consecinţă, supuse restricţiilor lingvis-

tice. Dacă nu se poate repeta un sem în 

interiorul unui cuvânt, în schimb se 

poate foarte bine repeta un cuvânt în-

tr-o frază, şi a fortiori în unităţile de 

ordin superior. Gradul zero al unor 

asemenea figuri face să intervină, mai 

degrabă decât criteriile corecţiei lin-

gvistice, noţiunea de ordine „logică” a 

prezentării faptelor, sau cea a progre-

siei „logice” a raţionamentului. 

Frază = ansamblu de seme grupa-

te în sememe (cuvintele) caracterizate 

prin ordine şi admiţând repetiţia.”21 

Pornind şi de la Quintilian, pe ca-

re Grupul μ îl consideră un mare pre-

cursor, se consideră ca punct de reper 

în analiza figurilor, un aşa-zis grad ze-

ro absolut, ce aminteşte de gradul zero 

al scriiturii lui Roland Barthes: „Gradul 

zero absolut ar fi atunci un discurs re-

dus la semele sale esenţiale (printr-un 

demers metalingvistic, întrucât aceste 

seme nu sunt specii lexicale distincte), 

adică la semele pe care nu le putem 

suprima fără a anula dintr-o dată în-

treaga semnificaţie a discursului.”22 În 

încercarea de a da o definiţie a retori-

cii moderne, cercetătorii belgieni con-

sideră că: „Rezumând, retorica e un 

ansamblu de abateri susceptibile de 

autocorectare, adică putând modifica 

nivelul normal de redundanţă al lim-

bii, transgresând reguli sau inventând 

                                                 
21 Grupul μ (J. Dubois et alii), ibidem, pp. 
41-43. 
22 Grupul μ (J. Dubois et alii), ibidem, p. 44. 

altele noi. Abaterea creată de un autor 

e percepută de cititor datorită unei 

mărci şi redusă apoi datorită prezenţei 

unei invariante. Ansamblul acestor 

operaţii, atât al celor care se desfăşoa-

ră la producător, cât şi al celor care-şi 

au sediul la consumator, produce un 

efect estetic specific, care ar putea fi 

numit etos şi care constituie adevăra-

tul obiect al comunicării artistice. De-

scrierea completă a unei figuri de reto-

rică trebuie deci să comporte în mod 

obligatoriu descrierea abaterii ei (ope-

raţii constitutive ale abaterii), a mărcii 

ei, a invariantei şi a etosului ei.”23 Pe-

relman şi Olbrechts-Tyteca scriu un 

nou tratat despre retorică, considerat 

la fel de important ca cel al lui Aristo-

tel. Şi ei privesc ideea de retorică drept 

arta de a convinge auditoriul şi de a 

scrie frumos: „Vom considera o figură 

ca fiind argumentativă dacă, antre-

nând o schimbare de perspectivă, folo-

sirea ei pare normală în raport cu no-

ua situaţie sugerată. Dacă, dimpotrivă, 

discursul nu antrenează adeziunea au-

ditoriului la această formă argumenta-

tivă, figura va fi percepută ca orna-

ment, ca figură de stil. Ea va putea 

stârni admiraţia, dar în plan estetic, 

sau ca mărturie a originalităţii orato-

rului.”24  

Încercăm în continuare o scurtă 

trecere în revistă a câtorva figuri pre-

                                                 
23 Grupul μ (J. Dubois et alii),ibidem, p. 58. 
24 Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L., Traite de 
l’argumentation, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1958, p. 211. 
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zente în poezia cărtăresciană, pornind 

de la volumul de debut Faruri, vitrine, 

fotografii. 

a) Nivelul fonetic: aliteraţii şi 

asonanţe: „zăpada cade şi cade, dar 

foarte arare/ fulgii domol se lipesc de 

retina ţărânii” (Mircea Cărtărescu, Po-

ezia, p. 10), „asistând la tăcut de tragi-

ca trecere/ a feţei în obiect/ a muzicii 

în sunet/ a imanentului în iminent” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 11), „cu 

sferele de nisip şi trilurile sirinxului 

nopţii” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

11), „viscol de azur” (Mircea Cărtăres-

cu, Poezia, p. 13), „în spirală melcul îşi 

mestecă flegma” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 15), „printre verzile verbe” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 16), „lu-

nile lui de siliciu” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 16), „musicam quasi modifi-

cam, id est a modulatione,/ moys, şi în 

globul ochiului umorile fierb” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 17). 

b) Nivelul sintactic: „degeaba ai 

înaltele picioare/ dacă nu ştii ce muşchi 

se prind de sternul/ cel morfiliu, frun-

zos, al fregatei/ cel bronz, cel calcar/ 

ulm, al fregatei.” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 14) 

c) Nivelul semantic:  

– comparaţii: „sub luna ce-şi des-

făşoară formele ireale ca o sondă spa-

ţială cu sute de camere TV” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 37), „într-un cos-

mos bântuit de arşiţă, pulsând ca o ini-

mă” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 38), 

„dar în acea noapte îngheţată, încetini-

tă, pe care o străbăteam şovăind ca un 

cobai cu electrozi fixaţi pe ţeastă” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 41), „în case 

de calcar, ca nautilii” (Mircea Cărtăres-

cu, Poezia, p. 49), „arunci o privire ca o 

monedă în mijlocul singurătăţii lor” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 54), „pe 

oase carnea atârnă ca foile unei enci-

clopedii” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

55), „bombardând cu noi microfoanele 

care ca nişte zmei din sârmă de ipsos 

închideau profiluri de larvă” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 61), „am văzut 

trupul ei negru şi flasc mâncând ma-

gistrala nord-sud şi scurgându-se în 

pământ atârnând ca un păianjen păcă-

tos de firele reţelei de canalizare” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 83), „am vă-

zut moartea ca maimuţă îmbrăcată în 

marinar” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

83), „dar moartea venea alunecând 

pe-o rază cu a doua viteză cosmică ase-

menea unei fiinţe cu mult evoluate, ae-

rodinamică, maleabilă şi ductilă” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 87), „în sala 

albastră ca o burtă de balenă ucigaşă 

stroboscoapele alergau/ la sabaturi” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 90), „şi 

ochii se răcesc ca nişte nori de metan/ 

ca pământurile de celuloid din precam-

brian” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

99), „la două noaptea demonul bucu-

reştiului se ridică din arhitecturile/ 

portocalii ale apei/ ca un portar de po-

lo în plasa de nailon ferat” (Mircea Căr-

tărescu, Poezia, p. 100), „privitul ochi 

în ochi se detaşa/ de ochii noştri, ca o 

anacondă de tinctură şi muşama” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 108), „de la 



PARTICULARITĂŢI RETORICO-PRAGMATICE ALE POEZIEI LUI MIRCEA CĂRTĂRESCU 

78 

timpuri noi ieşiră la braţ visconti şi 

modrogan, rânjind/ ca doi motani tro-

tilaţi” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

108). 

– epitete: „aisberguri astrale”, „in-

cendiul stelar”, „ochiului meu pineal”, 

„umbră verzuie”, „o dragoste minera-

lă”, „acorduri de chitară rece”, „o nebu-

nească imersiune”, „cu ochi telesco-

pici”, „în apartamente meschine”, „lu-

mina viscerală”, „soare neinventat”, 

„trupul ei negru şi flasc”, „frigidele 

plante”, schelete fragile”, „scutul arc-

tic”, „trilobiţi solitari”. 

– enumeraţii: „în această lume de 

orhidee, creier, calcar şi praf” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 37), „dragoste, 

amor, erotism... arhitectură de bau-hau 

bătută de daiquiri” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 84), „e mult prea de ajuns: 

morulă, blastulă, gastrulă” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 86), „fortuna dü-

seldorf îşi rotea rochiile reci din bro-

cart şi safir şi rinichi/ şi plămâni” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 90), „iar noi 

existam, deformându-ne craniul, feţele, 

inteligenţa,/inconştientul” (Mircea Căr-

tărescu, Poezia, p. 108), „deasupra bu-

cureştiului se ridicau, umflate cu neo-

nul, argonul şi/ kriptonul îmbrăţişării 

noastre” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

110), „jucau fazanul pe filme, cruciuliţe 

şi cerculeţe, domino şi toate/ jocurile 

din gargantua” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 110). 

– repetiţii: „o lume fără cuvinte, o 

lume a filamentelor nervoase mângâie-

tore/ o lume a pantomimei fără de 

mască, a înţelegerii fără semne,/ o lu-

me în care să putem dormi” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 39), „umpleţi-mi 

maioul de sânge, dar nu mă scoateţi/ 

din acest univers, nu mă scoateţi din 

acest univers/ din acest univers/ nu mă 

scoateţi din acest univers/ nu mă scoa-

teţi din acest univers/ nu mă scoateţi 

din acest univers” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 58), „ahab privi spre bărba-

tul încremenit în bătaia armei domes-

tice/ ahab se rupse în două ca un mu-

laj de anatomie/ ahab se regeneră şi se 

rupse iarăşi în două/ ahab şerpui şi se 

prefăcu în fereastră cu storurile trase, 

ca o/ arbaletă de aluminiu” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p.103), „farduri, 

farduri, farduri... nopţi şi zile şi nopţi şi 

zile” (Mircea Cărtărescu, Poezia, 

p.104). 

– personificări: „soneria urlă pes-

te această minge de ping-pong” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 55), „oh, 

bacteriile mă vizitau ca pe un maga-

zin” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 83).  

– oximoron: „tăcerii huruitoare” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p.100). 

– metafore: „oricum, ironia este 

un sedativ cu o serie întreagă de efecte/ 

secundare” (Mircea Cărtărescu, Poezia, 

p.104), „în această lume de unghiuri şi 

sfere” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

37), „ar trebui să posedăm doar inte-

lect/ cuarţ ectoplasmatic străjuind la-

birintul iluziei” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 37), „în realitatea învelişului 

nostru, trench-coat de carne” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 38). 
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Argoul  

„Toamna s-a cărăbănit, dracu s-o 
ia/ şi nu mai putem să mergem la o 
bere.” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 
31), „alchimia nu mai duce la nimic, 
dracu s-o ia/ căci în ampula niciodată 

un prunc/ ci aceeaşi sibilă./ spinul 
a-ngheţat, lua-l-ar dracii” (Mircea Căr-
tărescu, Poezia, p. 31). 

 

IV. Particularităţi pragmatice  

în poezia lui Mircea Cărtărescu 

Introducere 

Pragmatica lingvistică a cunoscut 
o amplă dezvoltare în a doua jumătate 

a secolului al XX-lea şi până în prezent. 
Moeschler şi Anne Reboul, în Dicţionar 
enciclopedic de pragmatică, amintesc 

de pionieratul lingvistului Jean-Claude 
Milner în analiza şi identificarea ele-
mentelor deictice, concepte extrem de 
importante în pragmatică. În volumul 
Teorii şi practici ale comunicării, sunt 
enumerate cele mai importante forme 
ale deixis-ului: „În pragmatica lingvis-
tică se vorbeşte despre mai multe for-
me ale deixis-ului. De obicei, elemente-

le deictice sunt subdivizate în trei cla-
se, şi anume elemente deictice perso-
nale, conţinând expresii ca „eu”, „tu”, 

„mea”, „meu” etc.; elemente deictice 
temporale, cu expresii ca „acum”, „as-
tăzi” etc. şi elemente deictice locale 
sau spaţiale, conţinând expresii ca 

„aici”, „acolo”, „la stânga” etc.”25 

                                                 
25 Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Teorii şi practici 

ale comunicării, Editura Cermi, Iaşi, 2008, 
p. 141. 

De asemenea, cercetările pragma-

tice au identificat elemente noi care în 

gramatica tradiţională erau insuficient 

abordate şi explicate, cum ar fi concep-

tul de anaforă: „S-a făcut, de asemenea, 

distincţie între deixis şi anaforă, consi-

derându-se că deicticile sunt elemente 

al căror referent poate fi identificat 

prin raportare la situaţia de comunica-

re, în timp ce pentru anaforice referen-

tul e identificabil prin raportare la 

contextul lingvistic.”26  

Referinţele livreşti  

sau culturale 

Putem considera şi referinţele li-

vreşti sau culturale ca făcând parte din 

elemente ale pragmaticii, acestea fă-

când referire la un context cultural bi-

ne cunoscut cititorului. În poezia lui 

Mircea Cărtărescu, ca şi în poezia post-

modernă, în general, sunt prezente nu-

meroase referinţe livreşti care să con-

ducă cititorul către o anumită grilă de 

lectură. În continuare, vom da câteva 

exemple selectate doar din poemul Că-

derea care deschide volumul de ver-

suri Faruri, vitrine şi fotografii: 

- „Lyră de aur” (Mircea Cărtăres-

cu, Poezia, p. 7), „ O Umbriel, Nathana-

el, Rafael” (Mircea Cărtărescu, Poezia, 

p. 7), „Bramante” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 8), „Urechea lui Dionis înşu-

rubată în noapte/ pentru uzul marilor 

indiscreţi” (Mircea Cărtărescu, Poezia, 

p. 10), „Urechea lui Dionis ascultă vă-

păile reci de tăcere/ emise de vioara 

                                                 
26 Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, ibidem, p. 147. 
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lui Juan Gris” (Mircea Cărtărescu, Poe-

zia, p. 12), „mult i-ar fi plăcut lui San-

dro di Mariano/ volutele lui ciclamen” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 13), „ar-

borii simt nevoia să mai schimbe o 

vorbă/ cu Mondrian şi cu Breughel şi 

Cranach şi Munch” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 14), „şi care mai departe de-

venea fluviul Huang-Ho” (Mircea Căr-

tărescu, Poezia, p. 17), „un Gary Snyder 

de plastilină” (Mircea Cărtărescu, Poe-

zia, p. 17), „ca faţa lăptoasă-a lui Ensor 

pulverizat în zmeură”, (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 21), „lentilă din Lerna” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 22), 

„alungă fiarele foviste”, (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 23), „Eu, Apemantus 

câinele te port” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 24), „plângu şi mă tânguiesc/ 

când mă gândesc/ la moarte” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 25), „sattva, rajas 

şi tamas sunt defulări de velur” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 26), „alia-

ză-te cu Robert Burton cel cu genele 

mov” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

29), „iar libido-ul stă la Poarta Legii şi 

numele său este/ scindare/ şi numele 

său este Sycorax neghioaba, hoaşca şi 

silfida.” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

29), „Non enim excursius his ejus/ sed 

opus ipsum est.” (Mircea Cărtărescu, 

Poezia, p. 30), „Lucifer Venus în noap-

tea roşie./ Adramalech, Astaroth, Aba-

ddana/ Thammuz, Urian, Leviathan şi 

Valafar/ care prin pârghii săltaţi legă-

tura de ochi a balanţei,/ care determi-

naţi stranietatea anumitor antihipe-

roni/ şi care asistaţi la copulaţiile tru-

purilor şi sufletelor/ şi a trupurilor cu 

sufletele,/ întoarceţi-vă-n nisip şi-n tu-

rmele de porci/ şi-n culoarea nelumi-

natelor.” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

31) 

Elemente deictice în poezia lui  

Mircea Cărtărescu 

Se remarcă în poemul Focalizare 

folosirea încă de la debut a unui verb 

imperativ, folosit la modul condiţio-

nal-optativ, timp prezent: „ar trebui ca 

în această lume de unghiuri şi sfere...” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 37), fără 

a se preciza clar care este propoziţia 

secundară. Se foloseşte apoi persoana 

I, plural a verbelor, fără a şti precis de-

spre ce persoane este vorba, cine sunt 

aceşti noi: „pentru că posedăm intelect 

ar trebui să posedăm doar intelect...” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 37). De 

asemenea, ambiguă este şi folosirea 

pronumelui personal de persoana a 

II-a singular: „dar tu cât de perfectă 

eşti, femeie demimondenă,...” (Mircea 

Cărtărescu, Poezia, p. 38). În ultima 

parte a poemului se trece la persoana 

a III-a a pronumelor: „încât să fie el în-

suşi un fel de retină elastică şi sensibi-

lă...” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 39) 

şi „ea să înceapă o altfel de lume, mai 

limitată şi mult mai modestă...” (Mir-

cea Cărtărescu, Poezia, p. 39). Ultimul 

vers al poemului utilizează din nou 

persoana I, plural, la fel ca la începutul 

poemului: „o lume în care să putem 

dormi.” (Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 

39). 
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Mircea Cărtărescu demonstrează 

o abilitate deosebită de a jongla cu 

aceste forme gramaticale, persoanele a 

III-a, ca forme deictice, devenind mis-

terioase prin lipsa clarificării contex-

tuale. 

Se remarcă de asemenea, ca în 

multe dintre poemele sale, utilizarea 

termenilor din domenii de activitate 

total distincte, considerate cumva 

„apoetice”, ca în versul: „sub stele de-

velopând emulsia râurilor pline de 

păstrăvi”. Şochează alăturarea unor 

cuvinte total neadecvate în limbajul 

comun: „developând emulsia”. 

În ciclul de poeme Georgicele, ce 

face referire evidentă la Vergiuliu, se 

utilizează un al tipar lingvistic: ames-

tecul unor registre stilistice diferite şi 

utilizarea unor clişee de limbaj cu vă-

dite accente ironice: „...iar ţăranul ve-

tust / şi bulversat trage apa la baie/ 

şi-ncepe să ningă pe pielea lui carnivo-

ră/ cu fulgi de porumb ci dă-ne doam-

ne/ nouă pâinea noastră ca să ascun-

dem/ în coca ei o sticlă de coniac...” 

(Mircea Cărtărescu, Poezia, p. 67). 

În Georgica a IV-a, se produce 

amalgamarea limbajului popular, ar-

gotic, limba vorbită, cu registrul serios, 

limbajul fiind unul neologico-tehnic: 

„ţăranul de când cu electrificarea/ în-

ţelege cum stau lucrurile pe planetă/ 

se indignează graţios în mijlocul po-

goanelor sale/ de situaţia din cipru şi 

liban/ pândeşte sateliţii şi le smulge/ 

aparatura electronică bă/ plozilor nu 

uitaţi bateriile solare...” (Mircea Cărtă-

rescu, Poezia, p. 70). De asemenea, lip-

sa oricăror semne de punctuaţie am-

plifică şi mai mult senzaţia de ambigu-

itate stilistică. Se observă, de aseme-

nea, şi pendularea permanentă a utili-

zării pronumelor personale de la per-

soana a III-a la persoana I, sporind şi 

prin aceasta confuzia lectorului. 

Şi în poemul Imortalizare apare 

aceeași tehnică de amestec de registre 

stilistice diferite, ca în versurile: „am 

lovit ţinta cu trei gloanţe şi am obţi-

nut/ 27 de puncte foarte bine soldat 

servesc patria şi submarinul/ plim-

bându-şi reflectoarele peste pulpele 

dezvelite...” (Mircea Cărtărescu, Poe-

zia, p. 87).  

 

Concluzii 

Analiza tropilor unui text literar 

este o întreprindere extrem de impor-

tantă. Considerăm că acest demers în-

seamnă practic accesarea unei lumi as-

cunse, interioare în laboratorul de cre-

aţie al oricărui scriitor. Totodată, 

această exegeză presupune înţelegerii 

naturii limbajului şi care este limbajul 

ce produce literatura şi valoarea este-

tică a unei opere literare. Punctul de 

plecare al studiului nostru este premi-

sa că literatura este în primul rând, 

dacă nu o ştiinţă a limbajului, cel puţin 

o artă a acestuia.  
De asemenea, puterea de argu-

mentare şi de persuasiune a fost şi es-

te extrem de importantă şi în zilele 

noastre. Arta de a convinge şi de a 

scrie frumos rămâne un deziderat al 
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oricărui scriitor. De aceea, este extrem 

de importantă identificarea mecanis-

melor de producere a persuadării. 

Pragmatica a evoluat enorm în ul-

timele decenii, aducând o nouă abor-

dare a înţelegerii naturii limbajului. 

Latura pragmatică a limbajului rămâ-

ne unul dintre aspectele cele mai inte-

resante în cunoaştere. 

Poezia lui Mircea Cărtărescu re-

prezintă încă un mister ce trebuie de-

celat. Poezia, în general, după anumite 

concepţii literare însemnă ambiguita-

te, taină, producerea ei ţine de subcon-

ştient sau de inspiraţie divină. Concep-

tele moderne de poezie însă au relevat 

importanţa lucidităţii critice, a inteli-

genţei superioare în construirea unui 

poem. Această construcţie ţine de o 

utilizare rafinată a limbajului, trecută 

prin filtrul inteligenţei umane.  
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MICHEL HOUELLEBECQ ȘI SUPUNEREA CA FERICIRE 

Marinela DAVID 

doctorand, Facultatea de Litere, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Supunerea și supoziția care înles-

nesc o privire spre o altă lume posibilă, 

starea că oricât ai veghea, iminența co-

lapsului este evidentă, că limitele din-

tre vis, somn și moarte sunt tot atâtea 

fețe ale uitării de sine, că tăcerea clipe-

lor în care moartea suflă fantasmele 

cotidianului prin uzura pereților cu 

ușile închise, e un strigăt adânc că până 

aici a fost o viață, dar acum nimeni nu 

mai este bun de nimic, în fapt o dialec-

tică a vieții și a morții, a supunerii și a 

libertății, în esență, tot atâtea valențe 

ale ființei, este ceea ce propune unul 

dintre cei mai importanți scriitori ai 

vremii, dar și cel mai controversat, Mi-

chel Houellebecq, într-unul din roma-

nele sale, Supunere. 

Într-o privire de ansamblu asupra 

operei lui Michel Houellebecq, se poate 

considera, că undeva, dincolo de conți-

nutul propriu-zis, de suportul ideatic 

concret, de formele și structura textua-

lă, aspirația este inversată: are loc o re-

generare a unei noi lumi, în care 

sacralitatea este strigată pentru a se 

instaura ca temei fondator reglator și 

organizator de sens vertical, dincolo de 

agresiunile tehnicizate, mecaniciste și 

forțate să se adapteze la o societate ar-

tificială. 

 

Mărturisesc că nu există alt 

dumnezeu decât Allah și că 

Mahomed este trimisul său. 

Romanul Supunere (Houellebecq, 

Michel: 2015) se constituie în jurul lui 

François, profesor de literatură la Sor-

bona, adept al lui Huysmans, căruia îi 

dedică prin studiu un ciclu de șapte ani 

din existența sa, constată că, deși se 

află într-o ascensiune profesională, via-

ța pare să-i scape printre degete: arti-

colele mele erau clare, incisive, străluci-

toare; în general, erau preţuite, cu atât 

mai mult cu cât nu întârziam niciodată 

predarea. Erau însă toate astea de ajuns 

ca să justifice o viaţă? Dar de ce trebuie 

oare ca o viaţă să fie justificată? Toate 

animalele, majoritatea covârşitoare a 
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oamenilor trăiesc fără să simtă nici cea 

mai măruntă nevoie de justificare1. 

