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MIRCEA ELIADE – NOSTALGIA ORIGINILOR 

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  

A pătrunde în întinsa operă a lui 

Mircea Eliade ar însemna deschiderea 

unor uși masive de stejar de după care 

intri înmărmurit în labirintul unui spa-

țiu regenerator, cu posibilitatea de a 

alege dintre multele ispite, rătăcind 

inofensiv prin teritoriile vieții și ale 

morții dar cu gândul că vei întâlni pa-

radisul dorit, scăpând de universul li-

mitat în care ai locuit până acum. Obții 

starea privilegiată de a lăsa măcar par-

țial în urmă timpul profan și a-l înlocui 

cu cel sacru. A intra în esența operei 

sale e ca și cum ai descifra alchimia re-

constituirii vieții prin zămislirea lumi-

nii în condițiile armoniei ideale. Sigur 

că zdravăna ușă de stejar nu va putea fi 

deschisă de oricine, și nu oricine va 

avea acces la tainele labirintului, nu va 

fi alesul predestinat să-și dezvăluie că-

ile inițierii și cunoașterii. Mircea Eliade 

este cel care ne oferă multe dintre 

aceste căi pentru a ieși din ignoranță și 

uitare, n-am mai fi prințul care pleacă 

în căutarea persoanei unice, dar când 

se apropie de ea își pierde memoria, 

intră în amnezie, cu alte cuvinte, scă-

pând de zona necunoașterii s-ar reîn-

toarce la sine, la originile individuale, 

la rădăcinile celeste ale ființei, s-ar eli-

bera de pedeapsa capitală a ființei că-

zute, incapabilă să-și amintească până 

și sensul căderii ei. 

Citind Nostalgia originilor vom 

desluși „mesajele” care ne vorbesc 

despre trecutul care a murit demult, 

dar și despre ipostazele existențiale 

ale omului, până la cel modern. Într-o 

lume în continuă desacralizare și criză 

religioasă, vechile idei teologice, dog-

mele, credințele, ritualurile sunt golite 

treptat de semnificație. Redescoperi-

rea sacralității vieții și naturii nu în-

seamnă o întoarcere la „păgânism” sau 

la „idolatrie” – cum ne atrage atenția 

gânditorul nostru – ci reprezintă re-
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câștigarea dimensiunilor religioase ale 

existenței umane, autentice și semnifi-

cative. În această mirifică scriere eseis-

tică cel îndrituit, istoricul și fenomeno-

logul religiilor, este chemat să explice 

structurile spirituale în lumea perso-

nală sau în cea a universului imaginar. 

Până și cititorul inteligent nu va ezita 

să mediteze asupra atâtor fenomene 

legate de istoria religiilor, dar sub um-

brela funcției culturale, fără de care în-

țelegerea nu poate fi deplină. 

Să ne amintim că Eliade ne-a in-

trodus în splendoarea exotismelor 

bengale. Aici, între miresmele unui 

Gange purificator, regândești altfel 

timpul, căderea din trup devine o me-

ditație a scopului de a fi în a nu fi trup, 

pătrunzi în Nirvana purtat de dragonul 

înaripat, adică în nemoarte. Transcen-

dența, absolutul, sacrul, misterul – o 

echivalență a tainei hinduse. Într-o 

mănăstire din Himalaia Eliade trăiește 

drama izolării, un moment dificil de 

recuperare sufletească, după iubirea 

ratată și iremediabil pierdută. În cea-

surile de meditație fără număr o fi fost 

fericit în toată nefericirea în care intra-

se. Domnișoara Maitrey era de dome-

niul trecutului și încercarea de a fi în-

locuită cu multă filosofie putea fi solu-

ția de compromis. Literatura sa e un fel 

de legendă amestecată cu istorie și iu-

bire, o lume a imaginii imaginate unde 

reflexele reciproce favorizează scriitu-

ra care se răsfrânge în ea însăși. Ne ră-

tăcim tocmai în aceste răsfrângeri pen-

tru că pur și simplu ne place și pentru 

că sperăm să ne regăsim în imaginea 

dorită. Cuvântul lui Eliade face legătu-

ra cu originea, sămânță a lumii el 

anunță începutul unui ciclu, revelează 

hierofanii, vrăjește sau amăgește, înal-

ță sau coboară, construiește sau dizol-

vă, împlinește sau dezagregă. Cât des-

pre timp, după Nae Ionescu, eternita-

tea depășește durata, pentru că ignoră 

timpul, după Mircea Eliade, recupera-

rea actelor arhetipale înseamnă în-

toarcerea la momentul de dinainte de 

nașterea timpului, într-un spațiu imua-

bil, epurat de timp, adică într-un timp 

mitic – ilud tempus. 

Reîntâlnire cu sacrul, de ce reîn-

tâlnire? Pentru că în istoria contempo-

rană există tendințe de „camuflare a 

sacrului în profan”. Eliade consideră că 

fenomenul acesta este o dimensiune 

paradoxală asupra căreia s-a aplecat 

cu migala cercetătorului inegalabil. A 

studiat strălucit sanskrita și religiile 

indiene, yoga, tantrismul și sectele, is-

toria generală a religiilor, miturile și 

simbolurile, șamanismul și tehnicile 

extazului, alchimia, sacrul și dialectica. 

Dar el a simțit nevoia de a releva și 

semnificațiile lumilor imaginare, 

atunci a luat calea literaturii din care 

au rezultat cunoscutele romane, a de-

monstrat că imaginația științifică poa-

te face casă bună cu cea artistică, că 

omul poate să exprime visele lui într-o 

realitate de neocolit. Ne-am putea ima-

gina, de pildă, comentarea imnurilor 

lui Zarathustra sau hermeneuticele ca-

re descifrează întâlnirile ființei umane 
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cu sacrul într-o vreme dată înapoi cu 

câteva zeci de ani? Eliade spune că tex-

tul sacru poate fi uitat secole întregi, 

apoi e suficient să fie redescoperit 

pentru ca mesajul lui să redevină inte-

ligibil și actual. Omul trăiește și într-un 

timp nonistoric, este cel al viselor și al 

imaginarului. Apoi timpul cosmic, în 

care experiențele de viață cosmologică 

ce asigură deschiderea către „admira-

bila transcendență”, în felul acesta 

omul putând ajunge la înțelegerea 

semnificației naturii și a lucrurilor. Nu 

ne reînnoim odată cu primăvara, nu 

renaștem parcă odată cu vegetația și 

nu murim puțin odată cu frunzele că-

zute toamna? Ajungem la arborele sa-

cru care a apărut nu din naivitatea 

unor indigeni, ci din puterea lor de 

ființare asupra misterului vieții și al 

cosmosului. Multe „semne” ne arată 

căile descoperirii sacralității cosmice, 

a naturii și a cunoașterii de sine, a 

adâncului din noi. 

Marele nostru învățat a trecut 

prin multe experiențe extatice care 

i-au dezvăluit revelații surprinzătoare, 

mărturisite în De la Zamolxis la Gen-

ghis-Han. Herodot îl plasa pe Zamolxis, 

divinitate supremă în religia geto-daci-

lor, alături de Orfeu, Pitagora și Zoro-

astru, de înțelepții care au cunoscut di-

rect ocultația, inițierea, extazul, transa 

șamanică. Să fie vorba de o fericită 

post-existență, de experiențe suscepti-

bile de a readuce în prezent fenomene 

și elemente dintr-o lume de dincolo? 

Citim despre cunoștințele și experien-

țele eliadești ca despre niște străfulge-

rări iluminate, ca despre surprinzătoa-

re ieșiri din euforia cognitivă de parcă 

am intra în schimb într-un basm neve-

rosimil. Dar câtă suplețe conceptuală, 

logică și lingvistică, pentru că între ști-

ință, filosofie, erudiție, poezie și cos-

mos sesizăm acele legături magice fără 

de care este imposibil ca omul să atin-

gă cosmizarea. „Este adevărat că nu-

mai Dumnezeu poate crea, dar orice 

om este capabil de a ordona, ritma și 

însufleți această creație”, spune Eliade. 

Să ne reamintim că pentru Eliade 

literatura n-a fost altceva decât o adân-

că formă de trăire, ca o viață dusă între 

fantastic și real, proiecțiile sale narati-

ve constituind mereu un univers fabu-

los. Multe dintre personajele eliadești 

percep existența lumii camuflate prin 

experiențe luminoase, așa cum se în-

tâmplă în Noaptea de Sânziene sau în 

La Țigănci. Lumina este divinitatea re-

velată, dar și o cale de eliberare, de cu-

noaștere. Este cunoscută legenda tibe-

tană despre faptul că oamenii la înce-

put se perpetuau prin lumină, aveau în 

ei lumina pe care au pierdut-o dar ori-

când pot reveni la ea, depășind lumea 

profană. Dar mesajul? Mesajul se află 

pretutindeni în opera sa. În nuvela În 

curte la Dionis, de pildă, mesajul orfic 

deșteaptă speranța, povestea lui Orfeu 

ne duce la coborârea și întoarcerea din 

infern, conține, prin urmare, speranța 

în traversarea morții, în ideea de 

moarte și înviere. Coborârea în infern 

are funcție inițiatică, transmite mesa-



MIRCEA ELIADE – NOSTALGIA ORIGINILOR 

10 

jul capital de depășire a limitei umane. 

Ulise coboară în infern pentru a-și cu-

noaște viitorul, iar Eneas își hotărăște 

devenirea întorcându-se la origini. Și 

cât de sublimă este pădurea în proza 

lui Eliade. Pădurea este un loc al reve-

lațiilor, este un spațiu mitologizat, labi-

rintul în veșnică schimbare în care 

rătăcirea e nesfârșită într-o metaforă a 

eternității. Aici ființa își regăsește na-

tura primordială și pătrunde în mijlo-

cul lumii verde, înțelege tânguirea co-

pacilor într-o confruntare cu singură-

tatea și teama. Loc de retragere și me-

ditație, peisaj sacru, centru și izvor al 

vieții – asta-i pădurea, dar cine s-o în-

țeleagă? Un vis al lui Dante începe cu 

rătăcirea în pădure pentru că este și 

un loc al morții, necunoscut și înfrico-

șător. 

Revenim la momentul reîntoarce-

rii la origini. În această Nostalgie a ori-

ginilor reîntoarcerea e o viziune ciclică 

asupra timpului, omul simte nevoia să 

recupereze sensul începutului. În 

această direcție Eliade apelează la o 

serie de ritualuri și încercări de regă-

sire a „paradisului pierdut”, subliniind 

că omului i-a fost dată și o altă cale: 

credința, alături de memoria culturală 

în centrul căreia se situează nevoia de 

cunoaștere a rădăcinilor, ca un reflex al 

reîntoarcerii spre locul ființei în uni-

vers, fapt descris în Mitul eternei reîn-

toarceri. Întreaga istoriografie este ob-

sedată de căutarea originilor, originea 

limbajului, a rasei, a societății, a artei și 

a culturii. „Această căutare a originilor 

instituțiilor umane și ale creațiilor cul-

turale prelungește și completează că-

utarea originilor speciilor de către na-

turaliști, visul biologului de a surprin-

de originea vieții, efortul geologului și 

al astronomului de a înțelege originea 

Pământului și a Universului. Din punct 

de vedere psihologic, se poate descifra 

aici aceeași nostalgie a «primordialu-

lui», a «originarului»”, menționează 

Mircea Eliade. Marele istoric al religii-

lor demonstrează că în toate credințe-

le lumii supraviețuiește o dureroasă 

dorință, aceea de a devaloriza timpul și 

care se traduce prin veșnica „reîntoar-

cere la origini”. Simbolul absolut al ori-

ginii este Glia, mama universală, stăpâ-

na locului, izvorul tuturor formelor vii 

prin sfințenia „mamei telurice”. Recu-

perarea originilor presupune imitarea 

unor gesturi și acte exemplare, ritua-

luri de negare a timpului profan. Întâl-

nim numeroase mituri despre ivirea 

lumii, iar întoarcerea la origini implică 

retrăirea unor situați paradoxale, ar-

monizarea ființei prin fixarea ei în 

coincidentia oppositorum, în împăcarea 

contrariilor, o constantă obsesie a căr-

turarului român în toată opera sa. Gân-

direa lui, ca orice labirint, reprezintă 

locul de inițiere, de confruntare cu nu-

meroase semne care deslușesc căile 

spre revelații, credință, cunoaștere. 
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NOI DATE DESPRE BIBLIOTECA POPULARĂ „ION CREANGĂˮ 

DIN IAȘI. INVESTIGAȚII ÎN PRESA ANILOR 1934-1940 

Iulian Marcel CIUBOTARU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Anul trecut, pregătind un capitol 

pentru monografia Bibliotecii Județe-

ne „Gheorghe Asachiˮ Iași, privitor la 

istoria de început a acestei instituții, 

m-am folosit pe presa ieșeană interbe-

lică, deoarece astăzi, datorită ultimei 

conflagrații mondiale, documentele de 

organizare internă (administrativă), 

dar și fondul de carte din perioada 

dintre cele două războaie, s-au risipit1. 

Precum se știe, actuala bibliotecă este 

succesoarea unor instituții asemănă-

toare, prima dintre ele înființată în 

1920, în cadrul Muzeului Municipal. 

Fondul de carte al acestei biblioteci a 

fost preluat, mai apoi, de Biblioteca 

Populară „Ion Creangăˮ, inaugurată în 

septembrie 1937, ctitorie a primarului 

liberal Osvald Racoviță și a publicistu-

lui Rudolf Suțu. 

                                                 
1 Iulian Marcel Ciubotaru, Începuturile Biblio-
tecii municipale ieșene reflectate în presa inter-
belică, în vol. Un veac în slujba comunității. 
Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachiˮ Iași – 
100, Iași, Editura Asachiana, 2020, p. 37-63. 

Timpul scurt și volumul mare de 

muncă m-au împiedicat, în 2020, să re-

alizez o radiografie completă a presei 

interbelice ieșene, necesară pentru 

completarea bibliografiei și cunoaște-

rea istoriei instituțiilor de cultură din 

Iași dintre cele două războaie mondia-

le. Deși studiul meu proiectează o re-

constituire fidelă, identificarea altor 

articole vine să completeze și să ofere 

un plus de informație. Aceste articole – 

unele aparent banale – reprezintă, ală-

turi de celelalte, folosite în materialul 

publicat anterior2, singura sursă care 

permite cunoașterea modului în care a 

luat ființă, s-a dezvoltat, a fost inaugu-

rată și a funcționat Biblioteca Populară 

„Ion Creangăˮ. Aportul oamenilor este, 

astfel, și mai bine relevat; oameni din 

Iași, dar și din alte provincii sau orașe. 

Parcurgând aceste articole, lista dona-

torilor se întregește în mod fericit. La 

fel și datele referitoare la patrimoniul 

bibliotecii. Nu cunoaștem din alte sur-

                                                 
2 Ibidem. 
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se faptul că personalități precum Elena 

Meissner, Constantin Meissner, mitro-

politul Nicodim Munteanu, A.C. Cuza, 

Ion Găvănescul sau Artur Gorovei au 

sprijinit această bibliotecă ieșeană, 

oferind cărți și alte bunuri culturale, 

necesare dezvoltării patrimoniale. 

Ideea înființării Bibliotecii Popu-

lare a luat ființă încă din 1934, articolul 

din „Liberalulˮ ieșean fiind elocvent. Di-

ficultățile specifice începuturilor – par-

țial cunoscute – sunt și mai bine con-

turate, căci alte inițiative de acest fel au 

fost sortite eșecului. Organizarea unor 

conferințe, în august3 și octombrie 

19374, arată că noua instituție a început 

să funcționeze înainte de inaugurarea 

din septembrie 1937, când a fost des-

chisă publicului. Momentul festiv al 

inaugurării e prezentat în „Noutateaˮ 

mai puțin detaliat decât în „Opiniaˮ. 

Totuși, o informație inedită e faptul că 

evenimentul din septembrie 1937 s-a 

desfășurat în cadrul „Lunii Moldoveiˮ, 

manifestare ce s-a bucurat de mare 

succes din partea publicului. 

Articolul avocatului Alfons Hero-

vanu (1881-1960), fratele fostului pri-

mar al Iașilor, Eugen Herovanu, arată 

că biblioteca a continuat să fie deschi-

să și în 1940, iar Rudolf Suțu a rămas 

director, în ciuda unor informații con-

                                                 
3 *** Informațiuni, în „Lumeaˮ, an XX, nr. 5789, 
6 august 1937, p. 4. 
4 Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, 
fond Prefectura judeţului Iaşi, dosar nr. 
48/1937, f. 151. 

trarii. Afirmația lui Alfons Herovanu, 

din finalul articolului, s-a dovedit pre-

monitorie: ieșită din grija și conduce-

rea D-lui Suțu, din munca și idealul că-

ruia s-a născut, ea [biblioteca, n.n.] nu 

va mai putea trăi. În tot cazul, nu va 

mai progresa, desigur. 

Articolele folosite pentru acest 

material – toate din presa ieșeană – nu 

au fost incluse în bibliografiile referi-

toare la istoria Bibliotecii Județene 

„Gheorghe Asachiˮ5. Ele au fost identi-

ficate după consultarea câtorva zeci de 

volume de periodice, dar nici așa nu 

putem avea pretenția de exhaustivita-

te. Am preferat să le editez întocmai, 

cu ortografia specifică, ceea ce poate 

crea un sentiment de lipsă de unifor-

mitate (exemple: Racovitză / Racoviță; 

Ion / Ioan Creangă etc.). 

* 

*** Un muzeu al municipiului Iași. 

Proectul D-lui primar Osvald Raco-

viță, în „Liberalulˮ, an X, nr. 333, 19 

noiembrie 1934, p. 2: 
 

Între proectele de samă pe care D. 

Osvald Racoviță, primarul municipiului, 

tinde să le realizeze, este și unul de or-

din cultural, consacrat Iașului și, fără a 

exagera, Moldovei. Dl. Osvald Racoviță 

tinde a întemeea un muzeul al munici-

piului, așa cum există în toate orașele 

                                                 
5 Vezi, spre exemplu, Liviu Moscovici, Contri-
buții la bibliografia județului Iași: Biblioteca 
Județeană „Gh. Asachiˮ (1920-1995). 75 de ani 
de activitate. Bibliografie selectivă, Iași, 1995. 
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mari și civilizate. Ce va cuprinde acest 

muzeu? În primul rând, toată arhiva 

primăriei, vechea arhivă, care cuprinde 

acte și documente de mare însemnătate 

din trecutul glorios al Iașului și al Mol-

dovei. Pe cât știm, această arhivă a fost 

admirabil ordonată de către Dl. Vasiliu, 

actualul ei șef, secondat de personalul 

respectiv. Muzeul ar cuprinde apoi toa-

te cărțile și publicațiunele ce s-au scris 

despre Iași și toate obiectele de artă sau 

de interes istoric de care este legat tre-

cutul acestui oraș. Primăria, se știe, are 

o bogată și valoroasă colecție de tablo-

uri (picturi), datorite artiștilor moldo-

veni și străini, care alcătuesc o adevăra-

tă pinacotecă. 

În proectul D-lui primar Osvald 

Racoviță se mai cuprinde ideea de a 

înființa o Bibliotecă Municipală, care va 

fi mereu alimentată cu toate noutățile 

de librărie și o sală de lectură, așa cum 

există la București și în alte mari 

orașe din străinătate. 

Evident, toate acestea necesită 

cheltueli ce se vor putea face – dacă 

ieșenii se vor pune la curent cu su-

mele pe cari le datoresc primăriei și 

dacă municipiul va putea să încase-

ze toate datoriile ce i se cuvin de la 

diferite așezăminte și instituții cen-

trale. Până atunci, chestiunea înfi-

ințărei unui muzeu al orașului ră-

mâne în stare de proect. 

 

Paulian, Un nou muzeu munici-

pal, o bibliotecă populară și o 

nouă pinacotecă a Iașului, în ac-

tualul local al Muzeului Golia. 

Interesant proect al D-lui primar 

Racovitză, în „Lumeaˮ, an XVIII, 

nr. 5001, 6 ianuarie 1935, p. 3: 
 

De mulți ani există în localitate 

un Muzeu de Antichități, instalat în 

curtea bisericei Golia, unul din mo-

numentele autentice de artă pe care 

le posedă România. Acest muzeu 

adăpostește relicvele, documentele 

 
Extras din ziarul „Liberalulˮ, an X, nr. 333, 

19 noiembrie 1934, p. 2 
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și armele din trecutul Iașului și 

Moldovei. Cu mulți ani în urmă, o mână 

de oameni au pus bazele Muzeului 

Comunal, adunându-se în decursul 

vremei documente, arme, obiecte de 

artă, monede etc., care vorbesc despre 

trecutul Iașului. Dar… există un dureros 

„darˮ de câțiva ani, acest muzeu a fost 

lăsat în complectă părăsire. Noroc de 

Cavalerul de Zotta, fostul director al 

Arhivelor Statului. Postul este azi 

ocupat de Dl. prof. Alex. Băleanu. Acești 

oameni cu tragere de inimă pentru 

instituțiile Iașului n-au încetat de a da 

alarma asupra stărei deplorabile în 

care a ajuns Muzeul istoric al Iașului. În 

cele din urmă, Dl. primar Racovitză, 

sesizat asupra halului de mizerie a 

muzeului, unde ploile și zăpada distrug, 

încetul cu încetul, relicvele istorice și 

picturile vechi, a acordat o sumă pentru 

reparațiile urgente, necesare unei bune 

păstrări a colecțiilor și obiectelor de 

artă aflate acolo. 

Dl. primar Racovitză are însă alt 

plan, anume de a muta actualul muzeu 

din clădirea ce o ocupă acum în camere 

spațioase și bine întreținute din Turnul 

Goliei, urmând ca, între timp, să se ame-

najeze, pe cheltuiala primăriei, un nou 

 

Extras din ziarul „Lumeaˮ, an XVIII, nr. 5001, 6 ianuarie 1935, p. 3 

 



IULIAN MARCEL CIUBOTARU 

15 

muzeu, o bibliotecă a Iașului, unde tre-

cutul orașului să se oglindească după 

epoci. 

În acest scop, Dl. primar a convocat 

zilele trecute la primărie pe profesorii de 

istorie de la Universitate. A fost invitat și 

Dl. prof. Alexandru Băleanu, directorul 

Arhivelor Statului, care este, în același 

timp, și custodele muzeului istoric al Ia-

șului. Cu această ocazie, D-sa a arătat 

alarmanta stare a muzeului: pereții stau 

să cadă, acoperișul este distrus, intempe-

riile macină zi de zi toate odoarele, pic-

turile și obiectele adunate cu atâta greu-

tate, din țară și străinătate. 

Dl. primar Racovitză, de acord cu 

profesorii convocați, a decis renovarea 

complectă a Muzeului și înființarea unei 

mari biblioteci populare comunale, atât 

de mult resimțită la Iași. Actualmente se 

redactează statutele Societății Muzeului 

municipal. 

 

*** Cât de greu se poate face o bi-

bliotecă la Iași!, în „Noutateaˮ, an 

IV, nr. 745, 4 aprilie 1935, p. 2: 
 

Am semnalat frumoasa inițiativă 
pornită de inspectorul muncii din loca-

litate, pentru înființarea unei biblioteci 

populare, pusă la îndemâna muncitori-

lor ieșeni. Inițiativa odată luată, au fost 

înaintate cereri către toate editurile din 

țară, pentru înzestrarea bibliotecii cu 

exemplare. Rezultatul? După două luni 

au fost strânse abia… 80 de cărți vechi, 

cu care în nici un caz nu poate fi porni-

tă o bibliotecă. Astăzi, Inspectoratul 

Muncii intenționează să retrimită cărți-

le binevoitoarelor edituri sau să le îm-

partă printre muncitori. Încă o acțiune 

de bine, care nu prinde rod în orașul 

nostru. Păcat! 
 

*** [Dl. Osvald Racoviță…], (rubrica 

„Lumea spune că…ˮ), în „Lumeaˮ, 

an XVIII, nr. 5082, 11 aprilie 1935, 

p. 2: 
 

Dl. Osvald Racoviță, primarul mu-

nicipiului, în Consiliul Comunal de eri, a 

declarat că proectul Bibliotecei Publice 

Populare va fi înfăptuit vara aceasta. 

Biblioteca va fi instalată în clădirile ce 

se vor elibera la Muzeul din str[ada] 

Cuza Vodă. 
 

*** [Direcțiunea Bibliotecii Populare 

„I. Creangăˮ…], în „Lumeaˮ, an XX, 

nr. 5701, 21 aprilie 1937, p. 4: 
 

Direcțiunea Bibliotecii Populare „I. 

Creangăˮ a Primăriei Municipiului Iași, 

instalată în ograda bisericei Golia, 

adresează pe această cale un călduros 

apel către toți D-nii autori de cărți, edi-

turi, publiciști, librării și D-nii profesori 

universitari și secundari din Iași, să dea 

prețiosul lor concurs, trimețând din lu-

crările D-lor (cărți, broșuri, reviste etc.) 

Bibliotecei. 
 

*** Informații, în „Opiniaˮ, an XXXIII, 

nr. 9017, 23 aprilie 1937, p. 4: 
 

Direcția Bibliotecii Populare „I. 

Creangăˮ a Primăriei Municipiului Iași, 
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instalată în ograda bisericei Golia, adre-

sează un călduros apel tuturor D-lor 

autori de cărți, edituri, librării, profesori 

universitari și secundari din Iași, să 

ajute și să contribue la reușita acestei 

frumoase opere, trimețând noei Biblio-

teci din lucrările dumnealor. 
 

*** Informațiuni, în „Lumeaˮ, an XX, 

nr. 5720, 16 mai 1937, p. 4: 
 

Direcțiunea Bibliotecei Populare 

„Ion Creangăˮ din ograda bisericei Golia 

aduce pe această cale mulțumiri urmă-

toarele persoane care, răspunzând ape-

lului ce li s-au adresat, au binevoit a tri-

mite cărți, reviste, broșuri acestei Biblio-
tece: Î.P.S.S. mitropolitului Nicodem; 

D-lui C. Meissner, fost ministru; ziarelor 

din capitală; Editurii Scrisul Românesc 

din Craiova; D-lui P. Stati – Bălți, Revis-

tei „Cuget moldovenescˮ – Bălți; Editurei 

Ziarului „Adevărulˮ, care a trimes un 

stoc mare de cărți; D-lor profesori uni-

versitari din Iași; revis-

telor din Cluj; Bibliote-

cei Universității din Iași 

etc.  
 

*** Biblioteca Muni-

cipiului Iași, în „Nou-

tateaˮ, an VI, nr. 

1398, 2 iunie 1937, 

p. 2: 
 

În curând se des-

chide în localitate Bi-

blioteca Populară „Ion 

Creangăˮ, organizată de Dl. primar Ra-

coviță. Biblioteca va funcționa în curtea 

bisericii Golia, într-o clădire încăpătoa-

re, care deservește atât pentru adăpos-

tirea volumelor, cât și ca sală de lectu-

ră. Biblioteca municipală este condusă 

de cunoscutul publicist ieșan D. Rudolf 

Suțu și va fi înzestrată cu numeroase 

volume, ce vor fi puse la dispoziția pu-

blicului. Au fost făcute cereri tuturor 

editurilor din țară, pentru obținerea în 

mod gratuit a volumelor necesare unei 

cât mai bune funcționări a Bibliotecii. 

 

*** Informațiuni, în „Lumeaˮ, an XX, 

nr. 5789, 6 august 1937, p. 4: 
 

„Situația actuală a culturii evre-

eștiˮ este titlul conferinței pe care o va 

ține în localitate D. Chaim Craft, preșe-

dintele Organiz[ației] Acțiunea Evre-

ească din București, în seara de dumini-

că, 8 august, în sala Orfelinatului. Con-

ferențiarul va fi prezentat publicului 

 

Extras din ziarul „Noutateaˮ, an VI, nr. 1398, 2 iunie 1937, p. 2 
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ieșan de D.M. Isac Moscovici. Conferința 

este organizată sub auspiciile Bibliote-

cii Populare. Intrarea [este] liberă. 

 

*** [Universitatea ieșană a donat…], 

(rubrica „Lumea spune că…ˮ), în 

„Lumeaˮ, an XX, nr. 5791, 8 august 

1937, p. 2: 
 

Universitatea ieșană a donat câte-

va mii de volume Bibliotecii Populare 

„Ion Creangăˮ de la Golia. 

 

*** Informațiuni, în „Lumeaˮ, an XX, 

nr. 5803, 22 august 1937, p. 4: 
 

Direcțiunea Bibliotecii Populare 

„Ion Creangăˮ a Primăriei Municipiului 

Iași, aduce pe această cale mulțumiri 

călduroase, pentru donațiile de cărți, re-

viste etc., făcute acestei Biblioteci, ur-

mătoarelor persoane și instituții: Biblio-

teca Universității Iași, Academia Româ-

nă, primar O. Racovitză, Librăria Italia-

nă București, Mitropolia București, Epis-

copia Galați și Chișinău, Imprimeria Na-

țională și Monitorul Oficial, Primăria 

Municipiului București, Arthur Gorovei, 

membru al Academiei Române, Tipo-

gr[afia] Mercur – Oradea, profesorul 

A.C. Cuza, Convorbiri literare și Cultura 

Românească, LʼIlustration – Paris, Edi-

t[ura] Principele Mircea – București, 

Ed[itura] Papetăria Românească etc. 

etc. 

 

Dr. I. Fr. B[otez], Biblioteca munici-

pală. Un dar cultural impresionant 

făcut Iașului, în „Noutateaˮ, an VI, 

nr. 1468, 28 august 1937, p. 2: 
 

În tăcere, fără acele bătăi de tobe 

anunțătoare a unor îndrăznețe perfor-

manțe, organizarea Bibliotecii Munici-

pale a Iașului – fertilă idee a D-lui pri-

mar O. Racovitză – a intrat în faza deci-

sivă. Opera laborioasă încăpută pe mâi-

nile bune ale intelectualului de resurse 

și gazetarului emerit care este Rudolf 

Suțu va fi în curând adusă la cunoștința 

marelui public. Până în prezent, se gă-

sesc grupate în această bibliotecă mu-

nicipală și catalogate peste 7000 volu-

me, cuprinzând un fel de enciclopedie a 

cunoștințelor omenești, demnă de a fi 

trecută în atenția tuturor ieșenilor. 

Lipsa unei asemenea biblioteci Ia-

șul o simțea de mult. Chișinăul posedă o 

bibliotecă model de acest fel. Cernăuțul 

idem. La noi nu exista până în prezent 

decât biblioteca Universității ieșene, ca-

re nu-i însă accesibilă marelui public. 

De aceia, efortul D-lui Rudolf Suțu meri-

tă elogiat. Cu bani puțini, dar cu trudă 

mare, cărțile – majoritatea provenite 

din donațiuni – au fost grupate în raftu-

rile bibliotecii de la Golia, în vecinăta-

tea celeilalte instituțiuni de istorică tra-

diție ieșană și moldovenească: Arhivele 

Statului. 

Sunt ani de când o încercare mai 

timidă în această direcție a fost nărui-

tă. Vorbim de Biblioteca Ateneului Tă-

tărași, centru unde se căutase în trecut 

statornicirea și a unei Universități 

Populare. Lipsa de fonduri și oarecare 
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vitregie idealistă a făcut imposibilă 

continuitatea. Recent, numai mâna vi-

guroasă a D-lui Kogălniceanu făgădu-

ește să redea Tătărașului ceia ce-i lip-

sea. Mai în centru, chemând la lumină 

toate cartierele Iașului, își va deschide 

porțile, la 20 septembrie, Biblioteca 

Municipală. Faptele de gospodărie ale 

D-lui primar O. Racovitză se totalizează 

mereu. Sunt daruri interesante, la cari 

alții înaintea sa nu s-au gândit și care 

merită subliniate, oricâtă modestie ar 

căuta să le acopere. 

 

*** Vizitând Biblioteca Populară„Ion 

Creangăˮ, în „Lumeaˮ, an XX, nr. 

5822, 13 septembrie 1937, p. 5: 
 

O operă care, într-adevăr, e demnă 

de semnalat și care nu aduce decât elo-

gii inițiatorului ei este Biblioteca Popu-

lară „Ion Creangăˮ. Aceasta, modestă la 

început, a fost întemeiată în Iașul cultu-

ral de Dl. O. Racoviță, pri-

marul orașului, care nu este 

numai un edil de valoare, ci 

și un iubitor al cărților. În 

felul acesta, Iașul a căpătat 

o bibliotecă populară, înzes-

trată cu un frumos stoc de 

volume, puse la dispoziția 

cititorilor dornici de a se in-

strui. 