Roman de o adâncime insolită și 

controversată, lansat ca o profeție cre-

pusculară, unifică prin opoziție și con-

troversă diversele niveluri ale realității 

sociale, politice și religioase. Detașarea 

autoironică sau cinică, pe alocuri, după 

cum se poate observa în construcția 

personajelor, François sau Redigier, 

imprimă o tristețe metalică, apropiată 

de viziunea haosului apocaliptic. Astăzi 

singura forma de reacție validă împo-

triva opacizării planetare o mai poate 

da trezirea individuală, întărind astfel 

identitatea socială. Iar într-o lume luci-

dă, realitatea este construită pe mai 

multe niveluri, așa cum, părintele 

transdisciplinarității, Basarab Nicoles-

cu, propune. A pune doar omul în cen-

trul existenței este o ruptură a echili-

brului, dar și a vedea existența în afara 

omului este în fond același lucru. Evo-

luția umană nu înseamnă ocultarea 

opoziției, ci observarea și integrarea 

simultană a nivelurilor realității.  

Interiorizarea perspectivei narati-

ve unice conduce gradat la desfășura-

rea evenimentelor în care miza roma-

nescului este orientată spre succesiu-

nea de cadre în care societatea fran-

ceză se afundă în maladii din ce în ce 

mai grave. Privirea naratorului se ori-

entează spre decupaje ale vieții sociale, 

                                                 
1 Houellebecq, Michel, Supunere, Editura Hu-
manitas Fiction, București, 2015, ediție coor-
donată de Denisa Comănescu, traducere din 
franceză şi note de Daniel Nicolescu: p. 47. 

politice și religioase semnificative ce 

surprind liniștea adâncă a obedienței, 

simplitatea unor gesturi ridicate la ran-

gul decadent al obedienței; „rochiile 

lungi și voalurile pestrițe2„ în care sunt 

acoperite femeile, ascund încă o pulsiu-

ne a vieții, însă nu felul de a se prezen-

ta al personajelor este ceea ce intere-

sează în romanul lui Michel Houelle-

becq, ci proximitatea lor cu nivelurile 

supunerii, într-o opacizare continuă. 

Nu desfășurarea evenimentelor pe ori-

zontala preluării puterii de către Frăția 

Musulmană, ci adâncirea în reducerea 

vieții într-un singur nivel de realitate, 

cel al obedienței, sfâșiat de tensiunile 

politice. 

 

Chiar trebuie să-mi mai dau și viața 

pentru toți amărâții ăștia? 

Chiar trebuie să fiu în halul ăsta 

de explicit? S-ar părea că da. 

Considerând arta literară un pro-

ces continuu „de facere”, fenomenele și 

experimentele de construcție și decon-

strucție urmează un parcurs sui-gene-

ris care implică rigoare, toleranță și 

deschidere, adică un mod de a fi și de a 

trăi transdisciplinar (premisele trans-

disciplinarității experimentale). Obser-

varea orientată spre construcția și de-

construcția operei literare, între ceea 

ce este și ceea ce ar putea deveni, ar 

trebui privită mai ales din zona de 

„vid”, ca spațiu de realizare a tuturor 

potențialităților; ritmul evoluției litera-

                                                 
2 Houellebecq, Michel: 2015: p. 224. 
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re este configurat prin integrarea fac-

torilor de natură teoretică, fenomeno-

logică și experimentală ce se supun 

unei „selecții” prin raportare la ceea ce 

este funcțional și totodată integrat în 

planul științelor umane ale culturii.  

Performanța inedită a ultimelor 

două pagini ale romanului Serotonină a 

lui Michel Houellebecq (Houellebecq, 

Michel: 2019) poate fi privită ca o ati-

tudine intuitiv-transdisciplinară: de 

fapt, Dumnezeu are grijă de noi, se gân-

dește la noi în fiece clipă, și, uneori, ne 

trasează directive foarte limpezi. Căldu-

ra iubirii care ne umflă pieptul și e gata 

să ne taie respirația, iluminările, extazu-

rile, toate cu neputință de explicat prin 

prisma naturii noastre biologice, a sta-

tutului nostru de simple primate, sunt 

semne foarte deslușite. Înțeleg acum 

punctul de vedere a lui Christos, exaspe-

rarea lui repetată în fața inimilor care 

stau ferecate: toți primesc semne, dar 

nu țin seamă de ele. Chiar trebuie să-mi 

mai dau și viața pentru toți amărâții 

ăștia? Chiar trebuie să fiu în halul ăsta 

de explicit? S-ar părea că da3. 

Într-o sinteză inedită, Michel Hou-

ellebecq reușește să rezume etapele 

semnificative ale literaturii (și/sau ale 

filozofiei și religiei): romantism, tradi-

ționalism și creaționism (care au dus la 

viziunea unui ethos de natură divină), 

realism și darwinism (a se vedea lu-

mea așa cum este în evoluția sa pur 

biologică), modernism și postmoder-

                                                 
3 Houellebecq, Michel, Serotonină, Editura Hu-
manitas Fiction, București, 2019: p. 295. 

nism (explicitarea condiției umane de-

cadente). Însă tocmai această ultimă 

nuanță postmodernistă, l-a dus pe au-

tor către transdisciplinaritate pentru 

că acest „absurd al concretului” care 

de-construiește ființa și care o conduce 

către „limita de jos” este forța care, în 

esență, îi poate re-construi spiritul, 

înălțându-l într-o verticală a transcen-

denței.  

Drama omului contemporan stă 

în deconstrucția sa spirituală, în frag-

mentarea lui produsă de răsturnarea 

lumii în care ne aflăm. La granița dintre 

vid și potențialitate, gestul lui Dumne-

zeu este înfățișat ca printr-o mudră ca-

re ne trasează directive foarte limpezi, 

iar aici se află zona de transparență de 

unde fizicienii contemporani observă 

că se poate produce „saltul cuantic”. 

Însă pentru a putea vedea aceasta, este 

necesară înțelegerea și transcenderea 

nivelurilor de realitate realizând, ca în-

tr-un mise en abîme, „unitatea deschi-

să” a lumilor în sensul profund göde-

lian. Despre această experiență vorbeș-

te Michel Houellebecq în romanul său, 

și anume personajul se află într-un 

proces de construcție a sinelui prin re-

cuperarea sacrului pe care eul (ego-ul) 

limitativ îl respinge prin ferecare; în-

chiderea într-un singur nivel de reali-

tate, cicatrizarea unor inimi adaptate la 

ordinea matricială care întoarce divi-

nul cu fața spre moarte într-o exaspe-

rare explicită „elimină sacrul cu prețul 

autodistrugerii acestui nivel4”.  

                                                 
4 Nicolescu, Basarab: 2009: p. 92. 
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Răspunsul pentru a ieși din capca-

nele rătăcirii decadente atinge spiritul 

transdisciplinarității prin puterea afec-

tivității care transcende prin forța ni-

velurilor de percepție ale ființei, reali-

tățile ultime a acestei lumi. Sau a celor 

posibile de care încă nu știm. 

 

Nu propune nici o formă de fericire, 

și nici vreo adevărată ușurare, 

acțiunea ei e de alt ordin: 

transformând viața într-un șir 

de formalități, îți îngăduie să-ți muți 

gândurile. Așadar, îi ajută 

pe oameni să trăiască, sau, cel puțin, 

să nu moară – pentru o vreme. 

Întrucât considerăm relevantă 

stabilirea unor punți de legătură, a 

unor congruențe, între perspectiva 

științifică și cea literară, și pentru că 

exegeza lui Michel Houellebecq depă-

șește cadrul formalizat al unor inter-

pretări de tip hermeneutic, vom avea 

în vedere faptul că romanescul nu im-

plică o ruptură reală dintre lumi; trans-

gresarea limitelor existențiale, înălța-

rea spre o transcendență a existenței, 

este posibilă oricând, atunci când omul 

reușește să vadă dincolo de opacitatea 

cotidiană, libertatea vie a sacralității. În 

centrul evoluției, la Michel Houelle-

becq, se află jocul contradictoriului ca-

re izvorăște din confruntarea celor 

două lumi: o lume literară, exprimând 

tendința de concretizare prin integra-

rea diverselor niveluri de materialitate, 

adiția gradată a secvențialului narativ, 

și o lume transcendentă, în care cre-

atorul caută să se deschidă spre diver-

sitatea nivelurilor de percepție. Numai 

prin echilibrul acestor lumi, creatorul 

se construiește pe sine, aparținând de-

opotrivă umanului și divinului, mani-

festând însăși coincidența contrariilor: 

ființele sunt revelația sa și numai de la 

el ne tragem puterea de a scrie sau nu 

despre Dumnezeul nerevelat, care în lip-

sa revelației, nu s-ar ivi nici Sie însuși5.  

Imaginarul transdisciplinar se 

deschide spre spațiul fără nume al ter-

țului, în care epicul potențializează 

structurile narative pentru o actualiza-

re a diversității jocurilor creației. Ope-

ra literară participă astfel la eforturile 

de trezire a conștiinței umane, univer-

surile literare la Michel Houellebecq 

deschizându-se către o unitate a cu-

noașterii și a trăirii. Ceea ce ar fi aso-

ciat vieții, într-un alt roman al său, Se-

rotonină (Houellebecq, Michel: 2019), 

se transformă contradictoriu într-un 

sens invers al interiorului, printr-o 

pastilă mică, albă, ovală și divizibilă, 

veritabil hormon al fericirii, ce exercită 

o prelungire a existențialului, transfor-

mându-l într-o condiție mai ușor de su-

portat. Artificialul devine o constantă, 

maladia nu, însă are acest potențial, iar 

când apare își extinde teritoriul luptei 

către ceilalți într-un mod acaparant și 

                                                 
5 Nicolescu, Basarab, Știința, sensul și evoluția 
– Eseu asupra lui Jakob Böhme, ediția a III-a, 
prefață de Antoine Faivre, Editura Cartea Ro-
mânească, București, 2007, traducere de Aure-
lia Batali: p. 72 (Jacob Boehme, Mysterium 
Magnum, traducere de Nicolas Berdiaeff, Édi-
tion d’Aujourd’hui, 1978, vol I, p. 80). 
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definitoriu. Oscilația continuă între 

pulsiunile vieții și proximitatea morții 

e pusă pe seama unei substanțe chimi-

ce, într-o poetică a expunerii, de care 

Michel Houellebecq pare să nu se fe-

rească: nu creează, nici nu transformă; 

interpretează. Ceea ce era definitiv de-

vine trecător; ceea ce era ineluctabil, de-

vine întâmplător. Oferă o nouă interpre-

tare a vieții – mai puțin bogată, mai ar-

tificială, și cu un anume grad de rigidi-

tate. Nu propune nici o formă de ferici-

re, și nici vreo adevărată ușurare, acțiu-

nea ei e de alt ordin: transformând viața 

într-un șir de formalități, îți îngăduie 

să-ți muți gândurile. Așadar, îi ajută pe 

oameni să trăiască, sau, cel puțin, să nu 

moară – pentru o vreme6. 

La Michel Houellebecq miza 

romanescului este să transmute ființa 

umană din prevalența concretului, din 

exilul și tirania universului microfizic 

și biologic, într-un univers psihic, acolo 

unde au loc jocurile minții și ale tăcerii; 

însă tot acolo, lumea, ca și omul, poate 

fi bolnavă, iar dacă a scăpat din mrejele 

maladiei, se află sub despotismul artifi-

cialului. Printr-o uimitoare gradare na-

rativă, Michel Houellebecq, după ce 

creează diviziunea secvențială, printr-o 

tonalitate gravă a (trans)mutării gân-

durilor în lumea psihică, se scufundă în 

conștientizarea necesității afectivității, 

dar de care nu ține cont până la capăt: 

aș fi putut să fac o femeie fericită. Mă 

rog, două; am spus care. Totul era lim-

                                                 
6 Houellebecq, Michel: 2019: p. 294. 

pede, nespus de limpede, încă de la 

început; dar n-am ținut seama de asta7. 

Expunerea, când gravă, când cinică, râ-

sul, sarcasmul și neputința, conturează 

printr-o dialectică narativă, orizontul 

literar al scriitorului francez, în tot atâ-

tea fețe ale s(u)punerii caută un sens și 

o direcție. 
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SEMNUL DE CARTE. PREFAȚĂ LA VOLUMUL DE POEZII 

PIEDICI VREMELNICIEI, ALINA TANASĂ 

Pavel TOMA 

Prof. dr., Liceul Tehnologic 

„Ion Mincu”, Vaslui 

Cea de a doua carte de versuri a 

scriitoarei rotunjește frumos discursul 

poetic, fiind o confirmare a unui traseu 

poetic din ce în ce mai bine orchestrat 

și exprimat metaforic. Autoarea vrea 

să pună „piedici vremelniciei”, încer-

când să eternizeze o viziune personală 

asupra lumii în care trăiește, înfățișân-

du-ne cu naivitate poetică și sincerita-

te dezarmantă o sumă de trăiri de care 

orice muritor este vizitat existențial, 

dar pe care ea le exprimă plastic în-

tr-un mod cu totul personal, ceea ce dă 

măsura autenticității sale. Biblioteca 

Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” 

din Vaslui, unde lucrează ca bibliote-

car, i-a înlesnit contactul direct cu car-

tea, oferindu-i un mediu prielnic lectu-

rii și meditației profunde.  

Volumul de față nu este organizat 

după vreun criteriu tematic sau crono-

logic, ci alfabetic, spre o mai bună ori-

entare a cititorului, textele propuse al-

cătuind astfel o foarte liberă radiogra-

fie a lumii sale interioare, cu puținele 

momente de liniște și de seninătate ca-

re anunță de fapt tenebrele profunde 

ale spiritului care-i nutresc cea mai 

mare parte a creației sale. Aria temati-

că dezvăluie o diversitate de coordona-

te pe care se structurează universul 

liric al poetei, grefate pe un fond grav, 

arareori luminat de o intenție ludică. 

Enumerăm câteva doar dintre temele 

identificate: iubirea, natura, timpul, 

tradițiile/ familia, patriotismul local, 
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arte poetice, credința, texte moraliza-

toare, jocul. 

Starea de meditație este una con-

stantă, autoarea recurgând la o intro-

specție dureroasă, cultivată parcă, gă-

sind în cuvântul scris starea de elibera-

re prin confesiune. Astfel se deschide 

volumul, cu un text fără titlu, un para-

text al cărții, o paranteză necesară care 

oferă cheia de interpretare a întregii 

cărți: „Când pe pânza universului/ se 

scria ceea ce va fi fost/ povestea vieții 

mele,/ cineva a rămas fără cerneală/ 

ori fără inspirație.../ Altfel nu-mi ex-

plic/ punctele de suspensie/ scrijelite/ 

din loc în loc/ pe pereții/ sufletului 

meu...” (…)  

Textele lirice marcate de ampren-

ta meditației amintesc de limbajul ni-

chitastănescian: „Oamenii.../ Oamenii 

iubind/ Oamenii neiubind/ Oamenii.../ 

Unitatea de măsură a timpului.” 

(Oamenii...) De altfel, fiorul meditației, 

dar și discursul liric, trimite către lirica 

necuvintelor lui N. Stănescu și în versu-

rile: „Nimic nimic nimic/ nimic nu e 

mai neînsemnat/ decât nimicul năs-

cut/ dintr-o iubire/ prin ale cărei ve-

ne/ curgea cândva/ sânge de poveste.” 

(Nimic) 

Tema iubirii se înfățișează sub 

aspecte multiple: de la iubiri pierdute 

înainte chiar de a începe, ca în Călător 

spre inima ta: „Călătoresc de-atâta 

timp, iubire,/ Spre stația ce duce-n-

tr-un sfârșit/ În inima-ți străină de 

uimire/ Și pregătită, parcă, de-asfințit”, 

continuând cu o acută căutare a jumă-

tății care să o împlinească, așa cum 

apare în textele succesive Călăuză – 

„De aceea am nevoie/ De jumătatea 

mea de inimă/ Care bate în pieptul 

tău” și Când mă voi fi vindecat de mine. 

Iubirea unește, contopește, reduce la 

unu doi-ul dispersat în colțurile cotidi-

anului dezintegrator. De aici și dorința 

identificării într-un singur tot: „Te iu-

besc, da, te iubesc/ atât de mult/ încât 

uneori/ simt că, în pieptul meu,/ bat 

două inimi,/ iar prin vene/ îmi curge/ 

sângele/ care stârnește invidia/ celui 

mai aprins roșu...”(Invidie)  

Urmând un traseu dureros, iubi-

rea apare spre finalul volumului la fel 

de îndepărtată ca la început: „Poate 

așa/ va înmuguri în privirea ta/ amin-

tirea iubirii noastre/ acum adormite/ 

Poate așa.../ ți se va împrimăvăra/ 

dragul de noi” (Ție) 

Natura reprezintă doar un decor-

reflex al sentimentelor, fie că ele sunt 

exprimate prin ochii femeii sau ai băr-

batului. Natura este reflectată în ochii 

iubitei, stârnind admirația celui îndră-

gostit: „…soarele ca soarele,/ dar 

nu-mi pot imagina cum aduni tot ver-

dele naturii/ în ochii tăi mari/ fără de 

care/ mi-aș pierde îndeletnicirea de 

vânător al lunii// Sunt cel mai norocos 

bărbat/ mai ales iarna –/ atunci doar 

eu îmi pot scălda iubirea/ și zi, și 

noapte/ în cea mai verde mare...” (Cea 

mai verde mare) 

Indiferent de capriciile meteoro-

logice exterioare, anotimpul iubirii es-

te cel care dictează fenomenele, meta-
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morfozând sentimental toamna în pri-

măvară: „Din toamnă-n toamnă, mă-m-

primăvărez mai mult/ Învăț mai mult 

să tac, mai lesne să ascult/ Afară vor fi 

ploi, se va așterne ceață,/ În mine-adie 

boarea dragostei de viață.” (Din toam-

nă-n toamnă). Uneori însă, efortul de 

transfigurare a spectacolului naturii în 

universul interior intim nu mai este 

posibil. Eul obosit de asalturile vieții 

își recunoaște limitele și acceptă suve-

ranitatea toamnei atotstăpânitoare: „O 

să-ți păstrez în gând câmpul viu pic-

tat,/ Dar și/ frunzele călcate-n picioa-

re,/ Cerul când senin, când încercănat/ 

Și plecarea păsărilor migratoare...” (În 

loc de rămas bun – toamnei). Singurul 

anotimp cu adevărat revigorant și re-

confortant rămâne primăvara, care ac-

tivează energiile latente și-i oferă bu-

curia apropierii de sublimul divin: „E 

un tărâm ascuns în ființa mea –/ acolo 

mă întâlnesc/ arareori/ cu divinul” 

(Mulțumesc, primăvară!) 

Timpul se înscrie sub semnul cu-

vântului cheie al volumului – „vremel-

nicie”, exprimând efemeritatea exis-

tenței. Imposibilitatea de a opri curge-

rea ireversibilă a timpului nu-i lasă de-

cât fructul amar al amintirii, ca în poe-

zia Clipe: „Clipele tot se preling/ prin-

tre degete/ Și intră în pământ/ unde 

încolțește/ amintirea lor...”. Încercând o 

definiție poetică a vremelniciei, autoa-

rea radicalizează existența, așezând-o 

pe două coordonate antitetice parado-

xale: „Uneori râd cu lacrimi de stângă-

ciile zilei/ Alteori plâng cu zâmbetul 

pe buze” (Definind vremelnicia). Re-

simțind dureros trecerea timpului și 

efemeritatea ființei umane, monologul 

devine unul interogativ, insinuând un 

aer de revoltă mascată, dar sfârșește 

sub semnul rugăminții timide în mo-

mentul în care înțelege cursul implaca-

bil al timpului care nu ține cont de do-

rințele de o clipă ale omului: „Timpu-

le.../ neobositule,/ prefă-te că te-mpie-

dici/ și mai stăruie în fața casei părin-

tești/ ai cărei pereți scorojiți/ îmi 

amintesc întruna de tine.” (Neobositul) 

Ludicul este puțin exprimat, pur-

tând atunci o amprentă amară, semn al 

încercării de a edulcora dramatismul 

existenței, fie că este vorba de planul 

exterior al naturii, fie că sensibilitatea 

universului interior are nevoie de un 

balsam afectiv. Spre exemplu, poeta se 

adresează unei ierni îndărătnice, ce-

rându-i, așa cum numai copilul din fie-

care matur poate să o facă, să plece: 

„Du-te, iarnă, du-te-odată!/ Chiar nu 

vezi, tu chiar nu simți/ Că nu mai ești 

adorată/ De copii, nici de părinți?” 

(Du-te, iarnă!). Firesc, poeziile care 

poartă amprenta jocului au ecouri din 

Arghezi, perceptibile mai ales în textul 

Pace: „Fă-mă, Doamne, o mirare,/ Un 

copil cu suflet mare,/ Să pășesc pe 

drumuri line,/ Să m-apropii – iar – de 

Tine!// Fă-mă, Doamne, ce m-ai face,/ 

Doar dă-i sufletului pace!...”. 

Recursul la tradiționalism se 

oglindește în texte care au ca teme fa-

milia, patriotismul local, credința, poe-

zia didactico-moralizatoare. Sub sem-
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nul trecutului nostalgic, al satului și al 

familiei tradiționale care mai conservă 

încă puținele repere ale vieții curate, 

neatinse de fiorul modernității, se în-

scrie poezia Pe vremea ta, bunico, pro-

punând un mesaj direct, susținut de un 

limbaj simplu, amintind în parte de Ion 

Pillat: „Pe vremea ta, bunico, n-aveai 

televizor/ Și bună era apa băută din ul-

cior!/ Pe vremea ta, bunico, simțeai 

iarba cum crește/ Trăiai atât de sim-

plu, dar trăiai românește...” Sub semnul 

aceleiași nostalgii pentru trecut, dis-

cursul se orientează către părinți, așa 

cum apare în Toamnă fără părinţi: „De 

bat la voi în poartă,/ Doar vântul îmi 

răspunde.../ Casa pare uitată,/ Dar ea, 

de fapt, ascunde// Copilăria-mi, ma-

mă,/ Şi tinereţea-mi, tată…”, părinți a 

căror dispariție lasă un gol imens, de-

terminând chiar pierderea propriei 

identități, de vreme ce doar prezența 

lor vie era garanția unității afective in-

destructibile.  

Legătura cu orașul se oglindește 

în versuri cu un mesaj viguros, sublini-

ind nota de patriotism local, atașamen-

tul față de un spațiu adeseori alterat 

pe nedrept ca imagine mass-media: 

„Sigur n-om avea de toate,/ Dar bogați 

suntem, vă spun!/ În credință, demni-

tate,/ În dorință de dreptate/ Și în gân-

dul pur și bun!” (Cum să nu iubesc 

Vasluiul?) 