Curios să văd cum e or-

ganizată biblioteca, am fă-

cut o vizită în ograda biseri-

cei Golia, unde se află. M-a 

primit Dl. Rudolf Suțu, cunoscutul și 

apreciatul publicist ieșan, directorul bi-

bliotecii, care m-a purtat printre raftu-

rile grele de cărți, în paginile cărora 

sunt ascunse comori de artă, literatură 

și știință. Biblioteca posedă 9200 volu-

me, adunate fără nici un ban, fără nicio 

subvenție, datorită numai perseverenței 

și devotamentului D-lui Rudolf Suțu, 

care a organizat-o mai mult cu răbda-

re, decât cu mijloace materiale. 

 

*** Inaugurarea Bibliotecii munici-

pale, în „Noutateaˮ, an VI, nr. 1487, 

19 septembrie 1937, p. 2: 
 

Am anunțat că în cadrul „Lunii 

Moldoveiˮ vom avea o serie de intere-

sante manifestări. Astfel, duminică, 19 

crt., orele 11 dim[ineața], va avea loc 

inaugurarea Bibliotecii Populare „Ion 

Creangăˮ a Primăriei Municipiului Iași. 

Noua bibliotecă, pusă sub condu-

 

Extras din ziarul „Noutateaˮ, an VI, nr. 1487,  
19 septembrie 1937, p. 2 
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cerea D-lui Rudolf Suțu, cuprinde câte-

va mii volume, cari vor fi puse la dispo-

ziția tuturor ieșenilor. La solemnitatea 

de duminică vor participa toți fruntașii 

ieșeni. 

 

*** A fost inaugurată Biblioteca mu-

nicipală, în „Noutateaˮ, an VI, nr. 

1488, 21 septembrie 1937, p. 26: 
 

Eri a avut loc, în prezența autori-

tăților, inaugurarea Bibliotecii „Ion 

Creangăˮ din curtea bisericei Golia. Bi-

blioteca Municipală – instalată în loca-

lul fostului Muzeu Municipal și pusă sub 

conducerea D-lui Rudolf Suțu – cuprin-

de, pe lângă cancelarie și sala de depo-

zit și o sală mare de lectură, cu 72 de lo-

curi deocamdată, cu posibilitatea de a 

se înmulți numărul lor până la 100. Bi-

blioteca este înzestrată deocamdată cu 

opt mii volume, care se vor înmulți în 

raport cu numărul cititorilor. Are un 

număr de bibliotecari plătiți din fondu-

rile Municipiului Iași, spre a putea func-

ționa la dispoziția cititorilor în condi-

țiuni bune. 

Muzeul Municipal va fi aranjat în 

sălile „Ghergheruluiˮ, adică a fostului 

tezaur mănăstiresc, care se găsește tot 

în curtea Mănăstirii Golia și căruia [i] 

se fac în prezent lucrări de renovare. 

 

                                                 
6 Acest articol a fost publicat și în „Noutateaˮ, 
an VI, nr. 1465, 25 august 1937, p. 2, dar nr. 
ziarului este greșit numerotat. 

*** Inaugurarea Bibliotecii „Crean-

găˮ, în „Noutateaˮ, an VI, nr. 1488, 

21 septembrie 1937, p. 4: 
 

Eri a avut loc solemnitatea inau-

gurării Bibliotecii Populare „Ion 

Creangăˮ, din curtea bisericei Golia. 

S-a oficiat un serviciu religios, după 

care a vorbit I.P.S.S. mitropolitul Nico-

dim, Dl. C. Meisner și O. Racoviță. Cu-

vântătorii au arătat importanța bi-

bliotecii și personalitatea conducăto-

rului ei, Dl. Rudolf Suțu. Ultimul a vor-

bit Dl. dr. Zosin. 

 

Dr. I. Fr. Botez, Biblioteca municipa-

lă. Lupta de culturalizare a maselor 

a fost încadrată practic și la Iași, în 

„Noutateaˮ, an VI, nr. 1489, 22 

septembrie 1937, p. 2: 
 

Împrejurări independente de voin-

ța mea m-au împiedicat să particip la 

inaugurarea Bibliotecii „Ion Creangăˮ, 

realizată potrivit ideii fericite a D-lui 

primar O. Racoviță și prin inițiativele 

prețioase care aparțin D-lui Rudolf Suțu, 

directorul noului așezământ de popu-

larizare a culturii. O asemenea bibliote-

că vrea să dea satisfacție nevoilor mare-

lui public, dornic să cunoască literatura, 

știința și arta contimporană. Natural, 

cele 8000 de volume catalogate până în 

prezent constituesc un început, dar un 

început cât se poate de făgăduitor. 

Deoarece timpul a fost scurt, s-a 

lucrat cu acea tragere de inimă specifi-

că împrejurărilor grele. Azi, cartea se 
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găsește alungată din biblioteci. Marii 

amatori de cuvânt tipărit au găsit în 

urmașii lor minți dezgustate de efor-

turi intelectuale. Și atunci acești ur-

mași au vândut bibliotecile părintești, 

pe prețuri stupid de reduse. Orice măs-

linar avea cum să cumpere volume va-

loroase pentru efectuarea ambalajelor. 

O rușine și o pierdere grea pentru Iași, 

unde cultura a jucat un magnific rol 

odinioară. 

Gândul bun al primarului nostru a 

venit în această perioadă de prăpăd 

pentru intelectualitate, să cheme la re-

deșteptare conștiințele care nu pot fi 

trezite. O întreagă armată de tineri își 

petrec existența pe trotuar, prin cafene-

le, localuri de spectacole, squaruri, în-

cercând o pierdere de timp inutilă, care 

mai târziu îi va costa greu. Acestora și 

tuturor celor dornici de redeșteptare 

spirituală se adresează locașul de lumi-

nare din curtea bisericei Golia. 

 

*** Informații, în „Opiniaˮ, an 

XXXIII, nr. 9140, 23 septembrie 

1937, p. 3: 
 

Cu ocaziunea inaugurării Bibliote-

cii Populare „Ion Creangăˮ, Î.P.S.S. mi-

tropolitul Nicodem a mai donat acestei 

Bibliotece Biblia, marea lucrare a Înal-

tului Prelat, în colaborare cu Pr. Galac-

tion și profes[orul] Radu, o icoană și 

Noul Testament. 

 

*** [Dl. Rudolf Suțu…], (rubrica „Lu-

mea spune că…ˮ), în „Lumeaˮ, an 

XX, nr. 5836, 30 septembrie 1937, 

p. 2: 
 

Dl. Rudolf Suțu a fost chemat eri la 

București, de Dl. prof. N. Iorga, care-i va 

încredința manuscrise și volume preți-

oase pentru Biblioteca „Ion Creangăˮ. 

 

*** [D-na Elena C. Meisner…], (ru-

brica „Lumea spune că…ˮ), în „Lu-

meaˮ, an XX, nr. 5854, 21 octom-

brie 1937, p. 2: 
 

D-na Elena C. Meissner a făcut zile-

le trecute Bibliotecii Populare „I. Crean-

găˮ o donație de 100 cărți, reviste, lite-

ratură străină, opere filosofice etc. 

 

*** [Dl. Rudolf Suțu…], (rubrica „Lu-

mea spune că…ˮ), în „Lumeaˮ, an XX, 

nr. 5861, 29 octombrie 1937, p. 2: 
 

Dl. Rudolf Suțu, înapoiat de la Bu-

curești, a adus un nou transport de cărți, 

în număr de 100, de la marea Editură 

„Bucovinaˮ – I.E. Torouțiu, donație pen-

tru Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ. 

 

*** [Fundația Culturală Regală…], 

(rubrica „Lumea spune că…ˮ), în 

„Lumeaˮ, an XX, nr. 5878, 18 no-

iembrie 1937, p. 2: 
 

Fundația Culturală Regală „Regele 

Carol IIˮ, al cărei director este Dl. prof. 
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Al. Rosetti, a invitat pe Dl. Rudolf Suțu, 

directorul Bibliotecii Populare „Ion 

Creangăˮ, să vie să primească donația 

de cărți aprobată de Fundație pentru 

Biblioteca din Iași, în urma apelului 

adresat de Biblioteca „Ion Creangăˮ 

marei Fundații bucureștene. 

 

*** [O frumoasă donație de cărți…], 

(rubrica „Lumea spune că…ˮ), în 

„Lumeaˮ, an XX, nr. 5895, 8 decem-

brie 1937, p. 2: 
 

O frumoasă donație de cărți, de 

studii, de literatură, științifice, în număr 

de peste 300, a fost făcută de către Gh. 

Gr. Gheorghiu, profesor de matematică, 

Bibliotecii Populară „I. Creangă. De ase-

menea, Dl. prof. I. Găvănescul a donat 

aceleiași biblioteci numeroase cărți de 

filosofie. D-nii Gh. Gr. Gheorghiu și I. Gă-

vănescul au fost profesorii D-lui Rudolf 

Suțu, directorul Bibliotecii. 

 

Arald, O vizită la Biblioteca Popu-

lară „Ion Creangăˮ, în „Lumeaˮ, an 

XX, nr. 5902, 16 decembrie 1937, 

p. 2: 
 

Înființată prin fericita inspirație a 

D-lui primar Osvald Racoviță și instala-

tă în centrul orașului, noua bibliotecă 

populară „Ion Creangăˮ este destinată 

nu numai cărturarilor, dar și marelui 

public, de toate categoriile sociale, care 

în orice zi de lucru se poate folosi, cer-

cetând un număr de peste 15.000 volu-

me. Purtând numele marelui povestitor 

din Humulești, Biblioteca este exclusiv 

românească, cuprinzând nouile sau ve-

chile tipărituri românești, din diferite 

domenii. Am vizitat această bibliotecă. 

În sala principală de lectură domnește 

o liniște ideală. Mare, spațioasă, bine lu-

minată și încălzită, perfect higienică, 

lectorul poate cerceta ceea ce-l intere-

sează și poate chiar lucra și scrie, atât 

de bine se poate simți când se instalea-

ză la o măsuță. 

Prin amabilitatea colegului, Dl. 

Rudolf Suțu, directorul bibliotecii, se-

condat de Dl. Enache, doctorand în lite-

re, am putut cerceta în amănunțime 

numeroasele dulapuri tixite de volume 

și catalogate pe materii. În primul rând 

este dulapul cuprinzând donațiile Uni-

versității din Iași – cărți de literatură 

românească. Apoi secția istorică și ști-

ințifică, cuprinzând și literatura străină 

în limbi străine (franceză, germană). 

Urmează apoi dulapuri special consa-

crate științelor teologice, economice, 

precum și donațiile D-lui prof. N. Iorga, 

Academiei Române, ale D-lui prof. I.E. 

Torouțiu, Imprimeria Națională și ale 

tuturor marilor edituri române. De ase-

menea, sunt depozitate cele mai repu-

tate reviste din țară și lucrările cele mai 

valoroase despre literatura română și 

străină. 

Exprimăm aici un deziderat. Deoa-

rece Biblioteca Populară „Ion Creangăˮ 

conține multe și valoroase lucrări pen-

tru cercetători, care au nevoie mai mul-

tă de lucrările ce-i interesează, am opi-

na ca direcțiunea Bibliotecii să găseas-
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că modalitatea de a acorda persoanelor 

cunoscute, în schimbul unei garanții, 

cărțile cu împrumut, pe termen limitat, 

cum se obișnuește în toate marile bi-

blioteci. Aceasta, bineînțeles, numai 

pentru specialiști. 

 

*** Donație, în „Opiniaˮ, an XXXIV, 

nr. 9453, 2 octombrie 1938, p. 3: 
 

D-na Elena Nicolau, soția văduvă 

a fostului comisar Gh. Nicolau, a dăruit 

două tablouri de valoare pentru sala 

Bibliotecii „I. Creangăˮ. 

 

*** O donație Bibliotecii „Ion Crean-

găˮ, în „Evenimentulˮ, an XXXIII, nr. 

66, 19 septembrie 1939, p. 4: 
 

O frumoasă donație a primit zilele 

trecute Biblioteca Populară „Ion Crean-

găˮ din ograda Bisericei Golia. D-na și 

D-l. dr. Apotecker, distinții noștri conce-

tățeni, au donat un mare număr de 

cărți, de câteva sute, Bibliotecii „Ion 

Creangăˮ, cărți de mare valoare, științi-

fice, literare, de studii. Dragostea lor 

pentru Iași, pentru orașul lor iubit, i-au 

îndemnat să facă donația această de 

cărți Bibliotecii „Ion Creangăˮ care, si-

tuată fiind în partea aceasta a orașului, 

servește mult publicul, format în majo-

ritate din elevi de școală și studenți. 

Biblioteca „Ion Creangăˮ numără până 

astăzi 21.750 cărți. 

Acest donator este, foarte proba-

bil, una și aceeași persoană cu medicul 

Nicolae Apotecker, student la Medici-

nă în 19017, suplinitor, în ianuarie 

1916, la Clinica de Oftalmologie a Spi-

talului Central din Iași8 și medic pri-

mar din 19259. 

 

Alfons Herovanu, O vizită la Biblio-

teca Populară „Ioan Creangăˮ, în 

„Opiniaˮ, an XXXVII, nr. 10009, 4 

august 1940, p. 2: 
 

Cedând unei legitime curiozități 

nutrite de multă vreme și pe care ani-

versarea unui secol de la înființarea Bi-

bliotecii Mihăilene mi-a reînnoit-o, am 

vizitat, într-o dimineață din săptămâna 

aceasta, Biblioteca Populară „Ioan 

Creangăˮ, din curtea bisericii Golia. 

Înființarea acestei biblioteci comunale 

revine în întregime inițiativ[ei] cunos-

cutului scriitor ieșan, autorul „Iașilor de 

odinioarăˮ, veneratul fost efor al Așeză-

mintelor Sf[ân]tului Spiridon din Iași, 

Dl. Rudolf Suțu, a cărei meritoasă încer-

care a prins în 1936, sub primariatul la-

borios al D-lui Osvald Racoviță și a dat 

apoi roadele ce cu vie satisfacție le-am 

constatat acum. 

Am crezut nedrept – și de aceia 

scriu aceste rânduri – că Iașul, ce fără 

falsă modestie se poate așeza printre 

                                                 
7 Iancu Braunștein, Evreii în prima Universitate 
din România, vol. 2: Medici și farmaciști 
(1881-1948), partea I (1881-1929), Iași, Edi-
tura „Gr. T. Popaˮ, 2004, p. 19. 
8 Ibidem, p. 51. 
9 Ibidem, p. 304. 
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centrele intelectuale ale țărei, să rămâ-

nă nepăsător în fața sforțărilor ce-i asi-

gură conservarea renumelui său, căci 

este într-adevăr o vină să se lase necu-

noscută și nefolosită această prețioasă 

așezare cărturărească care este Biblio-

teca Populară „Ioan Creangăˮ. 

Sforțările materiale pe care le-a 

făcut, din modestele resurse ale Primă-

riei, Dl. Osvald Racoviță întăi, pentru 

amenajarea unui local, mai apoi toți 

acei ce i-au urmat și în special Dl. pri-

mar general Ionescu, pentru întreținere 

și personal, sunt cu prisosință recom-

pensate. Căci într-o sală mare și lumi-

noasă, din localul fostului Muzeu Comu-

nal, așezată în incinta vechei cetăți a 

Goliei, între zidurile ce parcă reamin-

tesc simbolic – mai ales astăzi – gândul 

de apărare contra cotropitorilor, Dl. 

Rudolf Suțu are acum posibilitatea și 

sarcina de a conduce o bibliotecă cu 

peste 22.000 volume, de netăgăduită 

valoare literară, științifică, teologică 

etc. Patrusprezece dulapuri mari, cu-

prinzând pe categorii și în absolută or-

dine numerică acele 22.000 volume 

sunt așezate cu rânduială pratică și es-

tetică, dând sălei, pe lângă un aspect de 

aleasă cuviință, și comoditatea și liniș-

tea necesară. 