Sentimentul religios este regăsit 

în texte relativ puține, amintind de for-

mula argheziană a psalmilor, în care 

simțim fiorul interogativ al răzvrătitu-

lui care nu înțelege mereu măsura 

faptelor divinității: „Mamă, dar El cum 

gândește/ Când pe omu-ngenuncheat/ 

Viața din spate-l lovește/ Dându-i alt și 

alt oftat?” (Spune-mi, mamă!). În alt 

context, Dumnezeu este recunoscut ca 

entitate justițiară absolută, cel chemat 

în virtutea acestui atribut să instaure-

ze dreptatea pe pământ, adunând rău-

tatea lumii spre a o distruge, ca în Lui, 

sau cerându-i acestuia protecția în fața 

greutăților vieții, metamorfozând-o în-

tr-„O scoică, Doamne,/ în care să mă 

închid/ de câte ori valurile vieţii ăs-

teia/ mă izbesc puternic…” (Scoică). 

Credința rămâne însă nealterată, în 

ciuda piedicilor pe care valurile vieții i 

le-a adus în cale, enumerând o varieta-

te de ipostaze prin care credința poate 

fi exprimată: „Eu cred, iar credința 

mea se măsoară/ În gândul bun și cu-

vântul cel blând,/ În iertare și pace în 

prag de seară,/ În văz și auz pentru 

omul oftând.” (Eu cred) 

Pe linia aceasta a armoniei uma-

ne, a viețuirii sub aripa protectoare a 

divinității, se înscriu și textele cu un 

pronunțat caracter moralizator, în care 

apare limpede exprimat îndemnul că-

tre o viață morală curată, sinceră, în 

spiritul toleranței și al iertării seme-

nilor: „Când oamenii rănesc – și-o fac 

ades –/ Nu fi ca ei, arată-le că poți/ Să 

te ridici peste ce-i greu de înțeles/ Și 

să deschizi ale iertării porți.” (Iartă) 

Puține texte se înscriu în sfera 

artelor poetice: El, poetul și Primăva-

ră deocheată pun în centru figura 
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emblematică a poetului. Primul text 

subliniază unicitatea acestuia, singurul 

capabil să așeze în tiparul eternității 

emoția distilată în creuzetele meșteșu-

gului artistic, iar cel de-al doilea contu-

rează coordonatele avatarului poetic, 

dureroasele ipostazieri ale artistului 

ales pentru a îmbrăca în metafore 

spectacolul fad al realității: „Poeţi, alta-

rul nesomnului/ vă aşteaptă rugile şi 

strigătul după iubirile neîmplinite.../ 

Cântaţi-vă visurile pe muzica zorilor,/ 

mergeţi la concertul apusului/ braţ la 

braţ cu fidela Singurătate”. 

Structura prozodică evidențiază 

căutările autoarei de a găsi forma cea 

mai potrivită pentru a exprima artistic 

preaplinul lăuntric. Astfel, de la poezii-

le de largă respirație cu versul alb și 

liber, eliberate de constrângerile versi-

ficației, cum sunt mare parte dintre 

textele poetice, trece la forma clasică a 

poeziei structurate în catrene, pentru a 

se concentra treptat în catrenul sinte-

tic, apoi în terțină, apropiindu-se chiar, 

ca mesaj și formă restrânsă, și de 

haiku. 

Putem concluziona că volumul de 

față este o confirmare a valorii scrii-

toarei, care ne oferă în limba universa-

lă a poeziei o viziune proprie, originală 

asupra existenței, conturând un uni-

vers în care se regăsesc cele mai pro-

funde resorturi ale sensibilității uma-

ne, pe care autoarea ni le încredințează 

cu nonșalanță.  
 

 



 

94 



 

95 

MISCELLANEA 
 



 

 



 

97 

PORTRET DE SCRIITOR 

Ioana ACATINCĂI 

profesor, Botoşani 

Într-o lume dinamică, mereu gră-

bită, aflată într-o continuă transforma-

re, în care ziarele amintesc periodic 

faptul că suntem codașii Europei la ci-

tit și la cumpărat cărți, dar și faptul că 

în România nu se (prea) poate trăi din 

scris, care mai sunt trăsăturile/ calită-

țile necesare unui scriitor adevărat? 

Scriitorii sunt cei care au pus „lumea 

pe roate”, asigurând păstrarea și trans-

miterea către generațiile care au ur-

mat a întregului tezaur cultural și ști-

ințific al umanității, începând de la 

anonimii timpurilor străvechi și termi-

nând cu autorii atât cunoscuți, apre-

ciați și premiați ai timpurilor noastre. 

Desigur, termenul de scriitor poate 

avea multiple valențe, dar în prezentul 

eseu vom înțelege prin scriitor autor al 

unei opere literare.  

Ne propunem în cele ce urmează 

să schițăm portretul unui scriitor, 

având ca punct de plecare filmul The 

Words (Hoțul de cuvinte). Apărut în 

anul 2012, filmul prezintă povestea 

unui tânăr aspirant la statutul de per-

sonalitate literară. După ce-și dedică 

vreo câțiva ani din viață scrierii unui 

roman, el descoperă cu dezamăgire că 

nicio editură nu-i va publica opera, pe 

motiv că este nepotrivită. El este gata 

să renunțe la visul său, dar într-o zi 

descoperă, într-o servietă veche, achi-

ziționată dintr-un anticariat din Paris, 

un roman dactilografiat. Citindu-l pe 

nerăsuflate, el înțelege că se află în fața 

unei capodopere, așa că, după prea pu-

ține ezitări, decide să-l publice sub 

propriul nume, devenind astfel o per-

sonalitate a lumii literare. Viața i se 

schimbă brusc, este lăudat, premiat și 

invitat peste tot. Dar bucuria se termi-

nă în ziua în care îl întâlnește pe ade-

văratul autor al romanului. Nu dilema 

morală este cea care ne interesează în 

acest articol, nici tema plagiatului, ci, 

așa după cum am menționat mai sus, 

vom urmări acele elemente esențiale 

care conturează, în viziunea proprie, 

portretul unui scriitor. 



PORTRET DE SCRIITOR 

98 

În opinia noastră, a fi scriitor 

nu este o meserie pe care o alegi, ci 

o menire care te alege. Astfel, o primă 

calitate absolut necesară unui scriitor 

adevărat este talentul nativ, scânteia, 

stropul de aur, fără de care ambiția este 

zadarnică. Drama personajului Rory 

Jansen (interpretat de Bradley Cooper) 

apare atunci când, în fața romanului 

scris magistral, înțelege ce fel de scrii-

tor ar vrea să fie. Deși s-a străduit de-a 

lungul timpului să compenseze lipsa 

unui har deosebit prin muncă asiduă, 

tânărul scriitor aspirant realizează cu 

dezamăgire că nu va fi niciodată mai 

mult decât mediocru. Desigur, talentul 

nu este suficient; el trebuie susținut în-

totdeauna prin muncă stăruitoare, dis-

ciplină, tenacitate și cunoștințe solide 

ale limbii de redactare. 

Apare apoi întrebarea-dilemă: 

sunt talentat, știu a mânui cuvintele cu 

meșteșug, dar oare am cu adevărat ce-

va interesant, valoros și autentic de 

spus prin opera mea? Considerăm că 

un scriitor bun este în primul rând un 

cititor bun, unul care poate discerne cu 

ușurință între valoare și nonvaloare. 

Cărțile citite, filmele văzute, poveștile 

auzite, experiențele de viață, momente-

le fericite și mai puțin fericite din viața 

unui om, călătoriile în locuri noi, relați-

ile de dragoste sau de prietenie cu oa-

meni din medii culturale diferite, zâm-

betele și lacrimile adunate de-a lungul 

anilor, toate acestea alcătuiesc un fond 

mental, emoțional și spiritual, o bogă-

ție de idei, gânduri, emoții și sentimen-

te din care se poate ivi inspirația.  

Evident, ideile necesită deseori 

timp de incubație, iar dorința de a scrie 

poate apărea brusc, în urma unui eve-

niment fericit, care face sufletul să tre-

salte, sau din contra, în urma unui șoc 

existențial. Bătrânul, adevăratul autor 

din filmul amintit, povestește de fapt în 

roman propria viață: În 1944, un soldat 

american în vârstă de 18 ani fusese tri-

mis cu unitatea militară la Paris. Acolo 

o cunoaște pe Celia, fata de care se în-

drăgostește la prima vedere. Și tot aco-

lo, în urma prieteniei sale cu un cama-

rad foarte deștept, descoperă lectura și 

îi încolțește în suflet dorința de a deve-

ni scriitor. Când stagiul militar se ter-

mină, el se întoarce acasă, în Utah, dar 

realizează repede că viața sa era în Pa-

ris. Așa că revine, își întemeiază o fami-

lie cu Celia și se angajează redactor la 

un ziar, încercând să scrie cât mai mult 

și în timpul liber: Atunci a fost fericit cu 

adevărat, dar nu a știut-o. Poate că ni-

meni nu știe asta. 

El începe să scrie într-un moment 

în care viața sa se destrămase: fetița lor 

se îmbolnăvește și moare, iar soția 

pleacă de acasă, întorcându-se la părin-

ții ei. După ce plânge cu disperare și 

distruge totul în jur, personajul nostru 

ajunge în starea de flux, un concept dez-

voltat de psihologul Mihaly Csikszent-

mihalyi de la Claremont Graduate Uni-

versity și care reprezintă momentul de 

maximă intensitate și creativitate în ca-

re suntem cuprinși atunci când facem 

ceva în care timpul, spațiul și chiar 
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propria persoana nu mai contează. Este 

momentul de creativitate în care acțiu-

nile noastre par a fi realizate fără efort.1 

Iată cât de sugestiv sunt prezentate 

aceste momente prin cuvintele narato-

rului Clay Hammond: Dăduse uitării 

somnul. Sau mesele. Cuvintele curgeau, 

pur și simplu, din el. Ca un râu care nu 

putea fi controlat, despre care nici nu te 

puteai întreba de unde vine. Cuvintele 

prindeau formă, forma devenea un în-

treg și, după două săptămâni, termi-

nase.  

Scrisul acestui roman bazat pe 

propria viață a reprezentat o adevărată 

terapie prin cuvânt pentru tânărul greu 

încercat de soartă: Este vorba de viața 

mea. Este vorba de soția mea, de copilul 

meu. Despre bucuria și durerea nașterii 

acelor cuvinte. El își revine, se împacă 

cu soția sa, dar relația celor doi nu re-

zistă prea mult, deoarece, din neaten-

ție, ea uită servieta cu romanul în tren. 

Ajuns la bătrânețe, scriitorul regretă că 

nu a luptat mai mult pentru căsnicia sa: 

Drama mea a fost că am iubit cuvintele 

mai mult decât pe femeia care m-a ins-

pirat să le scriu. Evidențiem aici un alt 

adevăr, mai puțin plăcut: creația cere 

sacrificii și dedicare, consumă timp, 

spirit și energie, prin urmare viața per-

sonală a marilor scriitori nu a fost în-

totdeauna cea mai fericită. E greu să fii 

vesel, implicat și sociabil atunci când îți 

petreci cea mai mare parte a timpului 

                                                 
1 https://www.costinciora.ro/3-pasi-pentru-a-

atinge-starea-de-flux/ 

în lumea ideilor (desigur, nu este o 

regulă!). 

Se spune că prima carte este cel 

mai ușor de scris, deoarece o purtăm 

mereu în suflet, ea având astfel un ca-

racter personal pronunțat. Dar dacă re-

ușești să dai lovitura din prima, să obții 

un succes răsunător, ce urmează? Te 

mai poți ridica la același nivel? Sau de-

vii acel tip de scriitor cunoscut doar 

prin prisma unei singure opere? Apare 

aici o altă trăsătură esențială: dorința 

permanentă de autodepășire. 

Mai este scrisul în zilele noastre 

un serviciu cu normă întreagă sau a 

ajuns doar un hobby? Înclinăm să cre-

dem că majoritatea scriitorilor au și 

alte surse de venit, iar timpul dedicat 

scrisului este limitat. Tatăl scriitorului 

aspirant Rory Jansen îl sfătuiește, după 

doi ani dedicați exclusiv scrisului: Tre-

buie să-ți recapeți controlul asupra vie-

ții. [...] A trecut ceva timp. Poate ar fi 

mai bine să fie un hobby în locul unei 

profesii până te vei pune pe picioare. 

Este evident că nu-ți poți dedica foarte 

mult timp unei activități care nu-ți adu-

ce și recompense financiare, iar înțele-

gerea din partea familiei este doar pâ-

nă la un punct. 

Auzim des sintagmele scriitor de 

succes/ de valoare. Oare cum sau în ce 

se măsoară succesul unui scriitor? În 

numărul de exemplare vândute? Prin 

cuvintele recenziilor sau ale criticilor 

literari? Poate premiile sunt esențiale? 

Sau sentimentul de împlinire persona-

lă, atunci când intuiești că ți-ai atins 
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potențialul maxim? Oare proba timpu-

lui este cea hotărâtoare? Și care o fi 

linia de demarcație între literatura co-

mercială și literatura de înalt calibru? 

Sunt întrebări la care îi lăsăm pe alții 

mai îndreptățiți să răspundă. Personal, 

socotim că valoarea unui scriitor se 

măsoară în numărul de suflete atinse, 

marcate în mod pozitiv. Deși un autor 

nu are de unde să știe pe mâinile cui va 

ajunge cartea sa, ne place să credem că 

procesul creației este însoțit și de ima-

ginea unui cititor abstract, perceput ca 

un prieten apropiat. Un autor valoros 

scrie în primul rând pentru contempo-

ranii săi, adaptându-se timpurilor sale 

și neașteptând o validare ulterioară, 

târzie, care deseori nu mai vine. 

Vom încheia aici acest articol, 

menționând necesitatea ca persoana 

care rezonează cu această frumoasă în-

deletnicire, scrisul, să fie un fin psiho-

log, priceput în sondarea sufletului 

uman. Literatura te poartă prin în-

treaga lume exterioară și lăuntrică, 

te ridică, te coboară, te pune să lupți 

cu propriii monștri, dar trebuie să te 

lase într-un final la liman. Acesta 

este rostul ei. 
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Introducere 

Blaise Pascal este numit filosof 

consacrat de unii și simplu apologet 

creștin de alții, însă nimeni nu poate să 

conteste relevanța operei sale, gândită 

și alcătuită în spiritul renascentist al 

vremii. Într-adevăr, nu putem nega 

existența unei vaste literaturi de spe-

cialitate ce are în vedere atât persoana 

sa, cât și operele sale. Temele abordate 

cel mai des în ceea ce privește opera 

pascaliană au fost celebrul argument 

al pariului și implicit, teoria probabili-

tății; acestea au fost considerate de-a 

lungul timpului problemele filosofice 

demne de cercetat din gândirea lui 

Pascal. Scrierile sale despre om și reli-

gie au fost, însă, catalogate drept sim-

ple încercări de apologie, însă dacă 

este să ne îndreptăm atenția către ele, 

este imposibil să nu găsim idei filosofi-

ce relevante în ceea ce privește omul și 

relația sa cu divinitatea. 

Lucrarea de față este structurată 

în două capitole; primul își propune 

realizarea unei scurte descrieri a vieții 

lui Blaise Pascal în scopul contextuali-

zării scrierilor sale și identificării influ-

ențelor din spatele lor. Al doilea capitol 

constituie o prezentare a portretului 

omului construit de Pascal, a condiției 

sale pesimiste ce îi este atribuită și a 

neputinței sale de a o depăși. În paralel, 

vom încerca să descoperim cum este 

afectată această condiție aparent ire-

versibilă a omului de aderarea la reli-

gia creștină și mântuirea prin Iisus 

Hristos.  

 

Viața lui Pascal 

Primii ani, predilecția  

pentru științe 

Blaise Pascal s-a născut în data de 

19 iunie 1623, în Clermont-Ferrand. 

Mama sa, Antoinette Begon, moare trei 

ani mai târziu, lăsându-l pe Blaise și pe 
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cele două surori ale sale, Gilberte și 

Jacqueline, în grija tatălui lor. Étienne 

Pascal, pe vremea aceea ocupând pos-

tul de magistrat financiar în Clermont, 

s-a ocupat în mod riguros de îngrijirea 

și educația copiilor săi, îndeajuns încât 

să-și vândă postul în favoarea relocării 

familiei în Paris în anul 1631. 

Blaise Pascal nu a cunoscut învă-

țământul formal – el nu a urmat vreo 

școală sau vreun un colegiu, căci sarci-

na educării sale și a surorilor lui îi re-

venise exclusiv lui Étienne, care, pe lân-

gă preocupările sale profesionale, era 

un ilustru umanist, având cunoștințe 

avansate de limbă greacă și latină, dar 

și de matematică.1 

Deși planul său inițial era să-l în-

vețe pe fiul său limba latină la vârsta de 

doisprezece ani, păstrând studiile ma-

tematicii și ale geometriei pentru ma-

turitate, Étienne fu surprins de predi-

lecția lui Blaise pentru aceste subiecte. 

În biografia alcătuită de sora sa, Gil-

berte Périer, este relatată o întâmplare 

căreia deși îi se poate cu ușurință con-

testa veridicitatea, ilustrează cu succes 

precocitatea lui Pascal. Curios în legă-

tură cu întrebuințarea acestor științe, 

tânărul l-a întrebat pe tatăl său cu ce se 

ocupă acestea, primind un răspuns 

succint: „mijlocul de a realiza figuri 

exacte și de a găsi proporțiile pe care 

aceste figuri le au între ele.”2 Însușirea 

                                                 
1 The Cambridge Companion to Pascal, Cam-
bridge University Press, United Kingdom, 2003, 
p. 7 
2 Gilberte Périer, Viața lui Blaise Pascal, în Blaise 

acestei definiții se presupune că ar fi 

fost de ajuns pentru ca Pascal să desco-

pere principiile geometrice pe cont 

propriu, desenând figuri cu o bucată de 

cărbune pe ochiurile de la geam și fă-

când calcule pe baza relațiilor dintre 

ele. Gilbert Perier susține că așa ar fi 

ajuns până la teoremele lui Euclid. 

Ernest Stere este de părere că 

această relatare este hiperbolică, întru-

cât „Geometria euclidiană n-a fost ope-

ra unei imaginații speculative, pur de-

ductive, ci a unei îndelungate elaborări 

metodologice sprijinite pe interpreta-

rea unor vaste observații.”3 Cu toate 

acestea, gradul ei de veridicitate este 

prea puțin relevant; operele științifice 

și observațiile lui Pascal sunt de ajuns 

pentru a ne demonstra predilecția sa 

pentru științele exacte. 

În anul 1639 Étienne Pascal a fost 

numit colector de taxe în Rouen, capi-

tala Normandiei și a părăsit Parisul ală-

turi de copii săi. Acolo tânărul Blaise 

și-a stabilit reputația de matematician, 

publicând în 1640 un tratat despre co-

nice. Pentru a-și ajuta tatăl în munca 

monotonă și obositoare a calculării ta-

xelor, acesta a creat, doi ani mai târziu, 

planul unei mașinării capabile de ope-

rații simple precum adunarea, scăde-

rea, înmulțirea sau împărțirea. În anii 

următori acesta a supervizat construc-

                                                             
Pascal, Cugetări, trad. și note de George Inacu 
Ghidu, Editura Științifică, București, 1992, p. 7 
3 Ernest Stere, Studiu: Pascal, în Blaise Pascal, 
Cugetări, trad. și note de George Inacu Ghidu, 
Editura Științifică, București, 1992, p. 45 
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ția a peste cincizeci de modele ale Pas-

calinei. Mașinăria, însă, era extrem de 

costisitoare și nu a reușit să stârnească 

interesul populației.4 
 

Convertirea la jansenism și  

implicarea în disputa cu iezuiții 

Statutul de filosof al lui Blaise Pas-

cal este discutat; unii îl plasează alături 

de René Descartes și Montaigne drept 

unul dintre cei mai semnificativi gândi-

tori ai Renașterii franceze, în timp ce 

alții nu îl văd decât ca pe un apologet 

creștin.5 Din datele pe care le avem cu 

privire la tinerețea sa, pare greu de cre-

zut că tânărul Blaise, atât de preocupat 

de științe6 și cu o carieră strălucită în 

acest domeniu înaintea sa, ar fi fost 

preocupat de viața creștină și de apolo-

gia religioasă.  

Nu avem motive să credem că Éti-

enne Pascal nu și-ar fi educat copiii în 

spirit catolic, într-un secol marcat de 

afirmarea spiritului religios. Cu toate 

acestea, familia Pascal a dezvoltat un 

adevărat interes pentru credință în 

preajma anului 1646. În acel an, datori-

                                                 
4 The Cambridge Companion to Pascal, p. 8 
5 Frederick Copleston, Istoria Filosofiei IV. 
Raționaliștii. De la Descartes la Leibniz, trad. 
Catinca Florescu și Dan-Robert Bișa, Ed. ALL, 
București, 2011, pp. 143-144 
6 Pascal este avocatul unei metode relativ ine-
dite în ceea ce privește rezolvarea disputelor 
științifice; acest lucru poate fi ușor observat da-
că îi analizăm participarea la rezolvarea proble-
mei vidului. Pentru filosoful francez, descoperi-
rile științifice trebuiau susținute în primul rând 
de rațiune, utilizând experimente obiective în 
favoarea autorităților antice. (În The Cambridge 
Companion to Pascal, pp. 8-9.) 

tă unui accident în urma căruia Étienne 

Pascal și-a rupt piciorul, familia a fost 

vizitată de frații Deschamps, care l-au 

îngrijit. Acești gentilomi janseniști îl 

vor îndruma pe Pascal înspre scrieri 

precum Augustinus, opera olandezului 

Cornelius Jansen. Momentul acesta, 

marcant pentru întreaga familie (căci 

în urma episodului Jacqueline decide 

să se alăture maicilor mănăstirii Port-

Royal), este consemnat drept „prima 

convertire” a lui Pascal. 

Deși interesul pentru religie i-a 

fost stârnit, acesta nu și-a neglijat cer-

cetările științifice; a continuat să publi-

ce lucrări în domeniul matematicii, 

geometriei și fizicii.  

Étienne Pascal a murit în anul 

1651. După acest eveniment Jacqueline 

s-a alăturat în sfârșit mănăstirii Port-

Royal, iar Blaise Pascal a rămas moște-

nitorul averii tatălui său, lucru ce i-a 

oferit un nou nivel de libertate și inde-

pendență, propulsându-l într-o nouă 

etapă a vieții sale: perioada mondenă. 