După registre, Biblioteca pare a fi 

vizitată continuu de elevi, studenți și 

modești intelectuali, care nu-și pot pro-

cura, prin propriile lor mijloace, hrana 

sufletului și lumina minței. Mărturisesc 

că am fost adânc impresionat când am 

aflat că acest întreg așezământ a fost 

realizat fără nici un ban, toate cărțile 

bibliotecii fiind dobândite absolut gra-

tuit, prin stăruitoarea trudă a D-lui Ru-

dolf Suțu, care a folosit atât reputația 

sa consacrată, cât și legăturile persona-

le cu cărturari și cu editori din țară. 

Astfel, Academia Română, Dl. profesor 

Neculai Iorga, Dl. Constantin Meissner, 

Dl. profesor Torouțiu care, prin Editura 

Bucovina, a publicat pentru populariza-

re operile lui Mihai Eminescu. Bibliote-

ca Populară are un dulap propriu ce 

conține operile complecte ale acestui 

geniu al gândirii românești. 

Constatând „de visuˮ această ope-

ră de stimulare culturală, n-am vrut să 

o rețin, cu egoism, numai pentru pro-

pria mea mulțumire, ci am ținut s-o îm-

părtășesc și altora, atât spre folosul ie-

șenilor, cât și ca omagiu pentru munca 

rodnică a vechiului meu prieten și coleg 

de școală, Rudolf Suțu. 

În mintea mea, soarta acestei mo-

deste, dar minunate biblioteci, așezată 

în mistica singurătate din preajma 

bisericei Golia, ce stă cu ușile bătute în 

cuie, sub păcatul uitărei și ingratitudi-

nei față de operile trecutului, se leagă 

de numele și de conducerea efectivă a 

celui ce a înființat-o. Am sentimentul că 

ieșită din grija și conducerea D-lui Suțu, 

din munca și idealul căruia s-a născut, 

ea nu va mai putea trăi. În tot cazul, nu 

va mai progresa, desigur. 
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BIBLIOTECA – MEMORIA CULTURALĂ EUROPEANĂ  

A UNEI COMUNITĂȚI 

Elena ZANET 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Utilizăm verbul a ști pentru a știi cum să știm (să cunoaștem). Primim 

răspunsuri din cărți și de la experți în domeniu. Ținem din scurt faptele și ne 

mișcăm continuu. Avem chiar canoane. Dar în era internetului, cunoașterea a 

fost transferată către rețea. Este tot mai multă cunoaștere ca niciodată, dar este 

diferită. Tematicile nu au bariere și nimeni nu este de acord cu nimeni. 

David Weinberger (ian. 2012), Too Big to Know 

 

 

I. O privire de ansamblu 

în istoria spațiului destinat 

cărților 

Publice sau private, bibliotecile 

(în greaca veche, „biblio” – „carte”, 

„theke” – „loc”) reprezintă spațiile în 

care, de la începuturile civilizației 

umane, s-au păstrat însemnările, docu-

mentele, cărțile care sunt semnul evo-

luției în planul spiritului, al gândirii, al 

creativității și al asumării raționale sau 

sensibile a realității, de către om. Apa-

riția primelor biblioteci, cu aproxima-

tiv 2.000 de ani î.Hr., a fost dictată de 

puterea religioasă sau politică a tim-

purilor respective. La Ninive, unul din-

tre cele mai vechi orașe din Mesopota-

mia, arheologii au descoperit peste 

22.000 de tăblițe de argilă, reprezen-

tând biblioteca și arhivele palatului re-

gilor asirieni, care au pus bazele unuia 

dintre cele mai puternice imperii din 

Orientul Apropiat, cucerind, pe rând, 

Babilonul, Egiptul, Anatolia și Siria, pe 

la mijlocul mileniului I î.Hr. 

În Egiptul antic, așa-numitele „ca-

se ale vieții”, aflate în apropierea tem-

plelor, adăposteau biblioteci în care 

bibliotecari înțelepți și foarte instruiți 

țineau lecții, în fața discipolilor, fiind 

renumiți, unii dintre ei, și dincolo de 

hotarele țării lor. În Grecia, se pare că 

prima bibliotecă publică a fost deschi-

să la Atena, de Pisistratides, un fel de 

mecena, protector al artelor și al știin-

țelor. La Roma, anumite case, ale nobi-

lilor înstăriți, aveau câte o bibliotecă, 
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alături de „triclinium” (salonul de re-

cepție / camera de zi). Existau și bi-

blioteci publice, aproape toate create, 

însă, din inițiative individuale, ale unor 

oameni puternici ai timpului, care spe-

rau, astfel, să câștige popularitate. De 

exemplu, Lucullus, general și om de 

stat influent în Imperiul roman, în se-

colul I î.Hr., a amenajat o bibliotecă pu-

blică în vestitele sale „grădini” – de 

fapt, un parc uriaș amenajat pe colina 

Pincio din Roma antică. În secolul al 

IV-lea d.Hr., în capitala imperiului, se 

înființaseră peste 30 de biblioteci. În 

secolele al IV-lea – al V-lea î.Hr., și în 

China are loc o efervescență culturală 

care va cunoaște momente de extraor-

dinară strălucire în timpul celebrei di-

nastii Han. Cristalizarea Taoismului, la 

vremea respectivă, mișcare filozofică 

și religioasă, care a influențat toate ță-

rile din Extremul Orient, se datorează 

unui înțelept bibliotecar chinez. Biblio-

teca din Alexandria (Egipt) este, fără 

îndoială, cea mai cunoscută din perioa-

da Antichității. A fost creată în secolul 

al III-lea î.Hr., după cucerirea bazinului 

mediteranean și a unei părți din Asia 

de către Alexandru cel Mare. Noua pu-

tere, primită cu reticență de către 

egipteni, a încercat să câștige încrede-

rea populației prin acte de „bineface-

re”, în folosul comunității. În acest con-

text s-au deschis muzee, o academie, o 

universitate, mari biblioteci publice, cu 

un cost foarte mare, deoarece docu-

mentele scrise pe papirus trebuiau co-

piate (deteriorându-se destul de repe-

de), îmbogățite cu alte exemplare, care 

nu se găseau în Egipt, toate însemnând 

sute de mii de volume. Inițial, Bibliote-

ca din Alexandria avea 400.000 de 

volume (pergamente), ajungând, pe 

vremea Împăratului Iulius Cezar, la 

700.000 de volume. Ptolemeu, savant 

grec, care și-a petrecut cea mai mare 

parte a vieții în acest extraordinar cen-

tru cultural, Alexandria, cerea tuturor 

căpitanilor de vas, care opreau în port, 

să permită copierea cărților pe care le 

aveau la bord, pentru a intra în patri-

moniul bibliotecii, după care erau tra-

duse în limba greacă. Cauzele dispari-

ției celei mai mari biblioteci din anti-

chitate, cea din Alexandria, nu sunt, 

nici astăzi elucidate, cei mai mulți cer-

cetători considerând că un motiv ar 

putea fi luptele pentru putere dintre 

creștini și păgâni, din secolul al III-lea, 

când un incendiu uriaș ar fi distrus, în 

întregime, acest lăcaș de cultură fără 

egal, la vremea aceea.  

Noua Bibliotecă din Alexandria 

(Bibliotheca Alexandrina) are ca dezi-

derat renașterea spiritului savant al 

deschiderii specifice celei originale. 

Este mai mult decât o simplă bibliote-

că, deoarece conține: biblioteca, cu mi-

lioane de cărți; o arhivă conectată la 

internet; șase biblioteci specializate: 

artă și materiale multimedia și audio-

vizuale, copii, tineret, formate micro-

cărți rare și de colecție, trei muzee, an-

tichități, manuscrise, istoria științei, un 

planetariu, un exploratoriu, culturama, 

o panoramă culturală expusă pe nouă 
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ecrane. Bibliotheca Alexandrina este 

câștigătoare a mai multe premii și re-

prezintă în primul rând o expunere a 

moștenirii culturale a Egiptului în ur-

mă cu peste 5.000 de ani de istorie, 

VISTA (The Virtual Immersive Science 

and Technology Applications System), 

deține șapte centre de cercetare aca-

demică, nouă expoziții permanente, 

patru galerii de artă, un centru de con-

ferințe și un forum de dialog.  

Modelul antichității în ceea ce pri-

vește respectul pentru carte a fost dus 

mai departe și în Evul Mediu, când cele 

mai importante centre culturale și bi-

blioteci funcționau în interiorul biseri-

cilor. Regii, la rândul lor, amenajau bi-

blioteci în incinta palatelor. Cea mai 

importantă bibliotecă fondată în 

această epocă a fost cea a Vaticanului 

(Bibliotheca Apostolica Vaticana), una 

dintre cele mai vechi și mai valoroase, 

recunoscută și astăzi ca atare, pentru 

colecția de manuscrise din toate epoci-

le și, mai ales, pentru Arhiva secretă a 

Vaticanului, care suscita atât de mult 

interes din partea specialiștilor, dar și 

a publicului larg. În prezent, această 

bibliotecă adăpostește 1.600.000 de 

cărți antice și moderne, peste 8.000 de 

incunabule (cărți din vremea de înce-

put a inventării tiparului – incunabu-

lum, în latină, înseamnă „leagăn”, „ori-

gine”), peste 150.000 de manuscrise și 

documente de arhivă, medalii, mone-

de, obiecte de artă etc.  

Apariția tiparului, în perioada Re-

nașterii, în secolul al XVI-lea, a dat un 

avânt fără precedent răspândirii cărții 

și înființării de biblioteci, accesibile 

unui număr din ce în ce mai mare de 

oameni, în spiritul conceptului renas-

centist de „uomo universale” – om cu 

un vast orizont de cunoaștere. La bi-

bliotecile din epoca modernă putem 

observa că, în ultimele decenii, bibliote-

cile pe Internet sunt din ce în ce mai 

populare, pe lângă marea diversitate a 

bibliotecilor publice, fie că sunt națio-

nale, ale Academiei, universităților, co-

legiilor, școlilor de orice nivel, multe 

dintre ele specializate pe domenii de in-

teres (biblioteci de artă, de știință, mu-

zicale, medicale, juridice etc.). Marile 

biblioteci publice au propriul portal pe 

internet sau măcar o pagină de acces, 

unde se pot consulta cataloage, biblio-

grafii, noutăți editoriale, expoziții virtu-

ale, fișa personală, cu cărțile împrumu-

tate, termen de restituire etc. Este greu 

de spus dacă astfel de facilități au con-

dus spre un mai mare interes față de 

carte (statisticile spun că, la ora actuală, 

asistăm, mai degrabă, la un declin, în 

privința apetitului pentru lectură), dar 

este cert că o societate civilizată nu 

poate trăi în afara culturii scrise, con-

centrată în biblioteci. Dacă anticii, cu 

mijloace rudimentare, știau și stăpâ-

neau acest adevăr, poate că ar fi mo-

mentul să îl redescoperim și noi. Po-

trivit Library World Records, cele mai 

mari biblioteci ale lumii, ca număr de 

volume și ca importanță a fondului de 

carte, sunt: Biblioteca Congresului din 

Washington (aproximativ 30 milioane 
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de volume); Biblioteca publică din New 

York (20 de milioane de volume); Bi-

blioteca Națională a Chinei, din Pekin 

(27 milioane volume); Biblioteca de 

Stat a Rusiei Moscova (24 de milioane 

cărţi); Biblioteca Națională a Germaniei 

(17 milioane volume); urmează Biblio-

teca Națională a Franței, Biblioteca Uni-

versității Harvard (Massachusetts), Bri-

tish Library (Londra), Biblioteca Publi-

că din Boston, din Kiev (Ucraina) etc.  

Se numește „carte” (volum), po-

trivit documentelor Conferinței Orga-

nizației Națiunilor Unite pentru Edu-

cație, Știință și Cultură (UNESCO), din 

1964, orice apariție editorială neperio-

dică, având minimum 49 de pagini. 
 

II. Societatea cunoașterii 

Societatea cunoaşterii reprezintă 

viitorul apropiat, astfel încât este evi-

dentă tendinţa centrării culturii în jurul 

cunoaşterii ştiinţei. Noua cultură din 

secolul 21 devine o cultură umanistă şi 

ştiinţifică, într-o unitate, dar în jurul şti-

inţei. Arta, literatura, filosofia preiau în 

felul lor ştiinţa, frământările unor noi 

căutări, proiectând noi spaţii posibile 

de gândire pentru viitor care să fie sti-

mulatoare atât pentru ştiinţă, oferind 

răspunsuri mult doritelor întrebări 

construite de-a lungul timpului, cât şi 

omului, societăţii. Toate acestea depind 

mult şi de atmosfera culturală favorabi-

lă unei asemenea direcţii, reprezentând 

o schimbare de la clivajul între culturi 

la o nouă cultură a secolului pe care am 

început să-l parcurgem. 

Continentul european se caracte-

rizează printr-o pluralitate a culturilor 

de importanţă naţională, transnaţiona-

lă şi regională, cele peste 60 de limbi 

vorbite în cadrul lor fiind numai una 

dintre mărturii.  

Pluralitatea culturilor se reflectă 

în modurile de expresie (limbi, muzică, 

pictură, arhitectură etc.), ca şi în mo-

durile de exercitare a activităţilor eco-

nomice, în modurile de locuire, de de-

plasare şi de destindere. Aceste culturi 

au determinat, în mare parte, peisaje-

le, oraşele, aşezările umane, ca şi patri-

monial construit al Europei.  

Diversitatea este o valoare în sine, 

valorificarea acesteia are dimensiuni 

de natură economică şi socială, prin 

care contribuie la dezvoltarea locală 

durabilă. Astfel, diversitatea culturală 

presupune o abordare integratoare în 

domeniile politicului, economicului, 

socialului şi a celui normativ. 

Revenind la instituția bibliotecii 

un răspuns pentru început ar fi că bi-

blioteca lucrează prin intermediul per-

sonalului său înzestrat profesional cu 

abilități, idei, proiecte, dăruire și moti-

vație (toate îmbinându-se pentru a aju-

ta să câștigăm un avantaj din punct de 

vedere cultural). Bibliotecile, arhivele și 

muzeele din întreaga Europă au fost / 

sunt / vor fi depozitarele patrimoniului 

nostru cultural bogat și divers.  

Ele au conservat și au oferit acces 

la comorile cunoașterii, frumuseții și 

imaginației, precum sculpturile, pictu-

rile, muzica și literatura. Noile tehno-
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logii ale informației au creat oportuni-

tăți uriașe de a face acest patrimoniu 

comun accesibil pentru toți.  

Cultura urmează calea digitală, 

iar „instituțiile de conservare a memo-

riei colective” își adaptează modul de 

comunicare cu publicul.  

Digitizarea aduce un suflu nou 

operelor trecutului și le transformă nu 

numai într-un avantaj formidabil pen-

tru utilizatorul individual, dar și în-

tr-un element de importanță majoră 

pentru economia digitală. 

Societatea cunoaşterii – noua 

economie a inovării şi creativităţii 

Mihai Drăgănescu1 susţine că so-

cietatea cunoaşterii va fi o perioadă in-

terimară între societatea informaţiona-

lă şi societatea conştiinţei. În ultimul 

deceniu al secolului 20, conceptul de 

Societate a Cunoaşterii s-a impus în 

Statele Unite ale Americii datorită lu-

crărilor sociologului Peter Drucker şi 

ale altor sociologi şi antropologi, iar în 

ultimii patru-cinci ani, societatea cu-

noaşterii a devenit recunoscută ca o 

etapă nouă a erei informaţiei, respec-

tiv a societăţii informaţionale. Societa-

tea cunoaşterii nu mai este economia 

bazată pe cunoaştere, ci cuprinde şi 

utilizarea şi managementul cunoaşte-

rii existente sub forma cunoaşterii teh-

nologice şi organizaţionale, produce-

                                                 
1 Drăgănescu Mihai, Cultura şi societatea cu-
noaşterii, vol. coord. de Dan Tufiş, Florin Gh. 
Filip, Limba Română în Societatea Informa-
ţională – Societatea Cunoaşterii, Bucureşti, 
2002, p. 441. 

rea de cunoaştere tehnologică nouă 

prin inovare, o nouă economie în care 

procesul de inovare este determinat, în 

care bunurile intangibile2 devin mai 

importante decât cele tangibile3.  

Societatea cunoaşterii reprezintă 

mai mult deoarece asigură o disemina-

re a cunoaşterii către toţi cetăţenii 

prin mijloace noi, folosind Internetul, 

cartea electronică şi metodele de învă-

ţare prin procedee electronice (e-lear-

ning); în fine, o nouă etapă în cultură 

bazată pe cultura cunoaşterii ce impli-

că toate formele de cunoaştere, cu-

noaşterea ştiinţifică şi a adevărului, a 

moralităţii, creativităţii şi spiritului.  

Inteligenţa şi conştiinţa sunt in-

formaţii ce constituie esenţa informa-

ţională4 a culturii, chiar dacă ea se ma-

nifestă prin comportamente socio-

umane, obiecte materiale şi informa-

ţionale. Aşa cum propunea Umberto 

Eco ipoteza prin care întreaga cultură 

este considerată un fenomen semiotic 

şi o alternativă a ipotezei prin care ori-

ce aspect al culturii este o entitate se-

mantică, așa semnul şi semanticul (de 

semnificaţie şi de sens) sunt informa-

                                                 
2 Implică toate formele de cultură tradiţională 
şi populară sau cultura folk. 
3 Ce implică cultura umanistă (adică, limbajele 
naturale, literatura, istoria, arta, filosofia, 
sportul) alături de ştiinţă şi tehnologie. 
4 Cf. Ernst Kassirer, Substanzbegriff und Funk-
tionbegriff, 1910; Die Philosophie der Symbo-
lischen Formen, 1923-1929 (3 vol.) consideră 
perspectiva informaţională a culturii – expre-
sie culturală a omului şi societăţii ce este ca-
racterizată de activitatea de creare a simbolu-
rilor generate de imagini mentale.  
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ţie, o posibilă perspectivă informaţio-

nală a culturii. 

 

III. Alte substantive de factură 

culturală 

Edward Burnett Taylor5 afirma în 

1871 că între cultură şi civilizaţie exis-

tă o egalitate ce cuprinde toate activi-

tăţile umane (socială, artistică, tehno-

logică, politică, religioasă, educaţiona-

lă, ştiinţifică, economică etc.), inclusiv 

actul de cunoaştere, succedat de de-

prinderile, capacităţile şi obiceiurile 

actorilor unei culturi sau civilizaţii. Iar 

Constantin Rădulescu-Motru6 aprecia-

ză că civilizaţia a fost şi rămâne exteri-

oară comunităţii umane, fiind conside-

rată ca o haină pentru corp, iar cultura 

devine un element esenţial ce străbate 

prin rădăcinile sale sufletul indivizilor 

şi al tuturor membrilor comunităţii 

umane, cultura fiind o deprindere să-

pată în suflet între membrii aceleiaşi 

comunităţi, astfel încât devine un fac-

tor de progres prin ştiinţă, artă, simţi-

re şi gândire, viaţă politică etc. În 

schimb, în literatura de specialitate 

franceză şi germană atestăm alte două 

viziuni diametral opuse cu privire la 

entităţile cultură şi civilizaţie: ceea ce 

francezii consideră că este cultură, 

nemţii înţeleg contrariul, adică entita-

tea de civilizaţie, şi viceversa. 

                                                 
5 Tylor E. Burnett, Primitive Culture, J.P. Put-
nam’s Sons Editor, New York, 1920. 
6 Rădulescu-Motru Constantin, Personalismul 
energetic şi alte scrieri, Editura M. Eminescu, 
Bucureşti, 1984. 

Mircea Mâciu7 integrează cele do-

uă noţiuni prin a treia, creaţia – obser-

vând că personalitatea unui popor şi a 

culturii lui fiinţează datorită triadei: 

creaţie – cultură – civilizaţie, ce consti-

tuie matricea naţiunii, supravieţuirea 

şi dezvoltarea unei colectivităţi umane.  

De ce este necesară educaţia 

interculturală?  

Identitatea şi alteritatea sunt in-

separabile şi trebuie tratate ca atare, 

deoarece ele exprimă esenţa fiinţei 

umane ca fiinţă culturală. Profesorul 

Vlad Pâslaru8 defineşte identitatea ca 

recunoaştere a alterităţii, iar educaţia 

– ca formare a identităţii celui educat. 

Educaţia interculturală este una 

dintre noile educaţii, definite de 

UNESCO, formulă ce corespunde unei 

schimbări paradigmatice a actului 

educativ în favoarea unei învăţări ino-

vatoare (capabilă să se substituie unui 

învăţământ de menţinere). Valorile 

avansate de noile educaţii sunt specifi-

ce societăţii contemporane anume, pa-

cea şi cooperarea; toleranţa; democra-

ţia; comunicarea şi mass-media; 

schimbarea şi dezvoltarea.  

UNESCO elaborează un model 
educaţional nou, cuprins de noţiunea 
Noii Educaţii, cu scopul de a constitui, 

                                                 
7 Mâciu Mircea, Premise pentru o definiţie a 
culturii, Editura Academica. Axiologie, Bucu-
reşti, 2000. 
8 Pâslaru Vlad, De ce nu avem o politică naţio-
nală a educaţiei, articol publicat în Didactica 
Pro nr. 2/2003 – Suplimentul Revistei de Teo-
rie şi Practică Educaţională, Chişinău, Republi-
ca Moldova, p. 6-8.  
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pe principii unice, o societate pedago-
gică unică şi un mediu educaţional 
unic ce se dezvoltă pe baza a două con-
cepte: clasic – centrat pe obiectivitate, 
ce reprezintă axa raţionalităţii educa-
ţiei; modern – axat pe echilibrul între 
subiectiv şi obiectiv, ce reprezintă axa 
integrării diferenţelor în cadrul acţiu-
nilor pedagogice concrete. Cultura este 
ceea ce îţi rămâne în minte după ce ai 
uitat tot ce-ai învăţat9. De aceea, vor-
bim despre cultură cu toate schimbări-
le ce intervin pe parcursul abordărilor 
globale de cunoaştere şi se suprapune 
în acest moment peste aceea a educa-
ţiei, având în centru coordonata esen-
ţială a trăirii practice, a experienţei 
acumulate nemijlocit.  

De ce este necesară cultura?  
De ce este necesară biblioteca?  
Fără cultură, statul devine oligar-

hie, adică un sumum de grupuri de in-
terese, societatea devenind o masă cu 
identitate minimală, iar civilizaţia – o 
imposibilitate istorică. Cultura consi-
derată un ansamblu al modelelor de 
gândire, atitudine şi acţiune care ca-
racterizează o populaţie sau o societa-
te, inclusiv materializarea acestor mo-
dele în lucruri, cultura nonmaterială 
(ideală) constă în creaţii abstracte, 
cum sunt valorile, simbolurile, norme-
le, obiceiurile, iar cultura materială, în 
produsele fizice sau obiecte, cum sunt 
vasele de argilă, computerele etc. Rela-
ţia dintre cultură şi societate ajunge 
sub semnul egalităţii, o interdepen-

                                                 
9 Selma Ottiliana Lorisa Lagerlof, care a primit 
Premiul Nobel pentru literatură în 1909. 

denţă perfectă.  
Momentul actual al omenirii este 

cel al tendinţei spre cunoaştere şi spre 

cultură (în înţelesul ei exhaustiv) pen-

tru întreaga populaţie, fiecare zonă lo-

cală, geografică sau virtuală, având un 

rol bine conturat şi activ în realizarea 

acestei tendinţe. În acest context, şcoa-

la/biblioteca – instituţii menite să in-

struiască şi să educe generaţii succesive, 

nu poate fi conceput fără profesori/ bi-

bliotecari – info documentarişti cu o 

largă deschidere culturală, competenţi 

şi profesionişti. Nici un educator nu tre-

buie să uite că „rădăcinile ştiinţei sunt 

amare, dar roadele ei sunt dulci”10. 

Viziunea specialiștilor despre bi-

blioteci este una fluctuantă... dar prio-

ritățile și valorile unei biblioteci sunt 

stabile! 

Pentru secolul 21, cele trei priori-

tăți ale serviciilor de bibliotecă publică 

sunt: 1. plasarea bibliotecii în centrul 

cultural vital al comunității unde acti-

vează; 2. efectuarea majorității tehno-

logiilor digitale și creative media; 3. 

monitorizarea, conectarea, ghidarea & 

coordonarea. Creativitatea este abilita-

tea de a restructura propria înțelegere 

a unei situații printr-un mijloc non-ob-

servabil până atunci. Pe scurt, situații-

le-observațiile sunt create prin propri-

ile idei. De aici, rețeta succesului este:  

1. să ai un target 

2. acționează 

3. găsește înțelesul 

                                                 
10 Aristotel (384 î.Hr. – 7 martie 322 î.Hr.) 
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4. gândește diferit 

5. stai în target! 

Ca să ajungem la aceste cinci ver-

be de acțiune trebuie să facem distinc-

ția că, de fapt, nu e vorba despre a de-

veni mai creativ, ci de a fi mai creativ. 

Trebuie să gândim și să avem idei ne-

explorate încă, care lasă fără cuvinte 

audiența și, astfel, putem obține scorul 

maxim. Aceasta este modalitatea de lu-

cru privind creative media în bibliote-

că. Trebuie să fim încrezători și canali-

zați pe publicul țintă propus pentru a 

fi de maxim impact.  

Ca o concluzie intermediară pu-

tem afirma, cu certitudine că, domeniul 

culturii este creativ, cultura este într-a-

devăr esenţa informaţiei în sens global. 

 

IV. Construcția memoriei 

culturale 

Dacă invocăm una dintre primele 

definiții propuse de Jan Assmann11, 

„conceptul de memorie culturală cu-

prinde acel corp de texte, imagini și ri-

tualuri reutilizabile, specifice fiecărei 

societăți în fiecare epocă, a căror «cul-

tivare» duce la stabilizarea și transmi-

terea imaginii de sine a acelei socie-

tăți” însă, facem o precizare importan-

tă: memoria culturală este una cultiva-

tă; ea se construiește la nivel social și 

este un rezultat al voinței grupului. 

Memoria poate fi înțeleasă ca o 

                                                 
11 Cf. Jan Assmann Collective Memory and 
Cultural Identity, in New German Critique no. 
65 (Spring – Summer)/1995, p. 125-133. 

artă (ars), cum demonstrează tradiția 

mnemotehnicii, însă ea este, în același 

timp, o forță politică: un instrument al 

puterii statale sau religioase, dar și 

unul al rezistenței și al revoltei. Așa 

cum observă, Astrid Erll12, „ca «în-

treg», oricum l-am imagina, conceptul 

de memorie culturală este evaziv. Pot 

fi studiate doar actele distincte sau 

performările memoriei”. Construită în 

strânsă corelație cu identitatea politică 

a unui grup, memoria culturală se spri-

jină pe instituții (arhive, biblioteci, 

așezăminte religioase, forme de învă-

țământ), medii de circulație (ritualuri, 

documente oficiale, texte și imagini 

cultice, stiluri arhitectonice, literatură, 

presă, film) și discursuri (religie, isto-

rie, drept, arte), având o dimensiune 

materială, una socială și una auto-re-

flexivă. Modurile de participare indivi-

duală conduc la generarea, păstrarea 

și transmiterea conținuturilor memo-

riei colective și sunt proprii fiecărei 

epoci istorice și spațiilor culturale, de 

la vechile civilizații ale Antichității pâ-

nă la statele Europei moderne.  

Pentru Jan și Aleida Assmann, 

proiecțiile colective ale trecutului pot 

fi accesibile datorită cristalizării lor în 

forme ale culturii obiective (precum 

texte, imagini, ritualuri, monumente, 

orașe și peisaje, dar nu numai). Obser-

vația acestor cercetători privind sen-

sul cultural poate fi externalizat din 

                                                 
12 Astrid Erll, Memory in Culture, translated by 
Sara B. Young, Basingstoke and New York, Pal-
grave Macmillan, 2011. 
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contextul care l-a generat, prin mijloci-

rea mediilor care asigură comunicarea 

socială (în special scrisul și imaginea), 

pentru a fi ulterior reactualizat. 

În culturile bazate pe scriere, me-

moria colectivă devine mult mai dina-

mică, îmbogățindu-se cu un domeniu 

al potențialității, care cuprinde tot ce-

ea ce poate fi imortalizat prin scris și 

păstrat în cărți, temple, biblioteci, arhi-

ve sau, în ultimii ani, baze de date digi-

tale. Pentru Pierre Nora, arhiva presu-

pune, deja, pierderea memoriei natu-

rale, participative, proprie societăților 

arhaice (Nora, 1984). Memoria cultu-

rală se bazează însă pe această ten-

siune latentă între o memorie activă și 

o memorie-arhivă (Aleida Assmann, 

2006)13, între amintirea colectivă, care 

se manifestă prin diferite forme de ac-

tualizare – comemorare, cercetare is-

torică, interpretare artistică – și, uitare 

momentană sau definitivă prin ieșirea 

din uz, cenzură, refulare, distrugere. 

Cadrele memoriei culturale sunt insti-

tuționale și politice, însă actualizarea 

conținuturilor ei implică întotdeauna 

participarea individuală prin „lectură, 

scris, învățare, examinare, critică, vali-

dare” (Aleida Assmann, 2006).  

Care este dinamica acestor repre-

zentări ale trecutului recent în societa-

                                                 
13 Aleida Assmann, The Printing Press and the 
Internet: From a Culture of Memory to a Cul-
ture of Attention in „Globalization, Cultural 
Identities, and Media Representations”, edited 
by N. Gentz and S. Kramer, SUNY series, Explo-
rations in Postcolonial Studies, 11-23/2006. 
Albany: State University of New York Press  

tea românească actuală? Ce versiuni 

ale memoriei prevalează și care dintre 

ele rămân subreprezentate? Nu în ulti-

mul rând, care este locul și rolul repre-

zentării literare în procesele memoriei 

culturale și ale autodefinirii identitare 

la nivel colectiv? Întotdeauna, prezen-

tul este orizontul temporal în care ia 

naștere ceea ce numim trecut – aici 

sunt create, vehiculate, împărtășite, 

contestate reprezentările acestuia. Tre-

cutul nu este un dat, ci un construct; cu 

alte cuvinte, este ideea pe care o per-

soană sau un grup și-o face asupra lui, 

în procesul amintirii. Cartea lui Jan 

Assmann invocată anterior ne reamin-

tește toate aceste lucruri, și o face în-

tr-o așa manieră, încât pare că vorbeș-

te despre civilizațiile antice: Egiptul, 

Israelul sau Grecia. Assmann sublinia-

ză în repetate rânduri că memoria cul-

turală nu este un concept pentru stu-

diul trecutului, ci unul pentru lucrul cu 

prezentul. Modul în care relaționăm cu 

trecutul spune ceva esențial despre noi 

ca grup, despre viziunea asupra istori-

ei, cât și despre idealurile noastre pen-

tru viitor: amintirea sau uitarea. Amin-

tirea trecutului este un proces retro-

spectiv, dar și un gest cu caracter pro-

iectiv, care se petrece întotdeauna în 

prezent: amintindu-și, „societățile își 

proiectează imaginea despre sine și își 

perpetuează identitatea peste genera-

ții” (Jan Assmann, 2013) – și o fac, su-

bliniază J. Assmann, „în moduri com-

plet diferite”. Ca „dimensiune exterioa-

ră a memoriei umane”, memoria cultu-
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rală se sprijină pe forme ale civilizației 

materiale care îndeplinesc o funcție de 

arhivare – morminte, temple, cărți, bi-

blioteci, muzee – și pe forme de codifi-

care prin imagine, scris sau topografii 

simbolice. Formele materiale ale me-

moriei culturale nu reprezintă însă nu-

mai un memento a ceea ce nu trebuie 

uitat, fiind destinat reamintirii. Acestea 

îndeplinesc, ne atenționează J. Ass-

mann, o funcție de transmitere și de 

re-actualizare a sensului cultural, a că-

rui perpetuare se baza, în culturile ora-

le, pe memorizare și performare rituali-

că. Imaginată ca un „cuprinzător spațiu 

al amintirii”, memoria culturală repre-

zintă locul înfruntării între ceea ce este 

rememorat prin repetiție și actualizare 

și ceea ce va rămâne, până la întoar-

cerea roții istoriei, într-o stare de sus-

pendare: „uitat, exclus, respins, inacce-

sibil, refulat” (Aleida Assmann, 2006).  
 

V. Biblioteca – memoria 

omenirii: inovatoare 

sau inventivă?  