Au urmat câțiva ani în care Pascal s-a 

implicat cu interes în cercurile sociale 

ale vremii, alături de prietenul său Du-

cele de Roannez și de Damien Mitton, 

unde a cunoscut ideile inedite ale mo-

dernității franceze. Perioada mondenă 

a avut o puternică influență asupra lui 

Pascal, mai ales în contextul scrierilor 

sale de mai târziu. Pus față în față cu un 

nou set de idei și puncte de vedere, el 

nu a fost vreodată tenat de scepticis-

mul religios sau de libertinaj, ci mai de-

grabă se poate spune că această peri-
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oadă i-a adâncit nemulțumirile cu pri-

vire la practicile sociale ale vremii și 

plăcerile superficiale.7  

Putem specula că nemulțumirea 

perpetuă pe care Pascal o purta în ini-

mă s-a datorat bolii de care suferea și 

care l-a lăsat, în repetate rânduri, lipsit 

de puteri și incapabil de a-și continua 

munca. Această stare de neputință con-

tinuă l-ar fi îndepărtat de pasiunile 

asociate mondenității, împingându-l să 

caute ceva mai mult, ceva etern.8 Boala 

care i-a marcat aproape întreaga exis-

tență nu a fost identificată, însă detalii-

le lui Gilberte Périer cu privire la aceas-

ta ne fac să înțelegem că ar fi vorba de 

simptomatologie acută de ordinul as-

teniei, scăderii în greutate, durerilor de 

stomac și puternice dureri de cap. Des-

pre condiția sa Pascal le spune celor 

apropiați mai târziu: „Nu mă plângeți 

deloc, boala este starea firească a creș-

tinilor, pentru că prin ea omul este cum 

ar trebui să fie: în suferință, în lipsuri, 

scutit de patimi, fără ambiție, fără zgâr-

cenie și în așteptarea continuă a mor-

ții.”9 

Revenind la cea de-a două conver-

tire, momentul de turnură al gândirii 

                                                 
7 Ernest Stere, op. cit., pp. 57-59 
8 Amintind despre această perioadă, Pascal va 
scrie în Cugetările sale: „Totuși acești rătăciți 
nenorociți, dacă au privit în jurul lor și au văzut 
câteva lucruri plăcute, s-au dăruit lor, s-au legat 
de ele. În ce mă privește, nu m-am putut opri la 
ele și nici găsi odihnă în societatea acestor 
oameni asemenea mie, nenorociți ca și mine, 
neputincioși ca și mine. Văd că ei nu m-ar ajuta 
să mor; voi muri singur.” (În Cugetări, p. 335) 
9 Gilberte Périer, op. cit., p. 32 

lui Pascal, aceasta a avut loc în noaptea 

de 23 noiembrie 1654. Se spune că în 

acea noapte i-ar fi simțit prezența lui 

Dumnezeu, depărtându-se în sfârșit de 

„dumnezeul filosofilor” în favoarea 

„Dumnezeului lui Abraham, al lui Isaac 

și al lui Iacob.” Întâmplarea a avut un 

impact atât de mare asupra lui Pascal 

încât acesta a redactat-o pe o bucată de 

hârtie, numită Memorialul, cusută mai 

apoi în căptușeala hainei lui și găsită 

după moartea sa.  

Putem să ne facem o vagă idee 

despre ce a însemnat pentru Pascal 

această convertire raportându-ne la un 

fragment din Cugetările sale: „Conver-

tirea adevărată constă mai întâi în a ne 

nimici în fața acestei Ființe supreme, 

pe care am supărat-o de atâtea ori și 

care în mod legitim ne poate pierde în 

orice oră; apoi în a recunoaște că nimic 

nu putem fără ea și că n-am meritat de 

la ea nimic altceva decât urgia sa. 

Această convertire constă în a cunoaște 

că există o opoziție de neînvins între 

Dumnezeu și noi și că fără un mijlocitor 

nu pot exista legături între noi și el.”10  

Despre efectele ei asupra gândirii 

lui Pascal vom discuta după o scurtă 

contextualizare a jansenismului ca miș-

care teologică și activității lui Pascal în 

cadrul disputei dintre janseniști și ie-

zuiți, lucruri cât se poate de relevante 

în ceea ce privește influența asupra fi-

losofului. 

                                                 
10 Blaise Pascal, Cugetări, trad. și note de George 
Inacu Ghidu, Editura Științifică, București, 1992, 
p. 324 



SMARANDA CARPOV 

105 

Deși Pascal s-a convertit oficial la 

ideile janseniste odată cu anul 1651 și 

a frecventat mănăstirea cisterciană de 

la Port-Royal în anii următori, experi-

ența sa de natură aproape mistică l-a 

adus mai aproape de lăcașul de cult un-

de slujea sora sa, așa încât între anii 

1656 și 1657 devine implicat direct în 

conflictul dintre janseniști și iezuiți, re-

dactând o serie de scrisori, cunoscute 

sub numele de Lettres Provinciales, ce 

aveau ca scop înaintarea ideilor janse-

niste și criticarea opozanților.11 

Conflictul menționat s-a născut 

din faptul că augustinienii de la mănăs-

tirea Port-Royal au aderat la interpre-

tarea lui Jansen a doctrinei lui Augustin 

cu privire la grația divină. Catolicii au 

avut tendința de a contextualiza aceas-

tă problemă, considerând că afirmația 

conform căreia grația divină nu este 

oferită de Dumnezeu tuturor oameni-

lor era prea radicală și mult prea apro-

piată de Calvinismul pe care îl condam-

nau. Iezuiții, mai ales, consolau oame-

nii prin afirmarea suficienței grației di-

vine acordată tuturor oamenilor.12 

Opiniile contradictorii au dus la 

cenzurarea și persecutarea cistercieni-

                                                 
11 Frederick Copleston consideră că Blaise 
Pascal nu ar putea fi considerat un jansenist în 
adevăratul sens al cuvântului, căci, deși el a sim-
patizat o vreme cu această poziție, a făcut-o 
doar pentru că ar fi fost atras de refuzul com-
promisului cu spiritul lumii. Mai târziu, susține 
el, Pascal s-ar fi eliberat de poziția jansenistă. 
(Vezi Frederick Copleston, op. cit., p. 147) 
12 Graeme Hunter, Pascal the Philosopher, 
University of Toronto Press, Toronto, 2013, p. 7 

lor janseniști, culminată cu actul emis 

de Assemblée du Clergé de Paris în anul 

1661 care obliga întregul cler, călugării 

și maicile să afirme în mod oficial că 

pozițiile lui Jansen erau eretice.13 

Nici efortul depus de Pascal, sub 

îndrumarea lui Antonie Arnauld și nici 

succesul neprevăzut al scrisorilor nu 

s-au dovedit îndeajuns pentru a împie-

dica acest deznodământ. 
 

Apologia creștinismului,  

ultimii ani 

În luna martie a anului 1656 a 

avut loc un eveniment ce l-a îndepărtat 

în totalitate pe Pascal de preocupările 

sale științifice pe care încă le avea, în 

favoarea celor de natură spirituală. Ne-

poata lui Blaise, fiica lui Gilberte Périer 

a fost, se presupune, vindecată de un 

abces în urma atingerii Sfântului Spin, 

artefact care se afla în mănăstirea Port-

Royal. Acest eveniment a fost interpre-

tat drept un adevărat miracol și a fost 

de ajuns pentru a-l împinge pe Pascal 

spre scrierea a ceea ce ar fi fost inițial 

un tratat despre teoria și istoria minu-

nilor, devenind mai apoi o lucrare am-

plă de apologetică creștină. Planul lu-

crării a fost prezentat de către Pascal în 

1658 la Port-Royal, însă aceasta nu a 

fost publicată în timpul vieții sale, ur-

mare a stării sale de sănătate din ce în 

ce mai șubrede. 14 

Anul 1661 a marcat o tragedie 

pentru familia Pascal, întrucât Jacque-

                                                 
13 The Cambridge Companion to Pascal p. 18 
14 Ibidem, p. 17 
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line s-a stins în ziua în care a împlinit 

36 de ani, 4 octombrie. Un an mai târ-

ziu, în luna iunie, starea de sănătate a 

lui Blaise s-a înrăutățit considerabil ur-

mând ca și acesta să-și găsească sfârși-

tul după o lună, în ziua de 19 august. 

Această ultimă perioadă a fost petrecu-

tă alături de sora sa, Giberte, care l-a 

îngrijit cu cea mai mare dăruire. 

 

Cugetările 

Planul lui Pascal în ceea ce priveș-

te alcătuirea unei apologii creștine nu a 

fost niciodată dus la bun sfârșit. El a lă-

sat, însă, un număr semnificativ de 

scrieri în acest sens, cu toate că nu pu-

tem ști cu exactitate care dintre ele 

erau destinate acestui proiect și care 

aveau altă întrebuințare. 

Corpul său de note a fost publicat 

pentru prima dată în anul 1670, ală-

turi de o introducere realizată de ne-

potul său, Étienne Perier. Înfăptuirea 

acestui proiect a necesitat destul de 

multă muncă, întrucât notițele lui Pas-

cal nu au fost redactate după o logică 

discursivă și nu aveau o coerență în 

adevăratul sens al cuvântului. Acest 

fapt a deschis o polemică în ceea ce 

privește arbitraritatea cuprinsului Cu-

getărilor, lucru dovedit de numeroase-

le și diferitele ediții publicate de-a 

lungul timpului.15 

Cugetările își doreau a fi, în pri-

mul rând, o apologie a creștinismului; 

prin intermediul operei sale Pascal do-

                                                 
15 Ernest Stere, op. cit., p. 78 

rea să dovedească veridicitatea religiei 

creștine, adresându-se mai ales celor 

cu judecata suspendată, situați undeva 

între argumentele scepticilor și adevă-

rul teologiei, oameni de seama celor pe 

care îi întâlnise în timpul perioadei sale 

mondene, a căror minte ar fi putut fi 

pregătită spre a căuta adevărurile creș-

tine prin argumente precum cel al pa-

riului.16 Însuși pascal afirmă: „Cuvinte-

le mele se adresează celor în care 

această lumină (a credinței) este stinsă, 

scopul urmărit fiind de a o face să reîn-

vie.”17 

Cu toate acestea, Cugetările s-au 

dovedit a fi, în profunzimea lor, o ex-

plorare a specificului prezenței omului 

în lume și a condiției sale.18 

În continuare voi prezenta câteva 

din cercetările lui Pascal în ceea ce pri-

vește condiția umană și concluziile la 

care a ajuns el, apoi cum anume este 

privită această condiție în raport cu re-

ligia creștină. 

 

Omul, situat între neant  

și infinit 

Pascal consideră că este în detri-

mentul omului să nu se cunoască pe 

sine, să nu înțeleagă unde se situează el 

în lume și care îi este destinul. Despre 

cei care se preocupă cu exteriorul și în-

cearcă să-și găsească valoarea și ferici-

                                                 
16 Frederick Copleston, op. cit., p. 158-159 
17 Blaise Pascal, op. cit., p. 407 
18 Marius Dumitrescu, Profețiile lui Descartes și 
mirabila Pace Westfalică, Editura SEDCOM 
LIBRIS, Iași, 2020, p. 190 
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rea începând din alte locuri decât pro-

pria ființă, el nu are o părere bună. Și 

totuși, pe cât de importantă este aceas-

tă cunoaștere de sine, pe atât de trecu-

tă cu vederea pare. Faptul că oamenii 

se oferă mai degrabă studiului științe-

lor decât omenirii ca atare, Pascal îl ve-

de curios: „Îmi petrecusem multe din 

zile studiind științele abstracte; dar 

prea micul număr de oameni cu care 

am putut intra în legătură pe teren ști-

ințific mă dezgustase. Când am început 

studiul omului, am văzut că aceste ști-

ințe abstracte nu-i sunt proprii și că, 

pătrunzând în ele, mă depărtam de 

condiția mea mai mult decât se depăr-

tau cei ce le ignorau. Așa că le-am iertat 

faptul că nu s-au priceput în științe. 

Dar am crezut că voi găsi tovarăși cel 

puțin în studiul omului, fiindcă în acest 

studiu este vorba de el însuși. M-am în-

șelat. Astăzi sunt mai puțini cei care îi 

studiază pe om decât cei ce studiază 

geometria.”19 

Așa că Pascal oferă o deosebită 

considerație cugetărilor sale despre 

om. În viziunea sa, omul trebuie să se 

cunoască, mai întâi, raportându-se la 

ceea ce se află în afara lui, să se judece 

în comparație cu întreaga existență cu-

noscută, căci doar așa el își va da sea-

ma de locul său în lume. Privind dinco-

lo de sine și din ce în ce mai departe, 

omul va înțelege că se află între neant, 

față de care este totul, și infinit, a cărui 

existență îl reduce la nimic. „El este in-

                                                 
19 Blaise Pascal, op. cit., p. 172 

finit de îndepărtat de ambele extreme; 

iar ființa lui nu stă mai aproape de ni-

micnicia din care este scoasă decât de 

infinitul în care-i înghițită.”20 Uitân-

du-se în jurul său și dincolo de sine, 

omul va percepe existența neantului și 

a infinitului, cât și poziția lui între ele, 

dar nu va fi în nici un caz capabil de a le 

cunoaște cu adevărat. Ba mai mult, 

Pascal consideră că noi nu putem cu-

noaște decât lucrurile imediate nouă, 

cele care se află în același plan existen-

țial cu noi: mijlocul. Și totuși natura 

noastră, rațiunea, nu se mulțumește cu 

aceste cunoștințe puerile; ea aspiră la 

principiile lucrurilor și la finalitatea lor, 

lucruri la care nu are acces și care-l pla-

sează într-o iremediabilă neștiință adu-

cătoare de oroare. 

Omul este profund caracterizat de 

această stare de mijloc, și nu numai în 

ceea ce privește locul său între neant și 

infinit. El este, în primul rând, o ființă 

rațională — Pascal subliniază în repe-

tate rânduri că nu ne putem concepe 

fără abilitatea de a gândi —, dar în ega-

lă măsură este și pasional. Mai mult de-

cât atât, scopul și principala sa motiva-

ție este găsirea fericirii, pe care rațiu-

nea îl îndeamnă să o caute în lăuntrul 

său, în timp ce pasiunile îl împing către 

exterior. Și omul acesta este atât de cu-

rios încât este capabil să facă din orice 

un scop și să găsească în orice fericirea. 

Acesta este motivul pentru care unii 

oameni, de exemplu, fug de război și îl 

                                                 
20 Ibidem, p. 122 
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consideră îngrozitor, în timp ce alții se 

vor înrola de bună voie, considerând 

participarea la luptă o deosebită onoa-

re. Fericirea, binele și adevărul, vom 

vedea în continuare, sunt inaccesibile 

omului, dar el continuă să le caute folo-

sindu-se de singurele sale „arme,” ra-

țiunea și pasiunile, care au strategii cu 

totul diferite și între care se naște un 

conflict puternic. Pascal afirmă că „Da-

că n-ar avea decât rațiunea, iar nu și 

pasiuni, sau dacă n-ar avea decât pasi-

une, iar nu și rațiune, omul ar putea 

trăi în pace.”21  

Pasiunile, pe de o parte, conduc 

omul către amorul propriu, către iubi-

rea excesivă de sine. Iubirea excesivă 

de sine duce la rândul ei la vanitate și 

la dorința de a fi stimat de ceilalți, iar 

pentru această stimă omul este în stare 

să-și nege toate defectele și neajunsuri-

le. Promisiunea admirației îl face să 

nu-i mai fie de ajunsă trăirea în propria 

ființă, ci să fie dornic de a trăi „în ideea 

celorlalți.”22 Dar, negându-și neajunsu-

rile, omul își neagă însăși natura, încer-

când să ascundă o parte din ea care-l 

definește tot atât de mult pe cât o fac 

rațiunile și calitățile sale. El nu poate 

să-și distrugă defectele, ci doar să le 

alunge din propria conștiință și din cea 

a semenilor săi, adică să se înșele atât 

pe sine cât și pe ceilalți, dând naștere 

unei versiuni mincinoase a propriei 

persoane, toate în căutarea stimei și 

                                                 
21 Ibidem, p. 341 
22 Ibidem, p. 137 

admirației. Acest om care face toate 

eforturile de a se ascunde de propria 

natură, crede Pascal, nu va fi niciodată 

liniștit. El nu va dori decât să găsească 

suficiente distrageri, suficiente motive 

de a nu-și îndrepta atenția spre propria 

persoană și a nu găsi ceea ce se află în 

spatele minciunii construite atât de bi-

ne: „Omul care nu se iubește decât pe 

sine nu urăște nimic mai mult decât 

faptul de a fi singur cu sine însuși. El nu 

caută nimic decât pentru sine și nu fu-

ge de nimic ca de sine pentru că atunci 

când se privește, el nu se găsește așa 

cum ar dori și pentru că află în sine o 

îngrămădire de mizerii inevitabile și un 

vid de bunuri reale și trainice pe care 

este incapabil de a-l umple.”23 Aceasta 

este mizeria omului, dorința lui de a se 

depărta de sine în favoarea pasiunilor 

și distragerilor, doar pentru că îi este 

teamă să se cunoască în adevăratul 

sens al cuvântului. 

Pe de altă parte, omul nu este al-

cătuit doar din mizerii, ci și din măriri. 

Măreția sa stă mai ales în capacitatea 

de cugetare; cel care nu dorește să se 

ascundă de propria natură, o va conști-

entiza. Va înțelege că are atât calități, 

cât și defecte și se va situa cu succes în 

mijlocul celor două extreme, neantul și 

infinitul, percepându-și relația cu ele și 

slabul orizont al cunoașterii. Și chiar și 

omul care încearcă cu disperare să as-

cundă părțile rușinoase ale naturii sale, 

nu ar putea să depună acest efort fără a 

                                                 
23 Ibidem, p. 154 
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le conștientiza mai întâi, așa încât jos-

nicia sa este pe de altă parte semn al 

excelenței sale. Aceasta, consideră Pas-

cal, ar fi măreția omului: el este neno-

rocit, într-adevăr, dar este conștient de 

acest lucruri, iar dacă nu ar fi deja ma-

re, dacă nu ar avea în sine o anumită 

excelență, el nu s-ar putea considera 

nenorocit. „Cine se crede nenorocit că 

nu are decât o gură? Și cine nu este ne-

norocit că nu are decât un ochi? Ni-

meni nu s-a gândit vreodată să se în-

tristeze că nu are trei ochi; dar oricine 

ar fi nemângâiat dacă n-ar avea decât 

unul singur, sau dacă n-ar avea nici 

unul.”24 

Acesta este portretul pe care Pas-

cal îl realizează omului. El este situat 

mereu în mijloc: între pasiuni și rațiu-

ne, între mizerie și măreție, și mai ales, 

între micro-infinit și macro-infinit, 

prins într-o lume infinită dar condam-

nat la un univers uman finit, privat de 

cunoașterea pe care și-o dorește atât 

de mult.25 

 

Creștinismul ca religie  

adevărată 

Soarta omului și condiția sa par 

extrem de pesimiste. Tot ce face, face în 

scopul unei fericiri pe care nu o poate 

atinge și în căutarea unui adevăr la care 

nu are acces, așadar, ce îi rămâne omu-

lui să facă? Cum poate el să fie vreodată 

împăcat cu condiția sa mizeră? 

                                                 
24 Ibidem, p. 135 
25 Marius Dumitrescu, op. cit., p. 191 

Răspunsul lui Pascal la această în-

trebare este cât se poate de simplu: 

omul trebuie să se dedice credinței, să 

uite de viața pe care o are în această 

lume și să lupte pentru veșnicia ce o 

succede. Această credință, însă, nu se 

referă la o religie oarecare, ci la cea 

adevărată: creștinismul. 

Veridicitatea religii creștine stă în 

faptul că ea singură cunoaște adevărata 

natură a omului. Omului i se admite ne-

putința și faptul că este susceptibil pr-

opriilor pasiuni, însă i se afirmă și mă-

reția, posibilitatea de a se salva, oferin-

du-i-se chiar calea salvării: umilința, 

postul și rugăciunea. 

Fericirea pe care omul o caută cu 

atât de multă ardoare nu o va putea gă-

si nici în sine și nici în ceea ce se află în 

jurul său, ci doar în Dumnezeu. Dum-

nezeu, prin grația divină îi va oferi ceea 

ce a pierdut cu atât de mult timp în ur-

mă, așadar singura cale către fericire se 

află în El. Acesta este motivul pentru 

care Pascal îi consideră josnici pe oa-

menii care neagă existența lui Dumne-

zeu și se prefac atât de mulțumiți de 

credințele lor și de faptul că nimic nu îi 

constrânge din a se oferi în întregime 

pasiunilor. Acești oameni, consideră fi-

losoful, nu sunt demni de încredere, 

căci cine poate lua în serios pe cel care 

nu se preocupă decât de viața sa finită, 

fără să se gândească măcar la infinitul 

care-l așteaptă? Putem spune, chiar că 

aceștia sunt oamenii despre care el 

vorbea mai înainte, cei care se feresc de 

a rămâne singuri cu propria persoană 
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doar pentru a nu avea răgaz de a se 

gândi la condiția lor. 

 

Mizeria omului, rezultat  

al păcatului originar 

Rămâne să ne întrebăm, însă, cum 

anume îl poate salva religia creștină pe 

om de mizeria și dezamăgirea continuă 

în care trăiește? Pentru a răspunde la 

această întrebare, va trebui să vedem 

înainte de toate ce a cauzat această sta-

re în care se află omenirea. 

Răspunsul este păcatul originar. 

Înaintea sa, oamenii aveau acces la 

adevărata fericire și erau ai lui Dumne-

zeu, însă acest lucru s-a schimbat când 

ei au adus asupra lor răul: depărtarea 

de Dumnezeu. Originea păcatului a 

fost, spune Pascal, mândria omului, ca-

re „nu a putut menține în el atâta glorie 

fără a cădea în îngâmfare.”26 Cu alte cu-

vinte, oamenii au încercat să găsească 

fericirea nu în Dumnezeu, ci în ei înșiși, 

iar acum ei continuă să facă acest lucru 

și puțini își dau seama cu adevărat un-

de rezidă fericirea supremă. Mai mult 

decât atât, ei nu mai au binele de par-

tea lor ci sunt plini de întuneric care-i 

incapacitează din a-L cunoaște și a-L 

iubi pe Dumnezeu cu toată ființa; de 

aceea încearcă să umple golul imens 

din sufletele lor cu fericiri mundane și 

lucruri înconjurătoare. 

Iată cum omul se găsește din nou 

în mijlocul a două extreme: el se situ-

ează între natura de nevinovăție și cea 

                                                 
26 Blaise Pascal, op. cit., p. 313 

de corupție. 

Natura de nevinovăție îi oferă po-

sibilitatea de a se apropia de Dumne-

zeu, în ciuda întunericului de care este 

înconjurat, și această apropiere se poa-

te realiza dacă omul se folosește de cel 

mai mare atu al său, rațiunea, pentru 

a-și îndrepta gândurile către sine, către 

Creatorul său și către sfârșitul său. Na-

tura de corupție se folosește însă tot de 

acest atu: omul se depărtează de Crea-

torul său întocmai pentru că gândurile 

sale nu se opresc unde trebuie, ci sunt 

fixate asupra pasiunilor, desfrânărilor 

și păcatelor; „Cugetarea omenească es-

te un lucru admirabil prin natura sa. 

Defectele ei însă, când sunt prea mari, 

o fac demnă de dispreț.”27 

 

Iisus Hristos,  

mântuitor și mijlocitor 

Propria salvare începe, așadar, cu 

o rațiune a cărei gânduri sunt îndrepta-

te în direcția potrivită. Dar este rațiu-

nea îndreptată spre credință, atât de 

slabă totuși, suficientă pentru a ne asi-

gura mântuirea și fericirea infinită? 