Nevoia de a înţelege fenomenele 

de schimbare culturală a generat con-

ceptul explicativ de inovaţie (ce evocă 

registrul tehnicii, traducându-se din 

latinescul innovo,-a înnoi, a schimba) 

adesea interschimbabilă cu invenţia 

(în lb. engleză invention) care provine 

tot din latină dar originea sa este dată 

de verbul invenio, a găsi, a descoperi. 

Apar, aşadar, nişte deosebiri de nuan-

ţă. Pentru că, orice descoperire produce 

o înnoire. În antropologie, inovaţia – 

asimilat cu invenţia şi privită în tan-

dem cu difuziunea14 a constituit unul 

dintre modurile principale de schim-

bare culturală. Adică, orice noutate, in-

diferent pe ce cale apare, trebuie să-şi 

dovedească în timp, funcţionalitatea în 

cadrul ansamblului cultural iar aceasta 

se exprimă în termeni precum adapta-

re, asimilare, integrare. Deci, în sens 

cognitiv, putem vorbi de o hartă con-

ceptuală a fenomenelor de schimbare 

culturală. 

Biblioteca, astăzi, nu face rabat; 

definițiile-cheie sunt: creativitate, ino-

vație și cultură. 

Cum poate fi descris procesul de 

însuşire a unei inovaţii culturale? 

O inovaţie devine obiect al pre-

ocupărilor aplicative; de exemplu, în 

culturile tradiţionale o inovaţie cultu-

rală poate constitui costumul popular 

(iile, fotele ţesute ori cusute în timpul 

iernii în deplin secret faţă de suratele 

lor şi etalate la hora de Paşte). Pe când 

în lumea modernă, o invenţie este per-

sonalizată ca fapte de creaţie, valoarea 

lor socială este pusă sub protecţie juri-

dică; o invenţie tehnică este brevetată, 

iar o creaţie artistică sau ştiinţifică es-

te asigurată prin copyright. 

                                                 
14 Prima explicaţie fiind înrădăcinată în con-
cepţia lui Adolf Bastian (etnolog şi antropolog 
german) despre „unitatea psihică a omenirii”; 
a doua explicaţie a fost dată de Friedrich 
Ratzel (geograf şi etnolog german); 
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Putem vorbi despre cultură prin 

prisma conceptului de inovaţie? 

Cultura poate fi privită ca un do-

meniu de o noutate spectaculoasă. 

Această noutate a culturii l-a îndreptă-

ţit pe Lucian Blaga să caracterizeze 

omul drept o mutaţie ontologică. 

Cultura reprezintă un câmp pro-

pice inovării, privilegiat chiar prin im-

plicarea capitolului de creativitate. E 

vorba de contextul motivaţional15 in-

venţia pare rezultatul unui joc, al unui 

neastâmpăr al inteligenţei, pe când, 

inovaţia se produce pe fondul unei 

                                                 
15 Existenţa unui om e marcată de trei eveni-
mente de maximă însemnătate: naşterea (bo-
tezul), căsătoria (nunta), moartea (înmormân-
tarea); fiecare dintre aceste evenimente e în-
soţit în plan cultural de un anumit rit (termen 
etnolog) de trecere. 

obstrucţii prin care realitatea îl pro-

voacă pe om; de exemplu, arta, litera-

tura sunt bogate în inovaţii.  

Multitudinea de interpretări, di-

versitatea de concepte şi teorii vizavi 

de cele două fenomene (cultura-civili-

zaţie) atestă şi elemente comune, care 

se încheagă în construcţii teoretice co-

erente şi logice ce pot fi reduse la trei 

şi le implică pe celelalte. 

Edward Burnett Taylor susținea 

că între cultură și civilizație există o 

egalitate ce cuprinde toate activitățile 

umane iar acad. Mircea Malița16 susți-

ne un concept al caracteristicilor comu-

ne ale celor doi termeni. 

                                                 
16 Mircea Malița, Zece mii de culturi, o singură 
civilizație: spre geomodernitatea secolului XXI, 
Editura Nemira, București, 1998. 
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Câteva caracteristici fundamen-

tale: 

 cultura ca entitate nu este înnăscu-
tă, ci dobândită; 

 elementele componente ale aceste-
ia reprezintă şi formează un sistem; 

 cultura prin comunicare devine un 
bun al comunităţilor umane, din 

această cauză, ea capătă şi o dimen-

siune colectivă, remarcând existen-

ţa unei accentuate diversităţi de 

grupuri culturale; 

 un rol important în constituirea sis-
temului dat îi revine şi moştenirii 

culturale, care prelungeşte şi inven-

tariază tot ce reprezintă valoare ma-

terială şi spirituală, transmiţându-le 

oportun generaţiilor ce se succed. 

Sociologul american Stuart Carter 

Dodd menţionează drept componente 

semnificative educaţiei culturale nece-

sităţile noastre zilnice: supravieţuirea, 

informaţia, precizarea, menţinerea re-

laţiilor interpersonale şi a scopurilor 

personale, dezvăluind indirect şi ma-

rea valoare educaţională a acestora. 

Vom observa că fiecare element 

al culturii este în acelaşi timp şi o enti-

tate educaţională, în special ca unităţi 

de conţinuturi educaţionale, dar şi ca 

finalităţi. 

Imaginea înserată ce urmează re-

prezintă elementele componente ale 

culturii, asociate într-un model, con-

form teoriei sistemelor (intersubordo-

narea): miezul reprezintă nivelul cel 
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mai semnificativ. Al doilea şi al treilea 

set de elemente sunt legate de nucleu, 

dar rămân într-o sferă proprie de flexi-

bilitate. Prin cunoscutele subsisteme 

de necesităţi, idealuri etc., omenirea îşi 

exprimă unitatea şi universalitatea. 

Astfel, se postulează dubla ipostază a 

entităţii de cultură prin capacitatea ei 

bifuncţională: de a-i uni pe oameni; de 

a-i diferenţia valoric. 

Astfel, datorită culturii oamenii 

sunt atât de diferiţi şi tot în, şi pe baza 

ei, oamenii devin prea mult asemănă-

tori, pentru că în fond majoritatea mo-

delelor culturale, precum şi diversita-

tea de valori pe care ei se centrează, 

sunt nişte veritabile derivate ale unei 

culturi generale şi globale. 
 

VI. Cum poate supravieţui 

cultura în vremuri de criză? 

În vremuri de criză, cultura devi-

ne mai importantă pentru că oamenii 

au nevoie să fie orientaţi. Această di-

recţie este dată de intelectualii, de ar-

tiştii, de bibliotecarii care joacă un rol 

major în societatea secolului 21 în cre-

area de opinii.  

Depăşirea crizei presupune redu-

cerea incertitudinilor şi însumarea po-

sibilităţilor, dar şi adoptarea unei pozi-

ţii active din partea celor ce dirijează 

cultura europeană, chiar şi din punct 

de vedere politic, în scopul creării unui 

spaţiu de creativitate şi înnoire şi prin 

păstrarea moştenirii din trecut în be-

neficiul tuturor. 

Un exemplu de revitalizare a cul-

turii în vremurile de criză este şi Euro-

zine17 – reţea a revistelor culturale eu-

ropene, unde peste 70 de publicaţii – 

afirma Carl Henrik Fredriksson18 – fac 

schimb de informaţii şi articole şi o 

dată pe an se organizează o întâlnire a 

editurilor, de fiecare dată în alt oraş 

european. Eurozine contribuie la dia-

logul elitelor intelectuale europene. 

Din 1983, această reţea Eurozine pune 

lucrurile în mişcare tot mai profesio-

nist, folosind Internetul în revistele 

partenere, printre care din toamna lui 

2008, se află şi revista românească 

Dilema Veche19.  

 

Concluzii 

În societatea cunoaşterii, înainte 

de a trece la societatea conştiinţei, cul-

tura se va centra în jurul cunoaşterii. 

Iar tehnologia va fi un factor cultural 

covârşitor pentru că va continua biolo-

gicul, culturalul şi conştiinţa. 

Ce va face omul? Omul – cu înţe-

lepciunea lui – va fi mereu pregătit sau 

ar trebui să fie mereu pregătit pentru 

a întâmpina viitorul. Lumea devine tot 

mai pluriculturală, aceasta fiind proba-

bil trăsătura cea mai importantă a 

postmodernităţii. 
                                                 
17

 Adresa: [http://www.eurozine.com/], acce-
sat la data de 28 septembrie 2021. 
18

 Critic literar suedez, eseist şi traducător şi 
totodată, redactorul-şef al reţelei Eurozine. 
19

 Revistă abordând teme în special din dome-
niul social, cultural şi politic. Directorul fonda-
tor este Andrei Pleşu. Adresa: [http://www. 
dilemaveche.ro/], accesat la data de 28 sep-
tembrie 2021. 
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În prezent, toţi factorii de decizie 

trebuie să fie conştienţi că biblioteca 

este o instituţie de importanţă strate-

gică, fiind cel mai important serviciu 

civil de stocare şi difuzare a informaţi-

ei dintr-o comunitate. Investiţia în 

acest „templu al cunoașterii” înseamnă 

menţinerea unei instituţii civilizatoare 

cu un mare impact în cultivarea şi in-

formarea unui popor. Autorităţile loca-

le şi naţionale trebuie să-şi elaboreze o 

strategie în domeniul bibliotecilor şi a 

informării în acord cu normele inter-

naţionale referitoare la acest aspect.  

În acest sens trebuie creată o uni-

tate de gestiune a bibliotecilor şi a in-

formării în administraţia centrală care 

să dispună de resurse de personal cali-

ficate şi suficiente pentru a face faţă ne-

voilor societăţii cunoaşterii. O biblio-

tecă este o instituţie care îmbogățeşte 

viaţa multor oameni, care îmbunătățeș-

te șansele de viață ale acestora, în ceea 

ce privește oportunitățile de educație și 

în găsirea de locuri de muncă, promo-

vând coeziunea socială, toate acestea fi-

ind repere comunitare care întăresc 

identitatea populaţiei. Deci, o contribu-

ţie aparte o au bibliotecile (indiferent 

de tipul lor) la crearea capitalului social 

deoarece asigură incluziunea socială, 

adună împreună oamenii, promovând 

toleranţa şi înţelegerea diversităţii cul-

turale, susține dr. Agnes Erich20. 

                                                 
20

 Agnes Erich, articolul: Biblioteca publică și 
rolul ei în comunitate, în Studii de bibliotecono-
mie și științele comunicării / Library and infor-
mation Science Research, nr. 19/2015. 

Lectura va face parte din modul de 

a fi al omului contemporan, iar biblio-

tecile vor fi receptate ca centre eficiente 

de comunicare culturală şi socială. Ele 

vor fi răspunzătoare de calitatea infor-

maţiilor şi cunoştinţelor oferite comu-

nităţii, în continuare, vor avea un rol ac-

centuat în gestionarea resurselor infor-

maţionale universale, vor fi factor deci-

siv de revigorare a schimbului naţional 

şi internaţional de idei. 
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MIGRAȚIA. EFECTELE EI ASUPRA FAMILIEI. LUMI, 

FRONTIERE ȘI REALITĂȚI SOCIALE ACTUALE ALE 

FENOMENULUI  

Mihai Gabriel CAPȘA-TOGAN 

doctor în Filologie 

Să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc 

într-un pământ roditor şi larg, 

în ţara unde curge lapte şi miere. 

Ieşirea III, 811 

 

 

Fenomenul globalizării a atras 

după sine fenomene sociale care au 

putut fi prevăzute, într-o oarecare mă-

sură, dar nu au putut fi evitate. Sărăcia 

extremă, imposibilitatea satisfacerii 

nevoilor elementare au adus nume-

roase familii în situaţii lipsite de alter-

native. Şi-au găsit alinarea şi liniştea în 

nevoile spirituale, pe care de altfel, 

nimeni nu le poate înlătura, nimeni nu 

le poate fura. 

Ne aflăm astăzi, am putea spune, 

într-un moment de restrişte, un mo-

ment critic atât pentru generaţiile care 

acum îşi încep lupta cu viaţa, dar şi 

pentru cei care şi-au dedicat întreaga 

                                                 
1 Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediţie jubiliară a 
Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-
reşti, 2001, p. 81; 

existenţă muncii, devotamentului şi 

greutăţilor cotidiene. Dacă am fi nevo-

iţi să spunem pentru care a fost şi este 

mai uşor sau mai greu, ar fi o alegere 

dificilă. Atât într-un caz cât şi într-al-

tul, suferinţa şi dezamăgirea sunt la fel 

de mari şi intervine fenomenul frustră-

rii care anulează esenţa lucrurilor de 

fiecare dată. 

Se poate desprinde din aceste 

aprecieri un subiectivism pesimist, ne-

gativist, încercăm însă să explicăm to-

tul prin ochii experienţei şi al lucrului 

cu oamenii, al interacţionării cu cate-

goriile de persoane cele mai defavori-

zate ale realităţii sociale, în condiţiile 

existenţei unei „societăţi de piaţă” şi a 

unui „stat de drept”.  

Ce anume nu funcționează sau ci-

ne anume este de vină pentru funcţio-

narea deficitară a sistemului româ-

nesc, sunt întrebări deja căzute în de-

suetudine.  

Ne întrebăm mai mult decât fa-

cem, acuzăm în loc să acţionăm, cău-
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tăm responsabili pentru faptele noas-

tre şi nu ştim să ne asumăm greşelile. 

Dar aceste lucruri sunt greu de înde-

plinit într-o lume în care conştiinţa 

morală a dispărut, iar teoria formelor 

fără fond este la fel de actuală şi astăzi. 

De ce pleacă românii la muncă în 

străinătate? De ce îşi părăsesc familia, 

copiii, locurile unde s-au născut şi au 

crescut? Deciziile pe care le-au luat îi 

fac fericiţi sau sunt constrânşi să re-

curgă la asemenea metode? Oare chiar 

nu există nimic mai bun pentru ei aici? 

Care va fi viitorul copiilor rămaşi în ţa-

ră fără îngrijire părintească? 

Fenomenul migraţiei în afara gra-

niţelor ţării este, într-o mare măsură, 

nou pentru ţara noastră. Nu are o exis-

tenţă seculară şi nici nu a cunoscut o 

amploare mai mare până în prezent. 

Pentru a ajunge la efecte însă este ne-

cesar ca mai întâi să descoperim cau-

zele care au determinat deciziile oa-

menilor să plece din ţară, iar pentru a 

ajunge la cauze trebuie să ne oprim 

asupra contextului actual de viaţă al 

românilor, care era semnificaţia fami-

liei în trecut şi cum a ajuns să fie privi-

tă ea astăzi.  

Migraţia este un „fenomen social 

total” prin care pot fi „citite” oportuni-

tăţi şi probleme, istorie, prezent şi vii-

tor la nivelul societăţii româneşti.2 

Avem de-a face, prin urmare, cu un fe-

                                                 
2 Dumitru Sandu, Lumile sociale ale migraţiei 
româneşti în străinătate, Editura Polirom, 
2010, p. 35; 

nomen foarte complex, cu implicaţii şi 

urmări în tot cadrul societal. Întrucât 

migraţia românească în străinătate, es-

te de dată recentă şi puţin cunoscută, 

informaţia apare cronic insuficientă.3 

Este dureros pentru o ţară pre-

cum România, cu aproximativ 20 mili-

oane de locuitori, cu deschidere la ma-

re, cu forme de relief atât de variate şi 

cu performanţe realizate în condiţii 

extrem de sumbre, să se afle într-un 

moment dificil de depăşit în toate seg-

mentele cruntei realităţi sociale. 

Munca în străinătate apare ca o 

variantă salvatoare din limanul incer-

titudinilor în care ne aflăm mulţi din-

tre noi. Aşa cum afirmam mai sus, fe-

nomenul este relativ recent şi, cum 

spune profesorul Sandu în cartea „Lu-

mile sociale ale migraţiei româneşti în 

străinătate”, informaţiile nu sunt sufi-

ciente pentru o doctrină completă. Mo-

tivele pentru care românii pleacă, le 

putem recunoaşte cu uşurinţă fiecare 

dintre noi. Nu este dificil de realizat că 

mulţi sunt dărmaţi de suferinţe grele, 

de necazuri apăsătoare din cauza re-

surselor economice. România pare să 

nu fie capabilă să susţină şi să satisfa-

că, ca stat, nici cele mai elementare 

nevoi ale populaţiei. Cel mai trist este 

însă faptul că, dacă aruncăm o privire 

asupra satelor şi oraşelor noastre, pu-

tem vedea o imensă diferenţă în ceea 

ce priveşte condiţiile de trai şi modul 

                                                 
3 Ibidem, p. 11; 



MIHAI GABRIEL CAPȘA-TOGAN 

45 

de viaţă. 

Din punct de vedere subiectiv, 

consider că marea problemă a perpe-

tuării stării de criză în care ne aflăm se 

datorează în primul rând neîncurajării 

ideilor mici dar care pot avea rezultate 

mari. Şi mă refer aici la faptul că Ro-

mânia nu are o clasă de mijloc care să 

menţină un echilibru comunitar. Dis-

crepanţele sunt evidente şi şocante la 

numai 10-20 km depărtare dintr-un 

loc într-altul în ţara noastră. Menţio-

nez acest lucru, întrucât prin specificul 

activităţii de preot pe care o desfăşor, 

am avut contact cu categorii de per-

soane diferenţiate. Mizeria absolută în 

care trăiesc, în secolul XXI, mult peste 

jumătate din populaţia ţării noastre, 

pare să fie subiectul unui scenariu 

anacronic şi rar întâlnit în ţările euro-

pene. 

Cel mai trist sau mai dureros este 

că nu a fost dintotdeauna aşa, că po-

tenţialul statului român atât de hăituit 

şi cotropit de-a lungul istoriei de sute 

de popoare, a fost şi va rămâne unul ri-

dicat, cu valori morale demne de ur-

mat, cu tradiţii şi obiceiuri unice, cu un 

patrimoniu spiritual, intelectual şi ma-

terial nu foarte des întâlnit în alte state 

ale lumii, care poate, pe de altă parte 

au avut ceea ce nouă ne-a lipsit mereu, 

şi anume, unitatea, solidaritatea şi cu-

rajul pentru apărarea cauzei în care 

am crezut. 

Ideile larg răspândite, în prezent, 

în întreaga lume, referitor la ţara noas-

tră, nu sunt deloc vrednice de amintit. 

Fireşte că nu putem fi toţi la fel şi nu 

ne putem face responsabili pentru fap-

tele altora, dar este dureros când toţi 

trebuie să plătim pentru o faptă unita-

ră. 

Revin la ideea de bază a acestei 

lucrări şi anume migraţia românilor la 

muncă în străinătate. Într-o analiză 

destul de profundă a migraţiei, din 

2009, întâlnim că migraţia este unul 

dintre procesele sociale care au influ-

enţat şi influenţează profund societa-

tea românească actuală, milioane de 

cetăţeni români având rude ce au avut 

perioade mai lungi sau mai scurte de 

migraţie. Migraţia românească este 

una dintre principalele migraţii din-

spre estul şi vestul continentului, o mi-

graţiune foarte dinamică, a cărei abor-

dare necesită o viziune diferenţiată şi 

complexă.4 

Fenomenul migraţiei părinţilor la 

muncă în străinătate trebuie studiat în 

profunzime. Efectele asupra copiilor 

care rămân în ţară observând şi gân-

dindu-ne la generaţia de copii de as-

tăzi, care creşte lipsită, în special, de 

dragostea şi protecţia care se regăsesc 

doar în cadrul familiei, lângă părinţii 

lor sunt și vor fi uriașe. Cazuri de copii, 

de la nou-născuţi şi până la adoles-

cenţi se confruntă singuri cu o realita-

te socială marcată de insecuritate. Fe-

nomenul se extinde cu repeziciune, iar 

autoritățile nu sunt la curent nici mă-

                                                 
4 István Horváth, Remus Gabriel Anghel 
(coord.), Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de 
caz româneşti, Editura Polirom, 2009, p. 13; 
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car cu realitatea statistică cu atât mai 

puţin cu resurse şi politici sociale care 

să vină în sprijinul familiilor şi copiilor 

afectaţi de migraţie. 
 

I. Fenomenul migraţiei 

românilor în afara graniţelor 

ţării 

Fenomenul migraţiei românilor 

în afara graniţelor ţării prezintă migra-

ţia românească, în general, pornind de 

la operaţionalizarea conceptului, un is-

toric scurt al fenomenului, migraţia 

după cel de-al Doilea Război Mondial, 

situaţia în timpul regimului comunist 

precum şi anvergura de care s-a bucu-

rat după Revoluţia din 1989, teorii şi 

politici de migraţiune, dar şi mărturii 

ale celor care au gustat din experienţa 

străinătăţii. 

Migraţia românilor a început cu 

adevărat, lăsând urmări serioase, după 

revoluţia din 1989 care a decis căde-

rea sistemului comunist. Deschiderea 

graniţelor a fost pentru mulţi dintre 

români echivalentă cu împlinirea celui 

mai mare vis. La început au plecat din 

curiozitate, mânaţi numai de bucuria 

lăuntrică pe care le-o dădea recăpăta-

rea libertăţii mult dorite. Câţi dintre ei 

s-au mai şi întors? Nu putem afirma cu 

certitudine. Ulterior, în perioada ime-

diat următoare căderii regimului so-

cialist, românii nu au ştiut cum să-şi 

manifeste libertatea. Decenii întregi în 

care fuseseră îngrădiţi şi batjocoriţi, îi 

făcuseră să se comporte asemenea 

unor maşinării care ştiau numai un 

singur program de viaţă impus şi dina-

inte stabilit. Chiar şi în prezent, mulţi 

regretă acea perioadă. Câţi dintre ro-

mâni au împărtăşit idealurile revolu-

ţionare, câţi au gândit şi au acţionat la 

unison? A fost cu adevărat o revoluţie 

sau a fost doar un conflict de interese 

uriaş în care poporul român avea să fie 

în continuare sacrificat? Fiecare putem 

da un răspuns, părerile sunt împărţite, 

însă dreptatea este una singură şi ade-

vărul este pentru toată lumea, iar în 

acele momente aceste două premise 

nu şi-au făcut simţită prezenţa. 

Atunci, pentru prima dată după 

50 de ani, Constituţia le permitea ro-

mânilor să-şi păstreze paşaportul asu-

pra lor şi să se elibereze de o lungă 

tradiţie de „evadare”5 fără posibilita-
tea revenirii. O populaţie „inocentă” în 

materie de migraţie internaţională a 

trecut prin primele experienţe ale 

străinătăţii, inspirându-se direct din 

modelele cele mai accesibile în mediul 

lor: traiectoriile exilaţilor regimului 

comunist.6 

Românii simt de multe ori că nu se 

mai regăsesc în spaţiul autohton. Asta 

datorită, în primul rând, neîmplinirilor 

şi sentimentului neputinţei de a putea 

schimba ceva. Cred că şi această dorin-

                                                 
5 Vechile ţări ale Europei de Est au fost adesea 
asemuite unor închisori la scară geografică; 
6 István Horváth, Remus Gabriel Anghel 
(coord.), op. cit.; Dana Diminescu, Exerciţiul 
dificil al liberei circulaţii: o introducere în isto-
ria migraţiei recente a românilor, p. 45; 



MIHAI GABRIEL CAPȘA-TOGAN 

47 

ţă de schimbare nu-şi mai regăseşte 

aplicabilitate printre mulţi dintre noi. 

Ne simţim prizonieri în propria viaţă, 

iar asta ne determină să fugim în cău-

tarea a ceva mai bun. Climatul înconju-

rător este haotic, lipsit de sens aşa 

cum descrie şi Dumitru Sandu în Dia-

log imaginar despre mentalităţi, viaţa 

socială: „Ştiu eu...? oameni grăbiţi spre 

autobuze dimineaţa, o conversaţie le-

neşă la terasă, o plimbare prin parc, o 

tocmeală la piaţă, cozi la circumscrip-

ţia financiară, dar şi băieţii „de cartier” 

şi piaţa centrală după ultimul meci cu 

spaniolii. Sau „italienii” din Borşa şi 

„spaniolii” din Baia de Arieş. Şi traficul 

făcut de mulţi cu de toate – droguri în 

licee, femei, ţigări şi băuturi de contra-

bandă. Din această viaţă a oraşului face 

parte (deşi mai puţini ajung acolo) şi 

sărăcia de la Patarâtul Clujului, Cotorga 

Roşiorilor sau Zăbrăuţii Bucureştilor. 

Toţi cei cu resurse minime şi lipsă de 

speranţe. Sau, de partea cealaltă, în zi 

de sărbătoare pentru mine este viaţa 

urbană: Opera, teatrul şi Dealul Patri-

arhiei sau biserica din margine de târg 

la prăznuirea hramului”.7 

Societatea şi neamul românesc 

sunt împărţite în acest moment între 

multiple credinţe, idealuri, gândiri. Ge-

neraţiile care s-au succedat şi cele pre-

zente au baze de comportament şi cre-

dinţe diferite, clădite cu principii dife-

                                                 
7 Dumitru Sandu (coordonator), Mircea Com-
şa, Cosima Rughiniş, Alexandru Toth, Mălina 
Voicu, Bogdan Voicu, Viaţa socială în România 
urbană, Editura Polirom, 2006, p. 9; 

rite. Tradiţiile au fost în mare parte 

uitate, iar ceea ce se mai menţine şi a 

dăinuit în timp, se datorează doar unei 

explicaţii pe cât de penibile pe atât de 

lipsite de demnitate legată de mândria 

în faţa celorlalți. Superficialitatea şi 

mediocritatea ne înconjoară la tot pa-

sul şi cel mai trist este că nimeni nu 

face nimic, nimeni nu îndrăzneşte să 

spună ceva, sunt doar nişte strigăte 

mute care se pierd în prima adiere de 

vânt. Ce am devenit şi cum am ajuns să 

trăim? Din păcate, răspundem la 

această întrebare, doar raportându-ne 

la cei din jur şi fără să avem pretenţia 

unei mari experienţe de viaţă. Ce fa-

cem pentru a avea în jurul nostru o lu-

me mai frumoasă? Suntem încărcaţi de 

griji din ce în ce mai diversificate şi cău-

tăm cu disperare stabilitate, siguranţă 

şi linişte, însă ajungem deseori la capă-

tul expediţiei fără rezultate optime. O fi 

din cauză că nu ştim unde să căutăm? 

Sau nu ştim cum să parcurgem toată 

această aventură care a devenit viaţa 

noastră? Ce ştim este însă că valorile 

au început să se piardă uşor-uşor, iar 

românii caută peste hotare reţete ale 

fericirii şi stabilităţii. Mulţi dintre ei 

sunt forțați să ia aceste decizii, nu se 

mai regăsesc în locurile unde s-au 

născut şi se văd înconjuraţi de nedrep-

tate şi neputinţă.8 Amintim un sugestiv 

cuvânt românesc „inima pribeagului” – 

e tot mereu în urmă pentru a sublinia 

parte dintre transformările pe care le 

                                                 
8 Cazul Petronelei din montajul video; 
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întâmpină cei care au trăit experienţa 

muncii în afara ţării. Chiar dacă alege-

rea de a pleca are la bază o motivaţie 

puternică, întemeiată, majoritatea 

şi-ar fi dorit să-şi fi putut îndeplini aici 

dorinţele şi visele unei vieţi, oricum 

efemere. 

Anii petrecuţi peste hotare lasă 

urme puternice asupra existenţei lor şi 

fie că se mai întorc sau aleg să se stabi-

lească acolo pentru totdeauna, Româ-

nia rămâne ţara lor, locul pe care toţi îl 

definesc „acasă”. 

Printre cele mai importante cau-

ze care îi determină pe români să ple-

ce la muncă în străinătate se numără: 

lipsa unui loc de muncă, veniturile 

mici, nevoia de stimă profesională sau 

personală, inflaţia excesivă din Româ-

nia, în special în plan legislativ, exis-

tenţa statului de drept doar pe hârtie, 

insecuritatea în spaţiul social, corup-

ţia, injustiţia, birocraţia, o viaţă mai ci-

vilizată, o poziţie socială mai bună, şi 

mai ales sărăcia, determinată de lipsa 

unor măsuri de guvernare, a unor poli-

tici care să creeze oportunităţi de dez-

voltare profesională şi umană. 

În ceea ce priveşte situaţia sără-

ciei în ţara noastră, potrivit datelor 

furnizate de Institutul de Cercetare a 

Calităţii Vieţii, care realizează cercetări 

concrete din 1990, privind variaţia ca-

lităţii vieţii, în România s-au înregis-

trat trei vârfuri ale sărăciei – în 1992-

1993, în 1997-2000, în prezent Româ-

nia confruntându-se cu al treilea şoc, 

determinat de criza economică socială, 

standardul de viaţă şi confuzia mediu-

lui social-politic reprezintă sursa prin-

cipală a insatisfacţiei colective.9 În Eu-

robarometrul din septembrie 2009, 

România se situa pe locul trei în clasa-

mentul ponderii percepţiei cetăţenilor 

cu privire la răspândirea sărăciei în ţa-

ra noastră, 90% dintre români afir-

mând că sărăcia este larg răspândită în 

ţara noastră.10 Ca efect al performanţei 

economice scăzute în România în ulti-

mele două decenii, complementar cu 

nivelul cel mai scăzut al protecţiei so-

ciale, nivelul sărăciei din ţara noastră 

este cel mai ridicat din Europa. În anul 

2007, aproape o treime din populaţia 

României (32%) realiza venituri sub 

70% din valoarea venitului median 

din spaţiul UE, situându-se în situaţie 

de sărăcie relativă. Dacă însă raportăm 

veniturile la medianele naţionale, nu la 

mediana europeană, atunci avem ur-

mătoarea situaţie: în România în 2007, 

18% din populaţie obţinea mai puţin 

de 40% din venitul median la nivel 

naţional, plasându-se într-o situaţie de 

sărăcie absolută. Ţara noastră era îna-

                                                 
9 Gabriela Neagu, Flavius Mihalache, România 
după 20 de ani: schimbări sociale şi probleme 
sociale. Calitatea vieţii încotro?, Sesiune ştiin-
ţifică 12-13 februarie 2010; 
10 Academia Română, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice, Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii Bucureşti, Mariana Stanciu, Adi-
na Mihăilescu, Starea sărăciei din România în 
context European, Raportul social al ICCV nr. 
4/octombrie 2011 – Situaţia sărăciei în Româ-
nia în context european, Bucureşti, 2011, p. 6; 
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inte de criza financiară din 2009 şi se 

menţine şi în prezent, ţara cu cea mai 

ridicată proporţie de populaţie săracă 

din UE.11 

Am stat opt ani în Canada. Opt ani 

„definitivi”. Când am plecat, în 2000, 

am vândut tot şi-am zis să nu mă mai 

întorc niciodată. M-am întors de atunci 

în fiecare vară şi definitiv în 2008. Nu 

regret nicio clipă alegerea făcută. Pur 

şi simplu n-am mai vrut să aştept încă 

12 ani ca să început să mă simt acasă. 

Celor care mă acuză că am fost egoist şi 

că nu m-am gândit la binele copiilor 

mei le voi răspunde că m-am gândit şi 

am ajuns la concluzia că societatea 

noastră, aşa plină de bube cum este, îi 

învaţă pe copii şi altfel de valori în afa-

ra celor materiale. Şi, dacă nu eşti mul-

ţumit, poţi chiar tu să te ocupi de edu-

caţia copilului tău. Lucru care acolo nu 

este posibil. Pentru că trebuie să fii o 

rotiţă supusă într-un sistem care func-

ţionează şi care te striveşte dacă încerci 

să-l pui la îndoială. Oricum, copiii mei 

se pot întoarce oricând în Canada, când 

vor fi în deplină cunoştinţă de cauză, 

pentru că sunt şi cetăţeni canadieni.12 

 

II. Efectele migraţiei asupra 

României pe termen scurt, 

mediu şi lung. 