Pascal consideră că nu este cazul, pen-

tru că omul, aceeași ființă care se situ-

ează între neant și infinit și este orbită 

de întunericul ignoranței, nu poate să 

ajungă prin propriile sforțări la cunoaș-

terea adevărată a lui Dumnezeu. Cel 

mult, privindu-L pe Dumnezeu ca sim-

plu autor și organizator al celor încon-

jurătoare, am ajunge la deism sau ate-

                                                 
27 Ibidem, p. 339 
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ism, mult prea departe de adevărata sa 

natură. 

Soluția acestei probleme, este, 

spune Pascal, Iisus Hristos. Prin mân-

tuitor vom ajunge noi să-L cunoaștem 

nu numai pe Dumnezeu, ci și pe noi în-

șine28 și numai mântuitorul ne poate 

scoate din starea pesimistă în care ne 

aflăm, întocmai pentru că el a fost tri-

mis pe Pământ pentru a servi drept re-

parator al mizeriei oamenilor. 

Poate fi ceva mai evident decât 

faptul că omul, creatură osândită să 

stea mereu în mijlocul extremelor, va 

putea fi salvat numai de către un mijlo-

citor? Căci nu se poate ca omul care se 

zbate atât de tare să-și găsească ferici-

rea și să-și însușească ceea ce nu îi este 

îngăduit, prin perspectiva sa finită, să 

cunoască ceea ce este de fapt infinitul. 

Nu, salvarea omului depinde de acest 

mijlocitor care totuși nu se află în ace-

lași loc cu noi; el nu este în mijloc, ci 

mult deasupra sa, de unde are acces 

atât la universul uman finit cât și la in-

finitul divin. El este întruparea și exem-

plul a ceea ce oamenii trebuie să devi-

nă pentru a se apropia de Dumnezeu; 

josnici în aparență, dar conștienți că 

umilința și josnicia lor nu sunt decât 

măreții ascunse. 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Ibidem, p. 410 

Concluzie 

Cugetările, în ciuda faptului că 

majoritatea dintre ele nu reprezintă 

decât notițe scrise în grabă și nefinisa-

te, sunt o parte importantă a filosofiei 

renașterii. Spiritul vremii este prezent 

pretutindeni în aceste scrieri în care 

omul și soarta sa se bucură de o impor-

tanță deosebită, iar renașterea spiri-

tuală este o temă constantă. 

Omul lui Pascal este într-adevăr 

condamnat la o viață cât se poate de 

tulburătoare, fiindu-i răpite posibilită-

țile de a atinge fericirea la care visează 

și de a-și însuși cunoașterea de care are 

nevoie, însă soarta sa nu este întru to-

tul pesimistă. Acesta are posibilitatea 

de a se salva, căci Dumnezeu nu l-a ui-

tat. Ba mai mult, i-a oferit salvarea, în 

forma lui Iisus Hristos, și a așezat-o 

foarte aproape de el. 
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UN IMAGOTIP ROMANTIC: ȚIGANCA 

Adina IFTIME  

doctorand, Facultatea de Litere, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

De-a lungul timpului, imaginea pe 

care societatea și-a format-o despre o 

anumită persoană, ca reprezentant al 

unei națiuni sau comunități, a fost mai 

puternică decât realitatea obiectivă a 

acestora, adesea fiind vorba despre co-

munități marginale, care devin uneori 

și marginalizate. Literatura și arta au 

avut o contribuție esențială la propa-

garea stereotipurilor, a imaginilor 

transfigurate, care, în unele cazuri, au 

suferit atât de multe modificări, încât 

chiar și un individ dintr-o anumită cul-

tură ajunge să nu se recunoască în 

acea portretizare. Pe de altă parte, mi-

turile care s-au cristalizat prin inter-

mediul scrierii și artelor au ajutat con-

turarea unui imaginar bogat, relevant 

în locul în care a luat naștere, dar ajun-

gând să fie recunoscut ca atare în mod 

general și să influențeze și perioadele 

succesive din istorie.  

Un astfel de mit este cel al țigăn-

cii, exploatat din abundență în secolul 

al XIX-lea, în perioada romantismului, 

cu toate că s-a regăsit în faze incipiente 

încă din urmă cu câteva secole, în Evul 

Mediu existând consemnări despre ți-

gani, în secolul al XVII-lea apare în La 

gitanilla de Miguel de Cervantes 

(1613), iar în perioada victoriană, ima-

ginea țiganilor ajunsese deja să aibă o 

formă romanțată, nostalgică. Această 

proiecție pornește de la realitatea unei 

populații nomade, care nu a fost favo-

rizată de-a lungul istoriei, care a tre-

buit să recurgă la diverse mijloace 

pentru a supraviețui, fiind caracteriza-

tă de instabilitate și de un spirit de in-

geniozitate, pe fondul necesității con-

stante de a schimba teritoriile. 

Secolul al XIX-lea a fost prolific în 

preluarea imaginii femeii țigance în 

mod special, ca reprezentantă a acestei 

comunități, pe care a prelucrat-o prin 

filtrul propriu, subiectiv, ajungându-se 

astfel la imaginea femeii rebele, aven-

turoase, pasionale, care nu respectă 

regulile și convențiile sociale, urmân-

du-și propriile principii de viață, una 
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trăită în spontaneitate și fără a se pre-

ocupa de viitor. Aceste însușiri o carac-

terizează și pe Carmen, eroina din nu-

vela cu același nume de Prosper Méri-

mée. Precum este înfățișat și în nuvelă, 

țiganca, prin personalitatea sa puterni-

că și seducția pe care o aplică asupra 

bărbaților cu care intră în contact, îi 

determină pe aceștia să se detașeze, la 

rândul lor, de ceea ce au cunoscut până 

atunci, de regulile după care au trăit, 

pentru a se adapta dorințelor femeii, 

lui Carmen, în cazul de față. De altfel, 

țiganca reprezintă alteritatea, exoticul 

și necunoscutul, care exercită fascina-

ție și cucerește, mai presus de credin-

țele inițiale ale celor care intră în con-

tact cu ea. Se poate considera că, pe 

parcursul derulării acțiunii, „persona-

jele asistă la degradarea personalității 

lor, că evoluează după o dialectică a 

neliniștii”.1 

Nuvela lui Mérimée a fost punctul 

de plecare, totodată, a imaginii țigăn-

cii-dansatoare, asociată cu provincia 

spaniolă Andaluzia. Astfel, secolul al 

XIX-lea a propagat ideea că țiganca es-

te reprezentativă pentru spațiul spani-

ol, chiar dacă ea în sine nu era de origi-

ne spaniolă. Acest tip de reprezentare 

a ajuns să fie cunoscut ca flamenquis-

mo, consecință a asocierii cu cântecul 

și dansul flamenco. Făcând o paralelă 

cu arta din acea perioadă, numeroși 

                                                 
1 Ozwald Thierry, „Mérimée ou la méprise du 
double: une esthétique du fragment” în Ro-
mantisme, 1990, n.69, Procès d'écritures 
Hugo-Vittez pp. 89-96, p. 91. 

pictori au ales să ilustreze subiecte 

spaniole, axându-se preponderent pe 

femeia duală – țigancă și dansatoare, 

înfățișată în veșminte tradiționale, co-

lorate, cântând la instrumente, sur-

prinsă în timpul executării unui pas de 

dans, adesea singură sau uneori ală-

turi de comunitatea sa eclectică, de 

multe ori în cadre din natură, cu care 

se află într-o strânsă conexiune, ceea 

ce îi întărește și caracterul romantic. 

Din aceste picturi se degajă frec-

vent senzația de mobilitate, de dina-

mism, spiritul liber și nestatornic al ți-

găncii, dorința de trăire intensă a mo-

mentului prezent și bucuria autentică 

ce provine din spontaneitate și o anu-

mită ghidușie cu care femeia își condu-

ce existența. În acest sens, Édouard 

Manet a dedicat mai multe picturi te-

maticii spaniole, atingând apogeul 

acestei perioade din cariera sa în dece-

niul al șaptelea al secolului al XIX-lea, 

însuși Courbet fiind uimit de prepon-

derența alegerilor de acest tip la picto-

rul impresionist.2 Lola de Valence 

(1862), pe care pictat-o la sosirea unei 

trupe de balet din Spania (și despre ca-

re Manet a ținut să o imortalizeze întâi 

de toate separat de restul membrilor 

ansamblului) și Gitane avec une ciga-

rette (1862), sunt relevante în acest 

sens. Un factor care a influențat adop-

tarea acestei tematici exotice în litera-

tură și artă a fost reprezentat și de 

                                                 
2 Gilles Neret, Manet, Taschen, Köln, 2016, p. 
12. 
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călătoriile pe care scriitorii și artiștii, 

foarte mulți din spațiul britanic și fran-

cez, le-au întreprins pe teritoriul spa-

niol. Mérimée realizat mai multe voiaje 

în Spania și o mare parte din opera sa 

se află sub influența spaniolă, iar în cu-

lisele conceperii și redactării nuvelei, a 

cercetat amănunțit subiectul, s-a inte-

resat despre obiceiurile, comporta-

mentul și trăsăturile țiganilor, despre 

limba pe care o vorbesc3, iar inițial 

Carmen nu avea să fie portretizată ca 

și țigancă, acest lucru fiind hotărât ul-

terior. De asemenea, principala sursă 

de inspirație au constituit-o două lu-

crări ale lui George Borrow.4 Astfel, nu-

vela îmbină narațiunea istorică cu me-

moriile de călătorie și cu drama ro-

mantică, fiind o scriere hibridă ce poa-

te fi considerată o „poveste în ramă”. În 

contextul comportamentului dezirabil 

din secolul al XIX-lea, nuvela a fost pri-

vită și din perspectiva moralizatoare a 

unei scrieri în care comportamentul 

necuvenit este drastic sancționat. Prin 

varietatea tipurilor de scriere prezente 

în nuvelă, aceasta se adresează unui 

public larg, care poate fi interesat doar 

de anumite aspecte evidențiate în cu-

prinsul ei, sau de text în întregime. 

Nuvela, scrisă în 1845 și publicată 

în 1847, se concentrează, prin urmare, 

pe relația dintre tânăra Carmen și Don 

José, care, din cauza geloziei, va sfârși 

prin a o omorî pe aceasta, care i-a fost 

                                                 
3 Prosper Mérimée, Carmen, Le Livre de Poche, 
Librairie Generale Francaise, 1996, p. 33. 
4 Ibidem. 

infidelă. Carmen apare ca femeia ro-

mantică prin faptul că este stăpână pe 

destinul său, fiind de asemenea și ero-

ina unei povești amoroase, tragice, fa-

tale. Din punct de vedere fizic: 

Era de o frumusețe stranie și săl-

batică, o figură care te uimea de la în-

ceput, dar pe care n-o mai puteai uita. 

Ochii ei, mai ales, aveau o căutătură 

pofticioasă și aprigă, așa cum n-am 

mai întâlnit de atunci în nicio privire 

omenească.5 

Este cunoscut faptul că privirea 

reprezintă, în cazul țiganilor, o trăsătu-

ră distinctivă, ea fiind redată, de obicei, 

în literatură, atât ca intensă cât și ca 

melancolică. Din punctul de vedere al 

unei antropologii a fizicului, comune 

imagotipului țigăncii sunt deci, privi-

rea pătrunzătoare, ochii și părul de cu-

loare închisă, adesea decorat cu po-

doabe, alături de vestimentația com-

plementară, cu imprimeuri variate și 

viu colorate, sprâncenele impunătoare 

și, în ansamblu, o siluetă care denotă, 

încă o dată, mobilitatea și, prin podoa-

bele specifice, care acompaniază ges-

turile și mișcarea trupului, senzualita-

tea, atât de des invocată în literatura 

romantică a secolului al XIX-lea. De alt-

fel, aceste trăsături, împreună cu exo-

tismul, fac din țigancă și un obiect al 

dorinței sau o sursă a adorației, și în 

măsura în care, prin stranietatea și in-

solitul său, reprezintă pentru celălalt, 

                                                 
5 Prosper Mérimée, Carmen, Editura Emines-
cu, București, 1990, p. 337. 
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pentru bărbatul cu care ia contact, un 

îndemn la descătușarea de normele 

sociale, la transfigurarea de sine și la 

aderarea la o viață boemă, romantică, 

acompaniată de compromisuri care 

înainte păreau de neacceptat: 

Viața de contrabandist îmi plăcea 

mai mult decât cea de soldat; îi făceam 

daruri lui Carmen […] Pricina era că 

omorâsem un om, și printre ei erau 

unii care nu aveau o astfel de ispravă 

pe conștiință. Dar ceea ce mă mulțu-

mea mai mult în noua mea viață era că 

o vedeam mai des pe Carmen. Îmi ară-

ta mai multă dragoste ca oricând; to-

tuși, în fața camarazilor nu recunoștea 

că era iubita mea; ba mă legase chiar 

prin tot soiul de jurăminte să nu spun 

nimic despre ea. Eram atât de slab în 

fața acestei făpturi, încât îi făceam toa-

te nazurile. De altfel, era prima oară 

când mi se înfățișa cu modestia unei 

femei cinstite, și eram destul de naiv să 

cred că se lepădase de vechile apucă-

turi.6 

Despre imaginea țigăncii în seco-

lul al XIX-lea au existat și alte nume-

roase mărturii, consemnări și scrieri în 

care aceasta apare, de la Esmeralda în 

Cocoșatul de la Notre-Dame (1833), de 

Victor Hugo, până la texte din spații 

mai îndepărtate, precum, Boemii 

(1824), poem de Aleksandr Pușkin, 

tradus în anul 1852 de Mérimée. Aces-

ta redă viața nomadă a țiganilor, având 

în prim-plan cuplul format din rromul 

                                                 
6 Ibidem, p. 363. 

Aleko și Zemfira, al căror destin este 

similar cu cel al lui Carmen și don José. 

Relatări găsim și în însemnările de că-

lătorie în Spania ale lui Théophile Gau-

tier, care menționează că țigăncile se 

ocupă cu vânzarea de amulete și că 

ghicesc viitorul. Nu omite menționarea 

„ochilor orientali, a căror ardoare este 

temperată de o anume tristețe mistică, 

precum amintirea unei patrii absente” 

și remarcă distinctivitatea ținutei și 

pasului lor.7 

În concluzie, imaginea țigăncii, 

exploatată din abundență în perioada 

romantismului, dar nu numai, repre-

zintă unul dintre cele mai complexe și 

durabile mituri ale literaturii și culturii 

universale, fiind totodată un exemplu 

al modului în care un trop literar su-

praviețuiește în timp și suferă modifi-

cări în mentalul colectiv, păstrându-și 

totodată esența. Opera în patru acte 

compusă de către Georges Bizet por-

nind de la nuvelă, a constituit încă o 

modalitate prin care portretul lui Car-

men, femeia pasională, exponentă a al-

terității, s-a consolidat și a incitat des-

                                                 
7 „Presque toutes ont dans le port une telle 
majesté naturelle, une telle franchise d'allure, 
elles sont si bien assises sur leur hanches, que, 
malgré leur haillons, leur saleté et leur misère, 
elles semblent avoir la conscience de l'antiqui-
té et de la pureté de leur race vierge de tout 
mélange, car les bohémiens ne se marient 
qu'entre eux, et les enfants qui proviendraient 
d’unions passagères seraient rejetés de la 
tribu impitoyablement.”, Théophile Gautier, 
Voyage en Espagne, 1843, în Prosper Mérimée, 
Carmen, Le Livre de Poche, Librairie Générale 
Française, Paris, 1996, p. 234. 



UN IMAGOTIP ROMANTIC: ȚIGANCA 

116 

coperirea unei epoci și a unei culturi în 

imaginarul colectiv. În final, se poate 

spune că nuvela, împreună cu suita de 

reprezentări în alte scrieri și arte cone-

xe, de mărturii ale călătorilor și con-

semnarea, chiar și fragmentară, a con-

cepțiilor oamenilor pe parcursul tim-

pului, au alcătuit piese unui mozaic ce 

redă imaginea romantică a țigăncii. 
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Motto:  

Tot ceea ce îți dorești se află de cealaltă parte a fricii. 

George Adair 

 

 

Deloc tăcute ultimele luni, ci tot 

mai agitate și gălăgioase în social-me-

dia și realitatea stradală; respirăm ae-

rul unui conflict intern și extern, un 

aer tot mai haotic. Suntem purtați de 

rutină, apăsați de griji și urmăriți de 

fricile noastre ca de niște partenere 

schimbătoare asemenea zilelor primă-

verii iezilor. Între vești bune și unele 

rele, tronează statistici și morți, bol-

navi și inutile discursuri, promisiuni și 

injurii, furii și destabilizări emoționale, 

sărăcie și neputință, revolte fără țintă 

și scop, prudențe aplicate dar neînțele-

se, deznădejdi și disperări umane, du-

rere mută sau indiferență și insensibi-

litate.  

Acestea arată spre o unică cauză: 

covid-19, pandemia din care ne împăr-

tășim zilnic ca dintr-un crez: televi-

ziuni, ziare, emisiuni, cărți, discuții, ex-

perți, medici, politicieni cu toții poartă 

în gurile lor grija acestei zile și boala 

acestor timpuri. „Viața normală”, dacă 

s-a gândit cineva să o definească înain-

te de aceste mizere trăiri, a fost acapa-

rată odată cu drepturile ființei umane, 

cu demnitatea și onoarea fiecărui om. 

Cunoscând cauza și văzând efectele, 

am putea crede iluzoriu că suntem pu-

ternici, dar fragilitatea noastră fizică 

sau morală ne arată că nu suntem, că 

nu putem învinge singuri. 

Libertatea, atât de firesc râvnită, 

s-a trezit sufocată de reguli, cutume și 

legi date grăbit, peste noapte, în birou-

rile funcționarilor și politicienilor, a ce-

lor ce se prefac că gestionează această 
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criză. Pot fi manipulate guverne? Unde 

este totuși adevărul umanității? Mora-

la tribală și de gașcă a luat locul uni-

versalismului, al carității; drepturile 

mele și ale celuilalt fiind limitate, pu-

ternic cenzurate, reduse, fără prea 

multe explicații clare, în numele prote-

jării și protecției vieții.  

Nu politicul ne mai sperie azi, el 

însăși este confuz și aproape inert, mo-

rala, conștiința și valorile sunt cele vi-

zate și purtate indirect spre distrugere. 

Trăim oare o criză a spiritului națiuni-

lor? Pentru luni întregi, viul/viața în 

mișcare a fost modificată în latență, 

așteptare și inutil. Cei mai puternici au 

rezistat izolării cu modificări compor-

tamentale morale și sociale minore; au 

rezistat prin pasiunile și hobby-urile 

dezvoltate în mediile domestice unde 

au activat, poate prin cultivarea virtu-

ților, a studiului sau a rugăciunii; alții 

au clacat psihic până la anxietate, dis-

perare, deznădejde și sinucidere. Nu 

doar virusul covid-19 este dușmanul 

nostru, ci propria conștiință și mane-

vrarea informațiilor ce le asimilăm și 

le acceptăm tacit ca fiind reale, iar une-

le se dovedesc a fi. Singurul lucru real, 

imposibil de ocolit, este moartea ce ne 

înconjoară și suferința semenilor afec-

tați. Pentru ei, dar și pentru noi, nici un 

efort uman nu ar trebui să fie în zadar; 

dar puțini au înțeles asta.  

Solitudinea benefică pentru mine 

în aceste timpuri de criză, poate fi fata-

lă unui semen al meu, hiperactiv, ce se 

oprește greu din rutina zilnică, forfota 

vieții sale fiind încununată de public, 

aplauze, laude și realizări vizibile fără 

de care ar descoperi sensul inutilității 

sale. Valoare unei vieți însă e mai pre-

sus de astfel de simțiri efemere. Oame-

nii au pierdut acea tihnă a muncii făcu-

te bine, în tăgadă și cu rost; nu doar a 

muncii, ci și a viețuirii cu sine, retrași 

temporar în tăcere și spațiu limitat. 

Falsa problemă a pierderii libertății es-

te doar exterioară, nu ar trebui să fie și 

în forul intern al ființei umane raționa-

le. Nivelul educațional al conștiinței 

noastre ne dă și raportul accepțiunilor 

noastre. A face experiența sinelui ca 

viață, echilibru și claritate asupra rea-

lității trăite, asta, nu se învață la școli 

înalte, ci se simte și se crește alături de 

oameni, atunci când îți pasă cu adevă-

rat de viața celor din jurul tău.  

Sfidarea și ignorarea unor norme 

impuse (chiar dacă inexplicabile sau 

absurd aplicate) ne-au dovedit că nu 

suntem capabili să gestionăm crizele 

sanitare ale unei societăți și așa în de-

rivă economică și de valori reale. Ne-

voia noastră, a tuturor este elegant 

prefigurată de Paul Valéry în unele din 

eseurile sale în care amintește despre 

necesitatea conservării în spiritul și 

inimile noastre a voinței de luciditate, 

claritate a intelectului, sentimentului 

grandorii și al riscului, în care specia 

noastră e angajată și merge în derivă. 

Simțirile, sentimentele și virtuțile 

au suportat la rândul lor o dezintegra-

re în cea mai insondabilă latură a fiin-

ței umane – sufletul; o rupere în frag-
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mente ce vor fi greu de adus la o unita-

te. Am lăsat (unii dintre noi) prea mult 

spațiu fricilor noastre tăcute, ne-am 

închis la propriu și la figurat față de se-

menii noștri, de prieteni, rude, vecini, 

am acceptat prea ușor deznădejdea, 

disperarea, necredința și dintr-o frică 

firească în fața bolii, a morții și a unui 

dușman nevăzut am trecut pragul spre 

frica-fobie, cu mult mai gravă, de lungă 

durată și greu de tratat. 

Prăpastia dintre frică și fobie tre-

buie explicată și înțeleasă cu argumen-

te clare, altfel orice confuzie ar pertur-

ba tratamentul necesar ieșirii din situ-

ația de criză existențială. Nu ne gân-

dim la o simplă anxietate sau la o dez-

binare interioară la nivel de idee sau 

trăire temporară, cuantificabilă în 

timp. Este vorba de o dezbinare a sine-

lui, o rătăcire a valorilor, o pierdere a 

echilibrului observabilă prin relațiile 

cu ceilalți în momentul de criză al tim-

pului pandemic. Dacă frica este permi-

să și normală în anumite situații care 

țin de conservarea firească a vieții și 

sănătății ființei, fobia este o latură ira-

țională a manifestării umane intensifi-

cată de dorința de a evita situațiile de 

stres, de anxietate, boală, moarte, fapt 

ce duce spre o izolare voită și accepta-

tă, dar nu știm în ce măsură este un act 

liber consfințit. După aceste timpuri 

tulburi de izolare, vom asista la fobii 

sociale de diverse intensități, de la caz 

la caz, de la individ la individ și în situ-

ații tot mai bizare. 

Refulările și violențele apărute și 

manifestate stradal în ultima perioadă 

de restricții impuse, dacă nu vor în-

truni finalul scandat și dorit, vor îm-

pinge spre aceeași maladie spirituală a 

respingerii și distrugerii celuilalt, care 

trăiește în alt ritm izolarea socială. Fu-

ria acaparând lumea spiritului și a cre-

dinței în ceva mai înalt decât prezentul 

clipei, ajunge să conducă la o isterie de 

masă și la distrugerea ființelor de lân-

gă noi, într-o luptă pentru viața de aici 

(fie ea bună sau rea, liberă sau cenzu-

rată).  

Moralitatea își va altera sensul 

sau va dispărea în lipsa libertății de ex-

primare și a cultivării sale practice. 

Când un cadru medical trebuie să alea-

gă între viața a doi pacienți (pentru ca-

re a jurat prin profesia sa că-i va salva), 

este un semn clar că ne autodistrugem 

tacit, prin selecție forțată, subiectivism 

și fără nici un scrupul. Nici o specie nu 

se autodistruge, omul-da. Poate indivi-

dul nevoit să aleagă într-o astfel de tra-

gică situație va trăi indiferent cu aceas-

tă culpă motivată conjunctural, dar va 

fi mutilat sufletește pentru neputința 

sa și va îngroșa pe viitor tabăra post-

traumatizaților crizei pandemice. 

Virtutea răbdării, o calitate culti-

vată și râvnită nu doar de creștini cu 

scopul asumat de a face față răului 

suferinței sau pierderii cuiva drag, și-a 

schimbat și ea rolul: acum învățăm să 

ne răbdăm pe noi; ne suntem primii și 

cei mai apropiați dușmani, iar asta ne 

sperie mai mult decât boala sau moar-

tea. Ideile de voință, responsabilitate și 
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libertate ce aveau un loc central în filo-

sofia și psihologia existențială, uma-

nistă, au fost risipite și nu mai sunt 

percepute ca forme înalte ale motivați-

ei umane, și ne vedem reduși doar la 

satisfacerea nevoilor elementare: hra-

na și siguranța, puțini dintre noi iubi-

rea și respectul de sine.  

Un fals umanism dezumanizat și 

impersonal ne sufocă relațiile umane 

firești, cauzând o și mai profundă an-

xietate și izolare. Nu curajul ne lipseș-

te, pasiunea vieții a fost anihilată și îm-

pinsă spre indiferență, căci celui căruia 

îi e indiferent dacă va trăi, nu are nevo-

ie de curaj, cum bine afirma un om de 

litere, Octavian Paler, dar paradoxal, 

nu e pregătit, încă, nici pentru moarte. 

Da, aceste timpuri ne-au arătat (dacă 

am putut să receptăm corect lecția su-

ferinței primite) cât de nepregătiți du-

hovnicește suntem toți cât de puțin ne 

recunoaștem ca ființe metafizice, ca 

trestii gânditoare și raționale, ca sufle-

te răscumpărate, ca oameni. 

Fricile noastre asumate, fobiile 

noastre nerecunoscute sunt boli ale 

spiritului, acutizate pe fondul schim-

bării ritmului societății în care trăim în 

ultimii doi ani. Ne reamintim și re-

trăim o stare a vechiului Adam cum a 

fost înfățișat de Sf. Isaac Sirul ce afirma 

în scrierile sale: nu locul îl mântuiește 

pe om cu voința lui. Adam a căzut chiar 

în Rai fiind, în timp ce Lot s-a păzit 

chiar în Sodoma. Refugiile noastre de 

moment, dacă nu le-am transformat în 

biserici domestice, biblioteci sau gră-

dini parfumate, în acasă în loc de casă, 

nu au fost decât spații locuibile, com-

plici tăcuți la deznădejdi și sinucideri 

morale lente, în grupuri familiale sau 

în desăvârșită și glacială solitudine. 

Cine ne va dezvălui adevărul din 

noi care e mai presus decât faptele din 

exteriorul nostru? Cine va plânge pen-

tru morții acestei pandemii? Cine ne 

va învăța să retrăim cu stările și decizi-

ile luate sub tensiune și criză? Cum ne 

vom recupera sufletele muribunde și 

cu ce preț? Ce libertate vom mai scan-

da pe străzi și sub ce măști ne vom mai 

ascunde? Ce frici ne vor mai înlănțui 

visele, vacanțele? Cine ne va rescrie 

istoria și cât timp îl vom mai răstigni 

pe Dumnezeu? 
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ISTORIA ÎMPOTRIVA CRONICII 

Lucian ZUP 

bibliograf la Biblioteca Județeană  

„Gh. Asachi” Iași 

1. În loc de început 

Cronica implică o nevoie de a con-

semna anumite evenimente și persoa-

ne pentru o perioadă mai lungă de 

timp. Ea creează istorie selectându-le 

și ordonându-le din amalgamul realită-

ții. Nefiind opera unei entități abstrac-

te, ea nu poate fi obiectivă, ci trecută 

prin filtrul cronicarului, de obicei aflat 

la comanda unui domnitor. Istoria se 

construiește așadar pentru acesta, con-

form criteriilor lui morale și politice. 

„Cronicarul și-a asumat răspunde-

re de scriitor care salvează de la uitare 

o întreagă istorie pe care trebuie s-o 

știe prezentul și viitorul. Rolul conști-

entizat al scriitorului, recurent în toate 

cronicile, apare în formulări variate. 

Scriitorul-cronicar e fie evocator, pe in-

formații scrise și orale, fie martorul 

declarat al istoriei povestite.”1 

                                                 
1 Elvira Sorohan, Introducere în istoria litera-
turii române, Editura Universității „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iași, 1997, p. 149 

Chiar și cea mai aparent imparția-

lă cronică suferă de subiectivitatea mă-

car a alegerii doar a unor fapte în defa-

voarea altora. Cu atât mai mult acelea 

ale celor trei cronicari moldoveni (Gri-

gore Ureche, Miron Costin și Ion Necul-

ce), cunoscuți prin apartenența lor și la 

literatură. Adică cronici cu atât mai fic-

ționalizate, cu atât mai puternic am-

prentate de personalitatea celor care 

nu s-au mulțumit să fie scribi. 

„Cronicarul reține din documente-

le întrebuințate doar ceea ce îi convine, 

și nu relatează imparțial, neutru, nu se 

abține de la comentarii. Acest fapt ex-

clude, evident, obiectivitatea, dar poate 

genera efecte literare. Narația include, 

alături de fapte istorice obișnuite, și si-

tuații extraordinare: un cutremur, apa-

riția pe cer a unei comete și chiar a 

unui cap omenesc.”2 

Granița dintre literatură și istorie 

                                                 
2 Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii 
române, vol. I, Editura Iriana, București, 1994, 
p. 56 
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e cu atât mai fragilă în aceste letopise-

țe. „Cronicile nu sunt istorie în sensul 

modern al cuvântului, după cum nu 

sunt nici literatură, în accepția de azi a 

termenului. Ele sunt texte de frontieră, 

situate la trecerea între istorie și litera-

tură, anunțându-le pe amândouă.”3 

Dar efectele literaturizării nu se 

resimt doar asupra obiectului ca atare 

al cronicii, adică cronologia domnitori-

lor și evenimentelor, ci și asupra istori-

ei personale a cronicarului. Biografia 

creată în operă prin expunerea unor 

puncte de vedere ale autorului sau 

chiar întâmplări trăite de sau povestite 

acestuia se răsfrânge și asupra biogra-

fiei extraliterare. Și invers. Cumva isto-

ria se răzbună pe cronicarul ei, ciuntin-

du-i viața, așa cum procedează și aces-

ta cu ea.  

 

2. Grigore Ureche  

(c. 1590 – m. 1647) 

Cronici ale Moldovei se mai scri-

seseră și înainte de Grigore Ureche, în-

să acesta este considerat primul „cro-

nicar veritabil”. Deci de la el începe și 

istoria cronicii literare. Ca mai toate în-

ceputurile, și acesta are un statut fluc-

tuant. Cert e că a scris un letopiseț, însă 

originalul s-a pierdut. Copiile i-au păs-

trat conținutul, fără să se știe exact în 

ce măsură. Există teorii conform cărora 

nu s-a păstrat nimic din istorisirea căr-

turarului, ce citim noi azi fiind opera 

diverșilor copiști sau interpolatori. 

                                                 
3 Elvira Sorohan, op.cit., p. 140 

Dintre interpolatori, Misail Călu-

gărul și Axinte Uricariul s-au menținut 

în limite neutre, în schimb Simion Das-

călul, muncit de ambiția de a așterne 

pagini întregi, supără pe unii prin păre-

rile lui (spre exemplu, episodul coloni-

zării Maramureșului de către tâlharii 

Romei – care nu l-a încântat pe Miron 

Costin). În ciuda unor păreri izolate 

(printre alții, cei doi Giurescu) care so-

cotesc că volumul a fost opera a doi au-

tori (Grigore Ureche și Simion Dască-

lul), cele mai multe teorii convin asu-

pra existenței unui singur scriitor, mai 

ales având în vedere diferențele stilisti-

ce între textul de bază și interpolările 

lui. În al doilea rând, paternitatea ope-

rei a fost disputată între mai multe nu-

me, printre care cel al lui Nestor Ure-

che, tatăl lui Grigore. Cele mai multe și 

mai plauzibile teorii îl desemnează câș-

tigător pe Grigore Ureche. 

Uneori, disputarea paternității a 

stârnit și păreri revoltate, precum 

aceasta: „Importanța lui Simion Dască-

lul s-a exagerat, împotriva opiniei con-

temporanilor săi despre el și împotriva 

realității istorice. În fond, Simion Das-

călul este un impostor, care pozează în 

om cu știință de carte și își însușește, în 

chip nevrednic, multe din relatările lui 

Ureche, așa cum mărturisește un con-

temporan: „Că de multă neștiință și de 

minte puțină era acel om, precum că el 

însăși [sic!] și aici (în predoslovie) că 

au fost să arată, și lângă altele face și 

aceasta că ale altora le face ale lui, adi-

că ce au scris Ureche el zice că au 
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scris”. Într-adevăr, Simion Dascălul se 

laudă și mistifică. El afirmă că a scos 

„basna” cu „ijderania” românilor din 

răufăcătorii de la Roma dintr-un letopi-

seț unguresc. Un asemenea letopiseț 

nu există și interpolatorul a ajuns la o 

atare invenție plecând de la datele de 

istorie ungară, pe care le conține le-

genda.”4 

Așadar un destin ingrat pentru cel 

ce a scris prima cronică românească 

demnă de a fi amintită: să i se piardă 

originalul manuscrisului și să se dezba-

tă dacă el a scris ce a rămas în istorie. 

Probabil și din pricină că demersul lui 

se întindea pe o scară largă, ce urmă-

rea să ignore propria viață. Nu numai 

stilul sobru, comparat adesea cu cel al 

lui Tacit, sau preluarea unor modele de 

portrete din cronici ale antichității sau 

slavone înclină în direcția aneantizării 

unei personalități pălăvrăgitoare și 

confesive, ci și subiectul ales: el cuprin-

de perioada de la întemeierea Moldo-

vei până în contemporaneitatea lui. 

Deci o veritabilă istorie, deși uneori ba-

zată pe legende sau martori mai puțin 

de încredere. În plus, e interesat „să 

putem afla adevărul”. De asemenea, 

utilizarea limbii române nu e străină 

de această idee: „Toată evoluția în lite-

ratura noastră medievală trebuie așa-

dar legată nu atât de întrebuințarea ro-

mânei în locul slavonei, cât de treptata 

                                                 
4 Istoria literaturii române, vol. 1, coord. G. 
Călinescu, M. Beniuc, Al. Rosetti, T. Vianu…, 
Editura Republicii Socialiste România, Bucu-
rești, 1970, p. 360 

îndepărtare a aspectului scris (care de-

vine acela literar sau cult) de aspectul 

ei vorbit (și popular). Căci orice limbă 

scrisă preia automat funcțiile culturale, 

devine cultă.”5 

„Adevăratul dar al lui Ureche este 

însă portretul moral. Aici el creează, 

sintetizează, fiindcă izvoarele nu-i dă-

deau nici un model. Omul e privit sub o 

însușire capitală sau un vițiu sub care 

se așază faptele lui memorabile, într-o 

cadență tipică.”6 

Această aneantizare a propriei 

existențe e mai puțin rodul unei depre-

sii, cât justificarea rolului cronicarului 

(și al contemporanilor săi) în cursul 

istoriei mari. Nu numai că înlănțuirea 

diferitelor segmente de cronologie ca-

pătă semnificație prin ordonare și silo-

gistică, dar, în ciuda stilului sobru, cro-

nicarul nu se abține la a insera păreri 

ce duc la construirea unui model de ur-

mat bazat pe un trecut în general glori-

os. Cu alte cuvinte particule de viață. 

Cronicarul s-a născut undeva în-

tre anii 1590-1595, unii presupun că la 

o moșie din județul Iași. Deși apare ca 

firească această lipsă din biografia sa 

(pusă în context cu destinul letopisețu-

lui), el se trăgea dintr-o linie înaltă a is-

toriei, adică reperabilă în izvoarele 

timpului. Un strămoș al său e atestat pe 

                                                 
5 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii 
române: 5 secole de literatură, Paralela 45, 
Pitești, 2008, p. 55 
6 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la 
origini pînă în prezent, Editura Vlad & Vlad, 
Craiova, 1993, p. 17 
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vremea lui Alexandru cel Bun, alții doi 

în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. 

Cu toate acestea, s-au limitat la ates-

tare. 

Mai multe date apar despre tatăl 

lui Grigore, Nestor. Sol pe lângă Poartă, 

mare logofăt și vânzător de cai de rasă 

către Curtea Domnească, se pare că era 

pasionat de cultură (nu numai de par-

tea de lectură, ci și de cea de produce-

re: câteva scrisori în latină, o hagiogra-

fie) și de Polonia. Locțiitorul lui Aron 

vodă în momentul în care acesta fuge 

din țară, refuză să-i trădeze pe boierii 

trădători în favoarea domnitorului și 

prin urmare fuge în Polonia. Acest fapt 

nu-i aduce prejudicii, ba din contră îi 

creează unele avantaje. În primul rând, 

acolo se apropie de familia Movilești-

lor, iar când Ieremia va ajunge domn, îl 

va numi pe Nestor mare vornic al Țării 

de Jos, în plus căpătând și alte sate pe 

lângă cele pe care le avea deja. În al 

doilea rând, sudează legăturile cu polo-

nezii. Cu opinii filopolone și antiotoma-

ne, obține indigenatul, adică un fel de 

cetățenie, ceea ce îi aduce în arendă 

stărostia Rohatinului din Polonia, adică 

venituri mari. Totodată, aici se înscrie 

în 1612 ca membru al Frăției ortodoxe 

ucrainene de la Lwow. De ce este im-

portant acest episod din viața lui? Pen-

tru că o va influența și pe a fiului. 

Grigore și-a petrecut copilăria în 

Polonia. E posibil ca tot aici să se fi năs-

cut și să fi trăit până la 28 de ani (sau 

23 în funcție de calcule), când i-a fost 

atestată prima dată prezența în Moldo-

va. Cert e că în 1616 se găsea încă la 

Lwow. Aici e posibil să fi studiat în ca-

drul școlii Frăției ortodoxe ucrainene 

(ar mai fi o variantă cu o școală privată 

liberală). El a menționat doar că „a în-

vățat în școli liberale”, care favorizau 

materiile laice și se opuneau misticis-

mului religios. De unde formația sa 

umanistă. În orice caz, a învățat istorie, 

geografie, latină, greacă, retorică, poe-

tică. În plus, tot de aici e posibil să fi 

citit cele câteva cronici polone pe care 

avea să le ia drept model și izvoare în 

propriul letopiseț. 

Întors în țară, Grigore Ureche a 

devenit logofăt al treilea sub domnito-

rul Miron Barnovski, nu numai datorită 

averii pe care o moștenise de la tatăl 

său, ci și pentru abilitățile de cărturar: 

sfetnic de taină, păstrător de taine 

domnești și de pecete. Domnitorul e 

decapitat câțiva ani mai târziu. Sub 

Alexandru Iliaș a ajuns spătar, însă nu 

i-a convenit domnitorul și nici modul 

în care se înfățișa istoria sub conduce-

rea lui, astfel încât a hotărât s-o schim-

be prin aducerea unui alt domn. În 

schimb, Iliaș-vodă nu a remarcat bune-

le intenții ale cronicarului și a conside-

rat că acesta intra în categoria trădăto-

rilor. Totuși, Grigore Ureche a reușit 

să-și salveze capul aflat în pericol de 

decapitare, dar și cronica a cărei scrie-

re depindea de menținerea vieții auto-

rului, prin organizarea unei revolte re-

ușite împreună cu Vasile Lupu, care va 

ajunge domn. Nu întotdeauna de acord 

cu politicile acestuia (în special în pri-
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vința conflictului cu Țara Româneas-

că), a fost menținut de noul domn în 

funcția de mare spătar până în 1642, 

când a fost numit mare vornic al Țării 

de Jos, până la sfârșitul vieții. În această 

perioadă este plasată de obicei scrierea 

Letopisețului. 

Moartea lui din 1647 în satul Go-

ești, jud. Iași nu a fost tragică. 
 

3. Miron Costin  

(30 martie 1633 – octombrie/  

noiembrie 1691, Roman) 

Letopisețul continuă și dincolo de 

moartea lui Ureche. A fost istoria alter-

nativă dirijată de interpolatori, dar îm-

potriva ei s-a situat Miron Costin (Leto-

pisețul Țării Moldovei de la Aron vodă 

încoace, de unde este părăsit de Ureche 

– vornicul). Aceasta într-o încercare de 

a îndrepta părerile false stârnite de in-

terpolările lui Simion Dascălul (ca Cer-

vantes în al doilea volum din Don Qui-

jote). Ciudată apare inversiunea (ob-

servată de G. Călinescu) dintre cei doi 

cărturari în scrierile lor, Costin prefe-

rând o parte auzită din bătrâni sau tră-

ită, în ciuda erudiției superioare. To-

tuși, este o istorie a diplomației, care 

nu ar vrea să conteste punctul de vede-

re al predecesorului, nici să-l dubleze 

inutil, deschisă dialogului, cu construc-

ții favorabile unui prezent care urma 

să se transforme în cronică. 

Miron Costin, unul dintre cei mai 

proeminenți cărturari ai epocii, are 

planuri mai ample: se gândea să con-

ceapă o istorie a românilor încă de la 

începuturi. Începuturile datau de pe 

vremea romanilor care s-au răfuit cu 

dacii și au colonizat Dacia (deci mai 

mult sânge roman decât dac în ur-

mași). De presupus că despre Traian 

vorbește Costin când se referă la pri-

mul descălecat, numindu-l pe al doilea 

cel al lui Dragoș (primul după cum pre-

supusese Ureche). Câteva concepții și 

chiar evenimente ce-ar fi urmat să în-

globate în această mare cronică se gă-

sesc în De neamul moldovenilor și în 

scrierile lui în polonă, totuși nu putem 

face decât presupuneri câtă vreme ma-

nuscrisul nu a fost început, acesta aș-

teptând „vremuri mai liniștite pentru 

Moldova”, deci și pentru cronicar, care 

nu au mai venit. 

Cert e avea un asemenea proiect 

conceput pentru îndreptarea ideilor 

false din istorie, adică în special împo-

triva lui Simeon Dascălul și Misail Călu-

gărul. Dacă grandiosul proiect nu a mai 

fost realizat, în schimb nu a pierdut 

prilejul să răfuiască cu cei doi în opere-

le lui scrise și chiar în această continu-

are a letopisețului lui Ureche. Nu le 

opune numai erudiția, discursul mai 

apropiat cel științific și un stil aproape 

livresc, ci și un întreg imaginar răz-

boinic: „Este evidentă la Miron Costin, 

în letopiseț, o mare tentație a amănun-

tului, mai ales în descrierea acțiunilor 

militare, tentație explicabilă atât prin 

conștiința importanței relatării celui ce 

a fost de față la eveniment, cât și din 

pricină că strategul și tacticianul din 

epocă socotește că soarta războaielor 
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stă în „clipala ochiului.”7 

Dar cronicarul nu se războiește 

doar cu cei pe care-i consideră falși 

cronicari, ci cu însăși istoria, în numele 

adevărului științific. Ca pregătire poate 

pentru marele proiect, preferă o peri-

oadă pe care o știe atât din auzite, cât și 

din experiență proprie. Desigur, doar a 

doua parte a letopisețului ar putea fi 

apropiată de memorialistică, însă pri-

ma poate fi socotită un preambul la 

aceeași voință de a transforma experi-

ența vizibilă în una intelectuală, într-o 

bătălie cu destinul. 

„Și acest ultim capitol al letopise-

țului, ca și cele ce urmează după dom-

nia lui Vasile Lupu, este scris de către 

Miron Costin cu o bogăție de date sigu-

re, pe care le cunoștea cronicarul nu 

din auzite, ci din faptul că el ia parte in-

tensă la viața politică a țării. Descrierea 

evenimentelor are un caracter de 

amintiri, iar caracteristicile sunt preci-

se, plastice și obiective. Acolo unde 

cronicarul constată că domnitorii, 

chiar acei pe care-i simpatizează, fac 

greșeli, el nu le ascunde, iar acolo unde 

el n-are elemente suficiente de judeca-

tă, nu spune nimic.”8 

Însă nu se poate vorbi de memo-

rialistică, ci poate de antimemorialisti-

că. Costin se epurează pe sine din expe-

                                                 
7 Ion Rotaru, Literatura română veche, Editura 
didactică și pedagogică, București, 1981, p. 
138 
8 Ștefan Ciobanu, Istoria literaturii române 
vechi, Editura Eminescu, București, 1989, p. 
274 

riențele personale, el încearcă să scrie 

un tratat despre evenimente pe care 

întâmplător le cunoaște, nu o carte cu 

povești din amintiri. Deși are unele 

tendințe. 

„Problema nu este, de fapt, dacă el 

a avut ori nu experiențe biografice care 

intrau în timpul evocat (dacă, vorba lui 

Kogălniceanu, „cu aceeași mână purta 

sabia spre apărarea patriei și condeiul 

spre scrierea analelor naționale”), ci 

dacă putea să le valorifice complet, 

schimbând unealta istoricului cu aceea 

a memorialistului. Spre cinstea lui Cos-

tin trebuie spus că, deși schimbarea nu 

s-a efectuat, cronicarul a fost foarte 

aproape de a-i pătrunde importanța. E 

remarcabil chiar faptul că el, teoreti-

zând avantajele de a fi martor, nu uită 

niciodată să menționeze că a fost pre-

zent în cutare sau cutare împrejurare. 

E drept și că experiențele absolut per-

sonale sunt limitate, evocarea subiecti-

vă înlocuind de obicei reconstituirea 

obiectivă atunci când cronicarul pose-

dă unele relatări anterioare. Nu cărți 

sau documente, ci povestiri, prinse cu 

urechea.”9 

E un război cu istoria imediată 

această pendulare între personal și ști-

ințific. Iar științificul înseamnă calapo-

darea între reguli. Adică un destin ase-

mănător celui real care semnificația lu-

crurilor într-o operă conform viziunii 

creatorului. Acesta poate concepe fata-

litatea, chiar dacă o pune pe seama 

                                                 
9 N. Manolescu, op. cit.¸p. 63 
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divinității. 

„Concepția istorică a lui Miron 

Costin, ca și a lui Grigore Ureche, este 

fatalistă-teocratică, în sensul că mersul 

istoriei este determinat de amestecul 

puterii divine. Această idee este însă 

mai puțin pronunțată decât la predece-

sorul său. Istoria este un izvor nesecat 

de învățături și de exemple bune sau 

rele.”10 

Desigur, fatalitatea nu există fără 

cei supuși ei, adică personajele. Aici 

apare un alt conflict: personajul are pu-

terea de a schimba ordinea implacabilă 

și impersonală care se numește fatali-

tate. 

„Supuși patimilor (studiate cu gri-

jă de Costin), ei știu ce sunt și ce vor. 

Dar nu la ce-i pot conduce simțirile și 

dorințele lor. Cu alte cuvinte, își ignoră 

destinul, iar destinul costinian este ro-

dul implacabil al acumulării de porniri 

omenești foarte subiective. Aici e o ma-

re deosebire de Ureche, la care desti-

nul stătea tot în mâna lui Dumnezeu. 

La Costin, deși nu și-l cunosc, oamenii 

și-l fac cu mâna lor.”11 

Vorbeam de personaje. Personaje-

le nu sunt abstracțiuni, chiar dacă au-

torul încearcă să se ducă în acea direc-

ție. Iar personajele lui Costin se reven-

dică cu atât mai mult de la oameni 

reali, cu cât e vorba de o operă neficti-

vă. Fatalitatea este schema în care sunt 

prinse acestea în viziunea cronicarului. 

                                                 
10 Ștefan Ciobanu, op. cit, p. 284 
11 N. Manolescu, op. cit.¸p. 60 

Aceasta pentru a dubla biografia lui. 

Miron Costin a fost al doilea din-

tre cei unsprezece copii ai lui Ion (Ian-

cu) Costin, ridicat ca boier nou și ajuns 

până la rangul de hatman (se pare că 

era chiar lăudat pentru iscusința de ca-

re da dovadă), și ai Saftei Scoarțeș, ne-

poată a domnitorului Miron Barnov-

schi și rudă cu vechile familii boierești 

Balica și Movilă. Prenumele viitorului 

cărturar este ales tocmai pentru a-l 

onora pe domnitorul Barnovschi. Cei 

superstițioși ar vedea în acest episod o 

predestinare a numelui, deoarece atât 

voievodul cât și cărturarul au murit de-

capitați ca urmare a unor acuzații de 

trădare. 

Pentru a nu înfrunta consecințele 

firești ale acuzației de trădare față de 

Poartă, tatăl lui Miron Costin împreună 

cu noul vodă (Moise Movilă) se refugi-

ază în Polonia. Parcă reluând într-o oa-

recare măsură istoria lui Grigore Ure-

che, și Miron Costin își petrece copilă-

ria în Polonia unde își face studiile (de 

această dată la colegiul iezuit de la Bar, 

mutat pentru un timp la Camenița, iar 

aici ar putea fi sesizate câteva diferențe 

de educație) în aceleași obiecte ca pre-

decesorul său (istorie, geografie, latină, 

greacă, polonă, retorică, poetică), 

având în plus logica, teologia și rusa. 

Devenit cetățean polonez, ca și tatăl lui 

Ureche, tatăl lui Costin epata în lipsa de 

cultură. În schimb, fiul a compensat. 

De aceea nu este surprinzător că a 

fost chemat la Curtea de la Iași și absol-

vit de trădare de chiar domnitorul din 
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intrigile căruia pierise tizul cărturaru-

lui, Vasile Lupu. Aprecierea voievodu-

lui (dar și a urmașilor acestuia pe tron) 

privea trei aspecte: erudiția, cunoaște-

rea limbilor străine necesare relațiilor 

cu aliații sau cu inamicii și arta de a 

vorbi convingător. Acestea l-au făcut 

perfect pentru postura de sol. Fără a se 

fi ferit din calea bătăliilor, ca pentru a 

călca pe urmele tatălui său, Costin a 

fost îndeosebi remarcabil din perspec-

tiva diplomației: a fost trimis cu succes 

atât în Polonia, cât și la Constantinopo-

le. Și a reușit să urce pe scara dregăto-

riilor din țară: sulger, paharnic, pârcă-

lab de Hotin, mare comis, mare vornic 

de Țara de Sus, mare vornic de Țara de 

Jos, mare logofăt. Această ascensiune a 

continuat netulburată în vreme ce 

domnitorii se tot succedau pe tronul 

țării (a prins doisprezece până la sfâr-

șitul vieții). Înseamnă că putea să dis-

cearnă care parte a istoriei poate ră-

mâne stabilă, de unde și unele urme în 

Letopisețul Țării Moldovei de la Aron 

vodă încoace, de unde este părăsit de 

Ureche – vornicul.  

Însă nu a reușit să controleze pâ-

nă la capăt istoria imediată. Unele la-

turi nu aveau cum să-i mulțumească 

chiar pe toți, iar domnitorul Constantin 

Cantemir a dat ordin să fie decapitat 

Miron Costin, sub acuzația de trădare. 

Se adunaseră unele lucruri pe care căr-

turarul nu avusese cum să le evite. În 

primul rând, se răspândise un zvon ca-

re, deși neconfirmat, e posibil să fi jucat 

un rol: domnitorul nu prea știa carte și 

unii râdeau de el, dându-l drept contra-

exemplu pe cărturar. În al doilea rând, 

simpatia lui Miron Costin pentru polo-

nezi s-a suprapus peste o revoltă a bo-

ierilor din care făcea parte și fratele lui, 

Velicico Costin. Execuțiile au avut loc 

rapid. Constantin Cantemir se pare că a 

regretat ulterior graba cu care luase 

hotărârea (iar Dimitrie Cantemir avea 

să scrie o lucrare pentru a-l disculpa pe 

tată), totuși regretul nu a valorat cât o 

carte care poate fi rescrisă. 
 

4. Ion Neculce  

(n. Prigorenii Mici, azi 

 Ion Neculce, jud. Iași 1672 –  

m. 1745, Tg. Frumos, jud. Iași) 

Letopisețul continuă de unde îl lă-

sase Miron Costin. Au mai fost câteva 

variante anonime, însă istoria a reținut 

îndeosebi cronica lui Ion Neculce. Dacă 

ar fi fost vorba de o simplă prezentare 

a datelor, poate cronica anonimă, cu-

noscută sub denumirea Letopisețul Ță-

rii de la Istratie Dabija pînă la domnia a 

doua a lui Antioh Cantemir (1661-1707) 

ar fi primat. Dar niciodată n-a fost vor-

ba de enumerarea unor evenimente, ci 

de modul în care sunt expuse. 

La noul cronicar se întrevede cu 

atât mai mult personalitatea proprie, 

de parcă el însuși ar fi fost istoria nara-

tă. Și, într-un fel, chiar așa și este. Leto-

pisețul lui se prezintă sub forma unor 

memorii, însă nu ale unui „bătrân sfă-

tos” cum îl lăudau unii cercetători, ci 

ale unui moșneag de vreo 60 de ani 

care a ajuns liniștit la moșia lui și re-
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memorează ranchiunos evenimentele 

la care nu mai poate participa. Aceasta 

pentru că are mult timp liber. În acest 

sens, savuros este portretul creionat 

de Manolescu: „Spre deosebire de Ure-

che și de Costin, Neculce nu e ceea ce 

se cheamă un cărturar, e lipsit de entu-

ziasm pentru idealurile care-i animase-

ră pe aceștia. Ca atitudine etică, letopi-

sețul său e mai curând o istorie secretă, 

inspirată de rațiuni vădit personale, 

decât o operă de educare a spiritului 

public. Autorul face figura unui mic bo-

ier de țară, prudent și chivernisit, into-

lerant, tălpiz, fricos de schimbări, cu 

piele de iepure pe spate, cu parapon pe 

cei care au reușit mai bine decât el, 

precar știutor de limbi, xenofob, dând 

vina relelor pe greci (deși are dublă as-

cendență grecească). Valoarea îi vine 

din personalitatea savuroasă și din ge-

niul limbii și al povestirii. El redescope-

ră oralitatea populară, un veac după ce 

Ureche descoperise scrisul intelectual, 

și, prin ea, tot acel caracter naiv, local și 

strâmtorat în orizontul moșiei proprii, 

care se deosebește atât de mult de uni-

versalismul și europenismul costinian 

sau cantemirian.”12 

Și se revarsă împotriva oricui. De-

sigur, în baza unor principii pe care le 

socotește singurele valabile. Ceea ce e 

nou e fundamental rău, erodat și nu-

mai vechiul e singurul reper luminos. 

„Ion Neculce, boier autohton cu 

principii patriarhale, este un conserva-

                                                 
12 N. Manolescu, op. cit., p. 66 

tor convins. El este contra oricărei 

inovațiuni: oamenii noi lui nu-i plac. 

Tineretul cu apucături noi, cu viața 

zburdalnică, nepotrivită cu regulile 

vechi ale vieții, îi este antipatic. Domni-

torii și «ciocoii» greci lui nu-i plac pen-

tru motivul că ei aduc «spurcăciuni de 

obiceiuri» noi. Aceste obiceiuri strică 

viața patriarhală.”13 

Sună cumva ciudat să nu accepți 

noul, care este motorul istoriei, când 

ești cronicar și să admiți că cronologia 

se fundamentează pe o erodare statică, 

adică până și erodarea și-a pierdut di-

namismul, iar lucrurile sunt rele din-

totdeauna deoarece nu au concordat 

cu o bine care nu a existat anterior, 

deși ar fi trebuit să existe. De aceea, 

cam toți domnitorii ar fi trebuit să se 

schimbe câte puțin. 

„Neculce lasă să se întrevadă cum 

crede el că ar trebui să fie conducăto-

rul de țară: Nu numai respectuos pen-

tru datină, dar și drept, cinstit, nela-

com. Domnul țării trebuie să-și impună 

seriozitate deplină și-n ținuta în care 

apare în fața lumii”14. 

Firește, în aparență aceasta nu 

face decât să ateste niște valori morale 

în baza cărora sunt judecați participan-

ții la istorie. Însă Neculce nu e un mo-

ralist, nu-l interesează decât în treacăt 

binele suprem. El găsește o satisfacție 

imensă în a critica, a coroda prin venin 

istoria. Aceasta sub apanajul moralită-

                                                 
13 Ștefan Ciobanu, op. cit., p. 305 
14 D. Murărașu, Istoria literaturii române, 
Cartea românească, București, 1941, p. 104 
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ții și al obiectivității, de care își amin-

tește uneori. 

„Păstrând toate celelalte caracte-

ristici ale stilului său, prin comparație 

cu O samă de cuvinte, în Letopiseț Ne-

culce nu mai este impersonal, abstras, 

fiindcă cel mai adesea vorbește ca un 

participant la evenimente, dacă nu di-

rect măcar afectiv. Ia însă exemplul 

înaintașilor, Ureche și Costin, decla-

rând obiectivitatea: «să nu gândiți că 

doară pre voia cuiva sau în pizma cui-

va, ce precum s-au tâmplat, cu adevăr 

s-au scris.» Nu avem prea multe moti-

ve să nu-l credem pe cronicar pe cu-

vânt, dată fiind detașarea pe care o im-

punea vârsta de dincolo de 60 de ani, 

când scria.”15 

Cele mai multe personaje ale leto-

pisețului său fiind deja moarte, poate 

merge cât mai departe în spiritul into-

leranței, fără teama de eventuale re-

percusiuni. 

„Predoslovia cronicii lui Neculce 

anunță un spirit critic intolerant. Mai 

întâi ierarhizează cu o siguranță dem-

nă de un erudit – cum nu era – tot ce 

s-a scris, în materie de letopisețe, îna-

intea lui, făcându-și astfel genealogia 

de scriitor.”16 

Anecdota îi servește excelent în 

acest scop. Ea fisurează istoria mare, o 

aduce cu picioarele pe pământ. Capătă 

mai mult farmec, pierzându-și din so-

                                                 
15 Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. 
1: De la origini până la Epoca Luminilor, Por-
to-Franco, Galați, 1994, p. 197 
16 Elvira Sorohan, Idem, p. 152 

lemnitatea plictisitoare. O apropie de 

sine și de cititor. 

„Cronica însăși, raportând eveni-

mente reale, e presărată cu numeroase 

anecdote, cu caracterizări și portrete, 

tablouri și descrieri care aparțin, mai 

mult decât istoriei propriu-zise, litera-

turii. Dacă nu face operă de curată fic-

țiune, Neculce este în orice caz un evo-

cator autentic al trecutului și când po-

vestește întâmplări, la care el însuși a 

luat parte, un neîntrecut memorialist. 

Ironia este calitatea principală a expu-

nerii lui Ion Neculce, cronicar moralist 

ca și Miron Costin, dar cu o predispozi-

ție mai mare spre jovialitate.”17 

Întocmai ca personajele sale, Ion 

Neculce poate fi privit prin prisma unei 

trăsături fundamentale care, în cazul 

lui, este ura. Aceasta din punctul de ve-

dere al operei sale Letopisețul Țării 

Moldovei datorită căreia, de altfel, vor-

bim astăzi despre el și care își răspân-

dește nuanțele asupra întregii vieți, de-

oarece din acest loc îi receptăm exis-

tența. I-a urât atât pe țărani, inferiori 

lui (nu neapărat prin statut social, micii 

boieri fiind de-abia ceva mai răsăriți ca 

țăranii, ci prin viziune, prin încercarea 

de a-și depăși propria condiție, inclusiv 

prin îngurgitarea unor aspecte cultura-

le, atâtea câte a reușit), pe străini, cât și 

pe cei aflați pe trepte sociale mai înalte, 

fie ei domnitori sau înalți demnitari. De 

aceea, portretele conturate în Letopiseț 

                                                 
17 Al. Piru, Istoria literaturii române de la înce-
put până azi, Editura Univers, București, 1981, 
p. 19 
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au devenit corozive, cronicarul cău-

tând mai puțin să descrie niște eveni-

mente care s-au însumat într-o istorie, 

cât să se răzbune pe cei despre care a 

considerat că i-au făcut rău, folosind 

armele unui scriitor: ironia, dusă une-

ori până la cinism, și constructul de an-

samblu care îngustează viziunea istori-

că. „Astfel își frânge cronicarul mâinile 

de-a lungul letopisețului, văietându-se 

și creându-se pe sine ca tip al boierului 

cu jale de țară. Însă jălaniile lui nu vin 

din pură sentimentalitate patriotică. 

Niculce e bârfitor, răutăcios ca bătrânii, 

încondeietor bufon al lucrurilor, așa că 

pagina întreagă e o comedie înaltă alu-

necând dela reaua cârcotire la patriar-

hala plângere.”18  

Partea luminoasă, opera paralelă 

O seamă de cuvinte, nu face decât să 

amplifice acest efect, măreția trecutu-

lui legendar criticând trecutul trăit. 

Scrierea a fost așternută când Neculce 

fusese pus pe linie moartă. Mai căpăta-

se diferite funcții, însă ori onorifice, ori 

fără importanță. Trecuse printr-un exil 

și un proces de reabilitare. Nu-și mai 

avea alături prietenul și protectorul. 

Chiar dacă ar fost începută în tinerețe, 

opera și-a căpătat tușele finale în 

această parte a vieții cronicarului, când 

nici nu avea cum să nutrească senti-

mente prea plăcute față de restul ome-

nirii. 

Totuși, nici începuturile vieții lui 

nu ar putea fi numite chiar fericite. 

                                                 
18 G. Călinescu, op. cit., p. 24 

Născut într-un sat care-i poartă azi nu-

mele, a rămas de mic fără tată, vistier-

nicul Avram Neculce, care se căsătorise 

cu Catrina, fiica marelui vistiernic Ior-

dache Cantacuzino, înrudindu-se astfel 

cu o familie care a dat domnitori, cărtu-

rari, mari boieri. După șapte ani, mama 

recăsătorindu-se, a ajuns în grija buni-

cii Alexandra, la Blăgești, episod im-

portant în viața sa, deoarece de la 

aceasta e posibil să fi deprins darul po-

vestirii și să fi reținut unele din poveș-

tile din O seamă de cuvinte. Fiind con-

servatoare, bunica nu l-a dat la școală, 

ci i-a tocmit dascăl pentru cititul și scri-

sul chirilic. În 1686, un podgheaz polo-

nez a năvălit prin țară cu efectele obiș-

nuite: incendieri și omoruri. Aceasta 

nu a rămas o știre impersonală pentru 

viitorul cronicar, care a trăit cu aminti-

rea conacului făcut scrum și a tatălui 

vitreg, grămăticul Enache, ucis. Împre-

ună cu mama și alte rude, s-a refugiat 

în Țara Românească, la stolnicul Con-

stantin Cantacuzino. Acolo i s-a trezit 

interesul pentru cultură și istorie. 

După întoarcerea în Moldova din 

1691, a urmărit să contribuie și el la 

formarea istoriei, accedând, cu unele 

întreruperi, în dregătorii sub diverși 

domnitori: postelnicel, vătaf de aprozi, 

mare agă, mare sluger, mare spătar, 

caimacam, până la vel spătar sub Anti-

oh Cantemir și mare hatman (1710-

1711) sub Dimitrie Cantemir. S-a căsă-

torit cu Maria, fiica hatmanului Lupul 

Bogdan și rudă cu Cantemireștii. Însă, 

în ciuda admirației nutrite față de 
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domnitor și a conducerii oștilor moldo-

vene la Stănilești (1711), Dimitrie Can-

temir nu a rămas mult timp pe tron și, 

în urma armistițiului ruso-turc, Necul-

ce a fost nevoit să ia din nou calea exi-

lului, în Rusia și Polonia. După propri-

ile spuse: „Și-am venit la pământul 

mieu, zăbovind în străinătate 9 ani, 2 

ani la Moscu și 7 ani în Țara Leșească, 

cu multe valuri și supăr, care nu le mai 

poci înșira cu condeiul meu”. În Rusia 

însă s-a răzgândit și nu i-a mai conve-

nit nici de domnitor (afirmă că numai 

acesta are parte onoruri, în timp ce bo-

ierii însoțitori sunt tratați precum niște 

slugi; în plus, Cantemir s-a schimbat ca 

om și a devenit mai distant), dar nici de 

ruși, pe care odinioară îi admira. 

Reîntors în țară în 1720, a fost ne-

voit să treacă printr-un divan de rea-

bilitare morală și materială, de-abia în 

1731 fiind numit mare vornic al Țării 

de Sus, funcție onorifică. Alte dregăto-

rii obținute au fost lipsite de importan-

ță, astfel încât a avut timp și ciudă să se 

consacre scrierii operei. 

Moartea lui a fost datată după 

Letopiseț, ultimele cuvinte fiind despre 

punerea pe tronul Munteniei a lui Con-

stantin Mavrocordat, în 1744. 
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ECOURI DESPRE „MEMORIA ORAȘULUI” (I), VOLUM APĂRUT 

SUB EGIDA BIBLIOTECII JUDEȚENE „GH. ASACHI” IAȘI 

 Steliana BĂLTUŢĂ 

etnograf 

Memoria orașului (I), o carte origi-

nală, unică, atât ca stil, ca titlu, cât și ca 

mod de realizare a interviurilor, îi apar-

ține autorului Dumitru Șerban, cu ex-

periență în domeniu, realizator de emi-

siuni radio. În volumul I al acestui mo-

del de abordare a subiectului, reporte-

rul a ales și a cuprins zece distinse per-

sonalități recunoscute din diferite pro-

fesii. Această fericită alegere este o reu-

șită, dar și o încununare, și încă odată, 

o recunoaștere a valorilor românești în 

general, iar în acest volum, o apreciere 

în special, a personalităților ieșene in-

tervievate. 

Fiecare interviu este precedat de 

o fotografie a persoanei, de o biografie, 

de un istoric educațional și de activita-

tea de cercetare în domeniul ales. În-

trebările sunt puse cu talentul jurnalis-

tului bine ancorat în meseria lui, astfel 

încât dialogurile curg ca o apă lină, bi-

nefăcătoare și odihnitoare, cu adevăra-

te sclipiri solare. 

Interviurile se pliază pe starea de 

meditație, cu amintiri despre anii copi-

lăriei, despre locul copilăriei, despre 

părinți, despre anii de studiu, despre 

profesia aleasă și despre realizările 

avute. Sunt confesiuni în fața reporte-

rului, care știe să conducă inter-

viul, Dumitru Șerban fiind un fin obser-

vator al vieții și operei creatorilor de 

frumos și cercetării documentare. 

Volumul de interviuri, fiecare cu 

un titlu, începe cu etnologul Silvia Ciu-

botaru. Născută la Botoșani într-o fa-

milie de profesori, a ales drumul școli-
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lor specializate în filologie. A urmat Fa-

cultatea de Litere, specializarea limba 

și literatura română – limba și literatu-

ra italiană a Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, continuând cu un 

doctorat în Științe Filologice al Univer-

sității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

alegând teza Ceremonialul nupțial în 

spațiul etno-folcloric moldovenesc. Din 

interviul consemnat reiese pasiunea 

pentru domeniul ales, cercetarea boga-

tă realizată și numărul mare de lucrări 

esențiale publicate și ediții îngrijite. În-

tr-o perioadă de 30 de ani a susținut și 

a prezentat la Radio Iași emisiunea Pe 

un picior de plai, cu tradiții și obiceiuri, 

care vor dăinui atâta timp cât vor fi oa-

meni precum familia Silvia și Ion H. Ciu-

botaru, care iubesc satul cu tot ce are 

sfânt și bun. Așa cum a afirmat Silvia 

Ciubotaru în interviu, Familia mea avea 

un mare personaj în centru și anume pe 

Haralamb Enescu, străbunicul meu, ca-

re era văr drept cu Costache Enescu, ta-

tăl marelui compozitor George Enescu. 

Cu moștenirea la care se referă, etnolo-

gul Silvia Ciubotaru a preluat o zestre 

nativă care a impulsionat-o către stu-

diu și cercetare. Silvia Ciubotaru conti-

nuă: George Enescu venea în vizită la 

Zamostea, la bunicul meu, care cânta 

romanțe, cântece de petrecere, era un 

om foarte vesel, deschis (…) Haralamb 

Enescu a adunat cărți valoroase, care 

astăzi se află în fondul bibliotecii Liceu-

lui „August Treboniu Laurian” din Boto-

șani. În acea casă au intrat și Nicolae 

Iorga, Spiru Haret. Întrebările puse și 

răspunsurile primite, conturează por-

tretul etnologului Silvia Ciubotaru. 

Un alt domeniu de cercetare și un 

alt intervievat este Elena Chiaburu, bi-

bliotecar, născută în județul Vaslui, ab-

solventă a Facultății de Istorie a Uni-

versității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, doctor în științe istorice, cu te-

za Carte și tipar în Țara Moldovei până 

la 1829, preocupată apoi de tipărirea 

unor Lucrări esențiale și a unui număr 

mare de studii și materiale. Despre 

specialistul intervievat, Dumitru Șer-

ban menționează: Doamna Elena Chia-

buru a semnat actul de moștenire pome-

nit de Marele Ștefan, prin strădaniile de 

a lăsa cartea ca zestrea cea mai de preț 

a unui popor. Interesată de cartea ve-

che, fiind specialist consacrat al dome-

niului, punând accentul pe primele tipă-

rituri, pe valoarea manuscriselor, acor-

dând pagini întregi blestemelor legate 

de carte, (…) de furtul sau înstrăinarea 

cărților … „A realizat muncă de teren, a 

cules informații minuțioase cu rigoare 

științifică, demonstrându-și calitatea 

de om de cultură, dar și de om pasionat 

de ceea ce face, care zidește piatră cu 

piatră”. 

Având în vedere importanța și va-

loarea care se acordau în vechime ma-

nuscrisului și cărții tipărite, pentru a 

preîntâmpina furtul sau distrugerea, 

acestea erau însoțite de texte cu înfri-

coșătoare blesteme. Interviul dens luat 

doamnei bibliotecar cuprinde multe 
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exemple în acest sens. Invocăm aici un 

astfel de exemplu: Dimitrie jitnicerul, 

după 1606, când a cumpărat manuscri-

sul intitulat Patru împărați (sec. al 

XV-lea) și l-a dat la Biserica Albă din 

Iași, a consemnat pe carte: Cine o va lua 

de la biserică și va fi paguba sfintei bise-

rici, să dea răspuns înaintea cumplitei și 

nefățărniciei judecăți a lui Hristos. 

Nicolae Crețu – critic și istoric 

literar, născut în județul Vaslui, a absol-

vit Facultatea de Litere a Universității 

„Al. I. Cuza” din Iași, doctor în științe 

filologice cu teza Construcție și semnifi-

cație în romanul românesc. A ținut 

cursuri de limbă, literatură și civilizație 

română la Universitatea „Paul Valery” 

din Montpellier, Franța, a inițiat edita-

rea revistei de studii românești „Dia-

logue” la University of Washington din 

Seattle U.S.A., a lucrat și a tipărit un 

mare număr de lucrări esențiale, astfel 

își descrie Dumitru Șerban profesorul 

din facultate, continuând apoi cu un 

moment de reflecție: Mulțumesc lui 

Dumnezeu că, prin prisma meseriei pe 

care o am, am avut ocazia de nenumă-

rate ori să-l întâlnesc pe cel care mi-a 

fost profesor, crescându-mi inima că am 

avut ocazia să-l intervievez pe modelul 

din viața mea, mândru fiind că rolurile 

s-au inversat oarecum. Dumitru Șerban, 

la rându-i absolvent al Facultății de Li-

tere a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 

a realizat o „artă a interviului”, împle-

tind cu ușurință întrebările sale cu răs-

punsurile intervievatului, pentru că în-

săși literatura este artă a cuvântului. 

La întrebarea Cum arată portretul 

profesorului care v-a îndrumat pașii 

spre lectură?, răspunsul profesorului 

Crețu vine prompt: Profesorul Țuper-

man, despre care am vorbit… el a fost 

călăuzitorul care a avut un rol decisiv în 

formarea mea. După aceea, în facultate, 

au fost mai mulți: profesorul Constantin 

Ciopraga, căruia i-am fost ani la rând 

asistent și care m-a ales pentru literatu-

ra secolului al XX-lea, literatura interbe-

lică, în special. Apoi întrebările se suc-

ced despre viața scriitorului, omului, 

familistului Nicolae Crețu, despre vre-

mea directoratului la Editura „Junimea” 

și încă multe altele, și apoi vin răspun-

surile care completează (conturează) 

un tablou al unei vieți bine construite 

și a unei personalități românești mar-

cante. 

Nichita Danilov – scriitor, născut 

în județul Suceava, urmează liceul la 

Iași, o școală postliceală de arhitectură, 

apoi Facultatea de Științe Economice. 

Debutează cu poezie în „Convorbiri li-

terare”, colaborează la „Viața româ-

nească”, „Luceafărul”, „Cronica”, „Româ-

nia literară”, „Tribuna”, „Dialog”. Publică 

un mare număr de lucrări esențiale 

(una dintre ele, Deasupra lucrurilor, 

neantul – Au dessus de choses le 

neant, ediție bilingvă, traducere de 

Emanoil Marcu, Botoșani, 1997). Într-o 

frază concisă, Dumitru Șerban ni-l pre-

zintă pe scriitor într-o lume atipi-

că: Răsărit în „lumea celor vechi” și lu-

minând în lumea celor noi, poetul Nichi-

ta Danilov trece prin tunelul vieții, clă-
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dind lumea frumoasă, bună, pură, înain-

tând spre o lume care se surpă, întrucât 

viitorul este unul sumbru, sămânța că-

zând pe pietre și atunci când „oamenii 

de nimic se ridică, nelegiuiții mișună 

pretutindeni”. Interviul cuprinde refe-

riri și la copilărie, la satul natal din tre-

cut și de azi, la amintirea tatălui și chiar 

la surpriza pe care Dumitru Șerban i-o 

face poetului, înmânându-i diploma de 

Cetățean de Onoare al Comunei natale 

Mușenița, datată 13 mai 2010, moment 

în care reacția poetului nu întârzie: Eii, 

surpriza a fost, într-adevăr foarte mare, 

pentru că timp de câțiva ani nu m-a 

anunțat nimeni. 

Pavel Gavril – lutier, născut în ju-

dețul Vaslui, a absolvit Facultatea de Fi-

lologie – Rusă din cadrul Universității 

„Al. I. Cuza” Iași. Învățând meșteșugul 

de lutier, a participat la târguri de meș-

teri populari. Înainte de derularea in-

terviului, Dumitru Șerban descrie mo-

mentul întâlnirii cu meșterul lutier – 

Ziua de 1 mai 2017 ne-a surprins în 

preajma unui om minunat, păstrător de 

valori, tradiții, făcând cinste neamului 

din care face parte. Pavel Gavril, un om 

deosebit, iubitor de frumos, iubitor de 

poezie, poate unicul și cel din urmă luti-

er din zona Moldovei. Cu emoție ne vor-

bește despre apropierea de poezie și, nu 

întâmplător, întrucât acesta a fost mem-

bru al Cenaclului LUPTA CU INERȚIA. 

Despre meșteșugul confecționării vio-

rilor, aflăm că „Meșterul s-a apropiat de 

instrumentele cu coardă (vioara și 

viola) într-un moment când una din 

fiice, (atunci) elevă la Liceul de Artă 

„Octav Băncilă” din Iași (astăzi con-

cert-maestru la Opera din Iași), se pre-

gătea pentru un concurs la Suceava. 

Vioara fetei, pentru participarea la con-

curs, necesita urgente reparații. Timpul 

fiind scurt, și pentru că la Iași nu s-a re-

zolvat, a mers la Cluj, stând trei zile în 

atelierul lutierului Costache Pavel, par-

ticipând la reparația viorii. Apoi, după 

șase luni s-a întors în atelierul de la 

Cluj, învățând meșteșugul de lutier. 

Continuând să lucreze, a creat un tip de 

vioară, diferit de cele clasice. 

Pavel Gavril este încă un nume ta-

lentat din lumea artei, pe care reporte-

rul și omul de radio, Dumitru Șerban, 

l-a înscris în Memoria Orașului. 

Paul Iancu – muzeograf, născut în 

județul Iași, urmează Institutul Pedago-

gic de Învățători din Iași, Facultatea de 

Ziaristică din București, cursuri post-

universitare – Bazele Muzeologiei din 

cadrul Ministerului Culturii, îndepli-

nește funcții publice o vreme, apoi își 

desfășoară activitatea în cadrul Com-

plexului Muzeal Național „Moldova” 

Iași, în calitate de muzeograf în Hârlău, 

la Muzeul Viei și Vinului din Moldova. 

Dumitru Șerban îl prezintă pe bună 

dreptate ca o personalitate complexă. 

Creativ și cu inițiativă, a înființat Tea-

trul Popular și o Societate Culturală, 

numite „Petru Rareș”, un Ansamblu 

Folcloric Tradițional „Sârba cu năfra-

mă”. Din cercetare, a dus către tipar lu-
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crări esențiale, de-a lungul a 46 de ani. 

În interviul referitor la importanța 

vinului în viața omului, muzeograful 

Paul Iancu a exemplificat din abunden-

ță momentele când vinul este folosit ca 

aliment, ca medicament, momentele 

când este servit la sărbătorile de peste 

an, dar și la momente ale vieții de fami-

lie (naștere, nuntă, înmormântare). Vi-

nul este special (este sângele Domnu-

lui), doar la Sfânta Euharistie. Toate 

aceste momente se regăsesc și în desfă-

șurarea tematică prin sălile Muzeului 

din Hârlău, muzeu important pentru 

viticultura din Moldova. 

Dumitru Șerban, prin dibăcia în-

trebărilor, conduce interlocutorul, spre 

dezvăluirea multor informații despre 

această străveche ocupație (încă din 

vremea dacilor). Și asta ne amintește 

de zisa latină, adevărul e în vin. Astăzi, 

când volumul a văzut lumina tiparului, 

domnul Iancu este în lumea fără de dor. 

Călătoria prin Memoria Orașului 

continuă cu Aurel Istrati – pictor și 

critic de artă, muzeograf, publi-

cist, născut la Bălți, Republica Moldova. 

A absolvit Facultatea de Arte Plastice 

din Iași, la clasa profesorului Dan Hat-

manu și Facultatea de Muzeologie a 

Institutului Național de Arte Plastice 

„Nicolae Grigorescu” din București, un-

de l-a avut profesor pe istoricul Dinu C. 

Giurescu. A pictat, a publicat albume – 

catalog de artă, a publicat poezie, a pri-

mit premii, a fost muzeograf la Comple-

xul Muzeal „Moldova” Iași. 

Interviul pe care i l-a luat Dumitru 

Șerban s-a potrivit a fi, chiar la împlini-

rea a 75 de ani de viață, astfel că între-

bările s-au înșiruit ca mărgăritarele, cu 

amintiri din copilărie, despre părinți, 

despre satul de altădată, despre alege-

rea profesională împotriva voinței tată-

lui (jurist de meserie), despre împlini-

rile avute. La întrebarea bine țintită 

despre artă, Aurel Istrati răspunde: A fi 

artist în lumea pe care o iubeam și o iu-

besc, era echivalentul cu a fi avocat în 

lumea juriștilor, amândouă însemnau 

sacrificiu, jertfă. A fi artist înseamnă 

pentru mine un alt mod de a vedea lu-

mea. Apoi, își amintește un moment 

hazliu, când într-o tabără de creație, 

mergând cu pictorul Călin Alupi la pei-

saj, acesta i se adresează: Măi Aurel, 

uite și tu cât de frumoasă este pânza 

aceasta și când mă gândesc la faptul că 

eu am s-o murdăresc. Aurel Istrati, me-

ditând la ce ar face dacă ar lua viața de 

la capăt, concluzionează că ar alege tot 

arta, între timp fiind plecat „dincolo” 

stând, poate, de vorbă cu marii artiști 

ai lumii. 

Calistrat Robu – pictor naiv, năs-

cut în județul Vrancea, a început să pic-

teze de când era elev, talentul nativ ie-

șind la iveală. După prima apariție în-

tr-o expoziție de grup, a continuat să 

expună la Saloane organizate în Galerii 

ale Muzeelor Județene de Artă. Pasiu-

nea pentru pictură l-a însoțit mereu, 

continuând să expună, iar efortul și 

munca tenace i-au fost răsplătite cu 

foarte multe premii. A alternat partici-

parea la expoziții de grup cu expozițiile 
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personale, continuând să fie tot mai 

apreciat. Din spusele pictorului naiv 

Calistrat Robu, reiese faptul că el chiar 

a fost încurajat de pictori profesioniști, 

care i-au spus: Domnule, continuă să 

pictezi, pentru că ai un mod original de 

a te exprima și îți aparține. Chiar regre-

tatul critic ieșean de artă profesionistă 

Radu Negru i-a acceptat lucrările. Calis-

trat Robu îl amintește și pe artistul Va-

sile Savonea, care a strâns în jurul său 

un grup de pictori naivi și a organizat 

expoziții itinerante și peste granițele 

României. Astfel s-a format Calistrat 

Robu, un nume în arta naivă, publicând 

și albume cu acest gen de artă. Inter-

viul pe care Dumitru Șerban i l-a luat 

scoate în evidență personalitatea artis-

tului. 

Liviu Suhar – profesor, pictor 

profesionist, născut în Iacobeni, județul 

Suceava, a absolvit Institutul de Arte 

Plastice „Ion Andreescu” Cluj-Napoca, 

Facultatea de Arte Plastice și Decorati-

ve. A intrat la catedră după finalizarea 

studiilor, dar a continuat să picteze. A 

primit premii, medalii, recunoașteri 

pentru munca depusă pe tărâmul artei. 

A avut expoziții personale, participând 

și la expoziții de grup, în țară și peste 

hotare. Din dialogul cu Dumitru Șer-

ban, ies în evidență trăsăturile omului 

și profesionistului Liviu Suhar, care 

de-a lungul vieții, prin muncă, creație și 

har, a scos în evidență valoarea incon-

testabilă. 

Pentru că reporterul vrea să creio-

neze cu exactitate cadrul vieții totale a 

pictorului, recurge iarăși la întrebările 

bine știute, dar de fiecare dată altfel al-

cătuite, despre locul nașterii, despre 

copilărie, despre străbunici, bunici, pă-

rinți, obiceiurile și tradițiile locului, 

despre școală și despre cărările vieții. 

Tocmai în acest context, voi exempli-

fica: o întrebare și un răspuns: 

Dumitru Șerban – De la copilărie la 

maturitate este un pod. Cum vedeți tre-

cerea peste acest pod? 

Liviu Suhar – Da, foarte frumos ați 

formulat „un pod”, numai că podul aces-

ta nu este suspendat, ci este un pod pe 

care îți porți pașii, unul după altul, către 

etapa maturității. Răspunsul la întreba-

re este completat cu o descriere a locu-

lui de naștere: Ceea ce pot să vă spun, 

privind retrospectiv lucrurile, mă consi-

der, din punct de vedere al profesiei me-

le, că am avut o mare șansă de a mă 

naște într-un loc binecuvântat de Dum-

nezeu în care dincolo de spectaculozita-

tea și frumusețea geografică a cadrului 

natural și peisajului, am trăit primii ani 

de copilărie într-un mediu în care ceea 

ce se întâmpla în comunitate era nealte-

rat”. Fiind un iubitor de muzică, Liviu 

Suhar destăinuie în interviu că în stu-

denție la Cluj, unele cursuri le făceam 

împreună cu cei de la muzică, atunci 

când era în ultimul an, și cu marele ta-

ragotist Dumitru Fărcaș. Această atra-

gere în sfera dialogului l-a stimulat pe 

profesorul și pictorul Liviu Suhar să 

dea viață unor tablouri în cuvinte 
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(portrete, peisaje, compoziții), care vor 

fi păstrate peste timp, în cartea-docu-

ment Memoria Orașului. 

Dumitru Vacariu – scriitor, mu-

zeograf, născut în județul Neamț, școlit 

la Liceul Pedagogic din Piatra-Neamț, 

apoi la Iași, la Facultatea de Filologie – 

Istorie, viața i-a hărăzit calea de profe-

sor, scriitor, muzeograf. Dumitru Șer-

ban ne dezvăluie energiile benefice pe 

care le-a simțit în prezența intervieva-

tului: Dumitru Vacariu, încă de la prima 

strângere de mână, mi-a creat un senti-

ment frumos pe care nu a putut încă ni-

meni să mi-l creeze până astăzi, un in-

terviu care s-a derulat parcă cu puterea 

gândului, încât nu am putut conștienti-

za cât de repede s-au scurs minutele. 

Atât este de minunat să petreci clipele în 

preajma lui Dumitru Vacariu, ascultân-

du-l vorbind. Maturitatea i-a fost mar-

cată de ani de detenție în închisoarea 

comunistă, din pricina unei poezii de 

dragoste de țară și de revoltă împotriva 

opresiunii. Reporterul ne spune că 

Poetul a avut energia și vitalitatea să 

depășească greul vieții, întorcându-se la 

copilărie, la universul nepătat, unde via-

ța prindea contur, făcându-l să uite de 

tot și de toate. La întrebarea referitoare 

la perioada de după eliberare, Dumitru 

Vacariu răspunde: Profesorii Constantin 

Ciopraga, Ion D. Lăudat și mulți alți pri-

eteni ai mei, mi-au spus să nu plec din 

Iași, pentru că-mi găsesc ei serviciu. Și 

așa a fost, întâi a fost angajat la Centrul 

de Librării și Difuzarea Cărții, din Păcu-

rari, apoi la Muzeul Literaturii Române. 

Această reîntoarcere la viața normală, 

a fost o perioadă benefică, despre care 

credem noi, i-a șters durerea din inimă 

și i-a vindecat rănile sufletului, după 

nedreptatea care i s-a făcut, un număr 

de ani de viață. La vestea tristă pe care 

a aflat-o nu mult timp după interviu, 

reporterul Dumitru Șerban consem-

nează: În memoria celui care a fost Du-

mitru Vacariu, lăsăm moștenire urmași-

lor acest interviu, mărturie că a fost 

odată pe acest pământ, acest om de ma-

re cultură, iubitor de neam și țară. Să-i 

fie țărâna ușoară! 

În ce mă privește, parcurgând 

această carte, pot afirma cu certitudine 

că autorul interviurilor, Dumitru Șer-

ban, este meticulos în cercetare, nu la-

să nici un detaliu să-i scape, pentru a 

contura cât mai bine personalitatea și 

portretele celor intervievați, care vor 

rămâne în memoria colectivă. Zestrea 

este și mai bogată, pentru că în viața și 

profesia celor intervievați, apar și alte 

mari personalități ale culturii româ-

nești: George Enescu, Nicolae Iorga, 

Spiru Haret, Constantin Ciopraga, Ion 

D. Lăudat, Dinu C. Giurescu, Dan Hat-

manu, Călin Alupi, Radu Negru, Vasile 

Savonea, Dumitru Fărcaș. 

Memoria orașului (I) este o carte 

bine și solid construită, este, repet, o 

adevărată artă a interviului, care arhi-

vează informații pentru prezent și pen-

tru viitor. 
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NOI ȘI AUTORUL 

Scurte impresii la Efectul de lupă. Câteva priviri asupra culturii contemporane, 

autor Teodor BACONSCHI, Editura Polirom, Iași, 2020 

Manuela Teodora BALAȘCA-MIHOCI 

bibliograf la Biblioteca Județeană  

„Gh. Asachi” Iași 

La final de an 2020 ni se oferă 

spre lectură o carte aerisită și elegant 

structurată în patru părți echilibrate, 

conținând capitolele: Noi și Occidentul; 

Noi între noi; Noi și Biserica; Noi și căr-

țile, cu serii de mici eseuri (respectiv 

20, 16, 16, 17) pe întinderea a două pa-

gini și jumătate fiecare, într-o cadență 

deloc obositoare; avem o ordine cursi-

vă ce ne dă posibilitatea să abordăm 

lectura de la orice pagină. 

Evident nu putem ignora coperta 

– îi alătur o interpretare și un sens par-

ticular. Este reprezentat într-o fotogra-

fie vintage artistul spaniol Salvador 

Dali ce privește printr-o lupă; până aici 

nimic deosebit. Descopăr însă că aceas-

tă imagine a unui reprezentant al su-

prarealismului în artă se mulează per-

fect pe eseul de la pagina 52, „Călăto-

rii”; de fapt întreaga lucrare este deo-

potrivă o vedere a realității sub lupa 

cititorului, așa cum și autorul a folosit 

acest instrument de mărit imaginile în-

tr-un dublu sens: exterior sieși și inte-

rior totodată, prin finețea și dichisul 

cultural atribuit scriiturii sale. Ne con-

sumăm memoria producând o avalanșă 

de imagini chemate să mascheze trece-

rea timpului, contradicția spațiului și 

iminența morții, care va lăsa în urma 

noastră arhiva inflaționară a unor măr-

turii tăcute. (pag. 54) 

Contemporan problemelor și ta-
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relor timpului său, autorul regândește, 

reconstruiește și completează din pro-

pria personalitate goluri ce noi nu le 

vedem adesea sau le ignorăm voit, tră-

im cu ele conștient, sau involuntar ne 

sufocă existența fără a le acorda impor-

tanța și gravitatea globală apăsătoare. 

Pe temelia solidă a trecutului și cu pri-

virea intuitivă asupra viitorului, inte-

lectualul conservator T. Baconschi reu-

nește sub incidența dialectică, visul și 

acțiunea socială, activitatea poetică și 

religioasă, conturând o fină psihanaliză 

a Occidentului și a realității românești 

(vezi tristul eseu Cronica optimistului, 

pp. 102-104), împletind argumentativ 

acte istorice revoluționare trecute și 

prezente. 

Pe matricea unei societăți bolnave 

și agonizante, prin comentarii subtile 

se conturează profilul spiritual și sce-

nariile vieților noastre, cu bune și rele. 

Homo humanus se vede antrenat și tră-

it în propria viață, adesea fără a fi pre-

zent în ea. Autorul însă se oprește și 

vede/ observă ceea ce, pentru noi cei-

lalți, curge ca informație culturală pe 

Facebook, în media, în istoria interna-

țională și deciziile politice și culturale 

cotidiene; este plăcut să descoperi că 

cineva (altcineva decât Tu, vede pentru 

tine), cu o privire rece dar nu distantă, 

ironic dar nu răutăcios, cu un fin umor, 

ce conturează tablouri fierbinți și atin-

ge puncte dureros de triste prin reali-

tatea lor perenă, cu adresabilitate către 

noi, postmodernii ce trăim fragmentați 

din interior spre exterior, ceea ce nu 

putem spune și despre micile eseuri; 

ele au unitatea lor proprie cognitivă, 

indiferent dacă sau când au fost publi-

cate cum singur mărturisește autorul 

lor. 

Calitatea condensată a eseurilor 

de mică întindere și de importanță ac-

tuală a observațiilor punctate, invită la 

parcurgerea fără etape cronologice, is-

torice, a întregului material. Da, este o 

lucrare pentru oamenii grăbiți, nu pot 

afirma că am parcurs cu fidelitate tex-

tele „Dilemei vechi” la care autorul 

scrie constant de ceva vreme, însă, des-

copăr aceste eseuri mai actuale ca ori-

când, chiar dacă ele săvârșesc o breșă 

în stilul literar cu care ne-a obișnuit dl. 

Teodor Baconschi.  

Recomand cartea – în stilul ales 

de scriitor – ca un exercițiu de lucidita-

te, necesar și obligatoriu la început de 

an 2021, căci aduce cu ea soluții subtile 

la probleme serioase ale prezentului 

nostru (vezi eseul Iluzia postreligioasă, 

pp.164-166).  
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