Profesorul Dumitru Sandu, amin-

                                                 
11 Ibidem, p. 8-9; 
12 Viorel Gaiţă, realizator de emisiuni umoris-
tice. Articolul Trei motive pentru care m-am 
întors în România în ziarul Dilema Veche, Nr. 
464, 3-9 ianuarie 2013; 

tit de către noi, vorbea despre migraţie 

ca fiind a treia cale a tranziţiei post-

comuniste care nu este nici instituţio-

nală, nici economică, nici politică, ci 

una de tip social-spontan. Nu este in-

ternă, ci externă, nici definitivă ci tem-

porară.13  

Profesorul Sandu ajunge la aceas-

tă concluzie după ce descrie tabloul 

schimbărilor ce au urmat revoluţiei 

din ‘89, explicând că în plan economic, 

tranziţia postcomunistă semnifică edi-

ficarea economiei de piaţă. Sub aspect 

politic, ea se traduce în construcţia de-

mocraţiei. Nici economia de piaţă şi 

nici democraţia nu se realizează însă 

dintr-o dată şi nu duc automat la bu-

năstare socială. Sunt soluţii instituţio-

nale importante pentru a facilita dez-

voltarea socială. Ele deschid calea spre 

manifestarea creativităţii sociale în gă-

sirea soluţiilor de depăşire a sărăciei 

sau de dezvoltare socială. Căderea co-

munismului a coincis cu un imens val de 

sporire a aspiraţiilor pentru libertate şi 

prosperitate. În ţări precum România, 

cu numeroase ezitări în înfăptuirea 

reformelor, determinate sau nu de 

punctul de pornire al comunismului de 

clan ceaușist, stările de frustrare socia-

lă s-au accentuat prin incapacitatea că-

ilor instituţionale de a duce la satisfa-
cerea aspiraţiilor de bunăstare. Ieşirea 

din sărăcie şi drumul spre prosperita-

te au întârziat însă să apară în clară le-

gătură cu ordinea capitalist-democra-

                                                 
13 Dumitru Sandu (coordonator), Viaţa so-
cială…, op.cit., p. 19; 
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tică la nivelul societăţii româneşti 

postdecembriste.14 

Imposibilitatea satisfacerii idea-
lurilor şi nevoilor în ţara de origine i-a 
determinat pe mulţi dintre români să 
caute soluţia în alte ţări, prin micul 

trafic de frontieră, prin explorarea pie-
ţelor forţei de muncă din Occident, 
prin plecări temporare legale sau ile-
gale, reglementate ori nereglementate. 

Acestea au avut atât contribuţii poziti-
ve, date de libertatea de a călători în 
străinătate asociată noii ordini demo-
cratice din ţară, dar şi deschiderilor de 
tip Schengen, cât şi negative, prin şo-
majul urban evidenţiat de recesiunea 
economică, prin accentuarea sărăciei 
rurale în condiţiile migraţiei de reveni-

re de la oraş la sat, ale reducerii nave-
tismului rural-urban şi ale crizei din 
agricultură. Explorarea Occidentului 
sau a Orientului Apropiat în căutarea 

unor locuri de muncă şi venituri supe-
rioare celor inexistente sau simbolice 
din ţară, în aceste condiţii a devenit a 

treia cale a tranziţiei româneşti, alături 
de cea a economiei de piaţă şi calea 

politică a democraţiei.15 
 
III. Implicaţiile migraţiei 

asupra familiei 

Cu siguranţă, societatea în care 

trăim cunoaşte o imagine distinctă faţă 

de percepţia noastră asupra familiei 
                                                 
14 Cristina Hermeziu, Privirea fraternă a 
francezilor, Dilema Veche, nr. 464, 3-9 ianuarie 
2013; 
15 Ibidem, p. 20. 

astăzi. Astăzi atâtea lucruri s-au 

schimbat, atâtea nu-şi mai regăsesc va-

loarea şi frumuseţea de odinioară. Se 

întâmplă asta pentru că şi noi, oame-

nii, suntem diferiţi. Deşi creaţi cu ace-

eaşi structură de nevoi, am ajuns să ne 

călcăm în picioare şi să pornim în gra-

bă de la o linie de start, uitând că este 

posibil să nu mai ajungem la sfârşit, 

sau uitând că este important cum 

ajungem la sfârşit. Competiţia a fost 

dintotdeauna motivantă, ne-a impul-

sionat să luptăm, însă oamenii au uitat 

de moralitate, de cinste, de onestitate 

şi au ajuns să se conducă din ce în ce 

mai acerb după formula filozofului re-

nascentist Niccolò Machiavelli, scopul 

scuză mijloacele, intens vehiculată în 

opera sa Principele. 

În România, ca şi în alte societăţi 

europene, familia a căutat să se deba-

raseze de „gloria” conservatorismului, 

de „meritul” de a fi păstrătoarea valo-

rilor tradiţionale. A avut loc un proces 

vizibil de democratizare, de laicizare şi 

liberalizare a vieţii de familie. 

Pare, uneori, că ne mişcăm în-

tr-un labirint încărcat cu prejudecăţi, 

lipsuri şi demagogii, în care lumina 

salvatoare nu-şi face apariţia lăsându-

ne adesea să ajungem într-un punct în 

care totul ia o întorsură extremă. Rela-

ţiile sociale au stat mereu la baza 

realităţii sociale, ele fiind cele care dau 

viaţă, mişcare şi susţin această ordine. 

Societatea apare astfel ca un aparat cu 

o întrebuinţare clar stabilită, format 
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din multiple piese care însă nemonta-

te, în aşa fel încât să formeze aparatul 

primar, nu produc niciun efect, legătu-

ra, relaţiile dintre piese fiind ceea ce 

asigură succesul aşteptat şi deci ordi-

nea socială. 

Privită din perspectivă sociologi-

că, familia este definită ca formă speci-

fică de comunitate umană.16 Reprezin-

tă „celula” societăţii, elementul unic al 

societăţii primitive şi elementul esen-

ţial al societăţii moderne, în jurul ei 

depunându-se, cristalizate, forţele so-

ciale.17 Ea se afirmă ca o formă specifi-

că de comunitate umană, unind per-

soane prin căsătorie, filiaţie sau rude-

nie, constituind o comunitate de viaţă, 

interese şi întrajutorare.18 Reprezintă 

agentul unei acţiuni pedagogice pri-

mare care „fixează” în individ habitu-

sul primar de clasă, primele scheme de 

percepţie, de gândire şi de acţiune ca-

re vor funcţiona ca fundament şi prin-

cipiu de selecţie în procesul încorpo-

rării tuturor experienţelor ulterioare, 

astfel încât experienţele diferite trăite 

de un individ, se integrează în unitatea 

unei biografii sistematice care se orga-

nizează pornind de la situaţia origi-

nară de clasă, experimentată într-un 

                                                 
16 Dumitru Otovescu (coordonator), Tratat de 
sociologie generală, Editura Beladi, Craiova, 
2010, p. 838; 
17 Dumitru Otovescu (coord.), Monografia so-
ciologică în România. Cercetări contemporane, 
Editura Beladi, Craiova, 2006, p. 70; 
18 Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de 
dreptul familiei, Ediţia a VII-a All Beck, Bucu-
reşti, 2002, p. 1; 

tip determinat de structura familială.19 

Evoluţia societăţii umane de-a 

lungul istoriei a fost privită prin pris-

ma diferitelor raporturi pe care indivi-

zii le stabilesc cu natura, cu ceilalţi, şi 

cu ei înşişi. Importante pentru studiul 

sociologic sunt ultimele două, atât prin 

natura relaţiei reversibile ce se stabi-

leşte între ele, dar şi individual. 

Din creaţia lui Dumnezeu face 

parte şi alcătuirea socială, ce este pro-

prie fiinţării umane. Socialul este un 

component al umanului, indiferent de 

timpul istoric la care ne-am raporta. 

Oamenii au închegat şi încheagă relaţii 

complexe, iar punerea împreună a re-

laţiilor înseamnă realitatea socială.20 

Suntem tentaţi să gândim că într-o lu-

me în care am uitat pentru ce trăim, 

nici libertatea, dar nici familia nu-şi 

mai regăsesc sensurile de bază. Mai re-

prezintă familia cea mai satisfăcătoare 

cale de a dobândi lucrurile de care 

avem nevoie emoţional?21 Am învăţat 

să delimităm libertatea de libertinaj, 

să ştim care sunt lucrurile care ne în-

robesc? Este adevărat că mereu ne în-

toarcem la sânul celor dragi căutând 

cu disperare sprijin, înţelegere, protec-

ţie, iubire. Dar pentru asta e nevoie de 

                                                 
19 Daniela Petronela Feraru, Costurile sociale 
ale migraţiei externe din România, Editura Lu-
men, Iaşi, 2007, p. 47; 
20 Ionel Ungureanu, Personalizarea socialului. 
Înţelegeri teologice ale realităţii sociale, Editu-
ra Doxologia, Iaşi, 2011, p. 9. 
21 Monica Zapodeanu, Terapii familiale şi asis-
tenţa socială a familiei, Editura Lumen, Iaşi, 
2005, p. 88; 
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solidaritate, de unitate, pentru a-i ţine 

aproape.22 Tumultul grijilor cotidiene 

ne împinge să căutăm linişte şi pace, 

pe care le putem găsi doar în familie. 

Lucrurile spirituale sunt singurele ca-

re nu-şi vor pierde valoarea vreodată 

şi oricât am vrea să negăm acest lucru 

nu putem, pentru că toată fiinţa ome-

nească tinde către Creatorul său şi toa-

tă lupta pentru viaţă şi pentru păstra-

rea libertăţii nu-şi găsesc finalitatea 

pentru că nu căutăm unde trebuie, ale-

gem de bunăvoie să ne zbatem în mira-

jul certitudinii eşuate. 

În aceeaşi optică, profesorul Ilie 

Bădescu afirma: ceea ce vedem la fa-

milia de azi este o tragică degradare, 

ca parte a ordinii spirituale degradate 

a lumii noastre. Familia se situează în-

tre creaţiile Genezei, nu este o creaţie 

naturală, o zidire omenească sau un 

rod al întâmplării, ci este o operă a lui 

Dumnezeu, o lucrare divină.23 

Francis Fukuyama în „Marea Rup-

tură. Natura şi refacerea ordinii socia-

le” definea capitalul social ca fiind un 

set de valori informale împărtăşite de 

membrii unui grup şi care le permite 

să colaboreze între ei. Dacă membrii 

grupului ajung să se aştepte ca şi com-

portamentul celorlalţi să fie sigur şi 

cinstit, vor ajunge să aibă încredere 

unul în altul. Încrederea este ca un lu-

                                                 
22 Funcţia de solidaritate a familiei. 
23 Ilie Bădescu, Sociologie noologică. Ordinea 
spirituală a societăţii. Strat şi substrat sufletesc, 
Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2007, p. 373; 

brifiant care face să funcţioneze mai 

eficient orice grup sau organizaţie.24 

Prin urmare, elementul esenţial al ca-

pitalului social este încrederea, cu sta-

tutul de constantă, întrucât pierderea 

ei conduce automat la devalorizarea 

acestuia.25 Regulile după care se pro-

duce capitalul social este necesar să in-

cludă virtuţi precum sinceritatea, reci-

procitatea si asumarea responsabilită-

ţii în faţa obligaţiilor.26 Acelaşi autor 

prezenta relaţia dintre familie şi capi-

talul social: „În primul rând, familiile 

constituie unitatea de cooperare socia-

lă fundamentală, în care mamele şi taţii 

trebuie să colaboreze pentru a da naş-

tere, socializa şi educa pe copii”.  

James Coleman, sociologul căruia 

îi datorăm folosirea în sens larg a ter-

menului capital social, scotea în evi-

denţă importanţa acestuia ca fiind un 

„set de resurse proprii relaţiilor de fa-

milie şi organizaţiilor sociale ale comu-

nităţilor şi care sunt utile pentru evolu-

ţia cognitivă sau socială a unui copil”.27 

Legăturile dintre membrii familiilor 

sunt puternic personalizate, ceea ce fa-

ce ca încrederea reciprocă să reprezin-

te liantul în convieţuire pentru cei care 

                                                 
24 Francis Fukuyama, Marea Ruptură. Natura şi 
refacerea ordinii sociale, traducere din engleză 
de Liana V. Alecu, Editura Humanitas, Bucu-
reşti, 1999, p. 26; 
25 Horaţiu Tiberiu Gorun, Adrian Gorun, Ion 
Ghizdeanu, Gabriela Radu (coordonatori), op. 
cit., p. 130; 
26 Francis Fukuyama, op. cit., p. 27; 
27 Horaţiu Tiberiu Gorun, Adrian Gorun, op.cit., 
p. 109; 
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compun grupul respectiv. Caracterul 

puternic personalizat al relaţiilor inter-

ne poate afecta însă raporturile exter-

ne, făcând ca în afara familiilor să exis-

te puţin capital social. Tabloul social 

este, în această situaţie, unul fragmen-

tat: există grupuri sociale restrânse – 

familiile – cu o rezervă de capital social 

apreciabilă, dar şi spaţii sociale largi, în 

intervalul dintre aceste grupuri, în care 

capitalul social este nesemnificativ. 

Practic, între familie (depozitarul nor-

melor informale) şi stat (depozitarul 

normelor formale) se creează un hia-

tus care nu asigură coalizarea grupuri-

lor familiale în apărarea intereselor, 

statul devenind excesiv de puternic. 

Remediul îl reprezintă societatea civilă, 

ea reprezentând grupurile şi asociaţiile 

ce se află între familie şi stat. Societa-

tea civilă este purtătoare de capital so-

cial, ea asigurând şi circuitul capitalului 

social în sens dublu: de la familie către 

societate şi de la societate către familie. 

Sporesc, în acest fel, legăturile de reci-

procitate socială.28 

Omul de astăzi experimentează 

nefericirea şi alienarea încă din copilă-
rie, pentru a le trăi sub forme distincte 

la fiecare vârstă a vieţii lui. Astfel, copi-

lul creşte fără părinţi, abandonat atât 

fizic, cât şi moral şi afectiv, fără mode-
le, cu sentimentul că el nu este impor-
tant şi, prin urmare, se pregăteşte să 
nu îşi ia în serios proprii copii. Tânărul 

nu este cast, puternic, dornic de a învă-

                                                 
28 Ibidem, p. 110; 

ţa şi de a se maturiza, de a-şi câştiga 
prin propriile eforturi locul în societa-
tea adulţilor. Şi de ce ar face-o, dacă 

adulţii vor să pară mai tineri decât 
sunt în realitate şi dau dovadă de ima-
turitate în comportament şi în deciziile 

pe care le iau? Adultul nu îşi asumă 
responsabilităţi sau le abandonează 
pentru „a se regăsi pe sine” sau în nu-
mele „împlinirii de sine” îşi neglijează 
în diferite grade copiii – care cresc 
ocrotiţi, educaţi, îngrijiţi de substitute 
ale părinţilor (bone, creşe, grădiniţe, 
şcoli, centre de zi, televizor, internet, 
computer), se angajează în mod iraţio-
nal în relaţii care îi mutilează spiritual 

şi afectiv. Bătrânul nu are înţelepciune, 
se plânge că nu este respectat, dar nici 

nu mai are calităţi pentru care era ve-
nerat cândva. Mutaţia suferită în pla-
nul valorilor, pierderea sensului anga-
jamentelor faţă de obligaţiile familiale, 
devalorizarea noţiunilor de familie, că-
sătorie, responsabilitate afectează în 
special membrii vulnerabili ai familiei. 
Se pare că lumea în care trăim este 

una care nu numai că şi-a pierdut bu-
sola, dar nici nu mai ştie de unde a ple-

cat şi unde trebuie să ajungă.29 

Tendinţele/mutaţiile în familia 

românească contemporană, consecin-

ţă a unor factori de ordin social sunt 

următoarele: 

a) liberalizarea sexualităţii pre-

maritale (înlăturarea tabu-ului virgini-

                                                 
29 Emilia Maria Sorescu, Bătrâneţea între bine-
cuvântare şi blestem. Sociologia bătrâneţii, 
Editura Universitaria, Craiova, 2010, p. 29-30; 
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tăţii), cu consecinţe în comportamen-

tul adolescenţilor, cât şi în atitudinile 

sociale ale acestora; 

b) ilegitimitatea naşterilor (core-

lat cu) determină apariţia unei noi ca-

tegorii sociale ce ridică multiple pro-

bleme psiho-sociale – „părinţii adoles-

cenţi”; 

c) instabilitatea crescută a căsă-

toriilor, în special în primii 5-7 ani; 

d) familiile monoparentale pater-

ne sau materne care apar fie în urma 

divorţului sau abandonului familial, 

decesului, detenţiei unuia dintre pă-

rinţi etc.30  

Unitatea familială este cea care 

suferă transformări multiple în cazul 

plecărilor în străinătate. Desigur, este 

necesar să discernem între migrările 

temporare şi cele definitive, cele în ca-

re pleacă un singur membru al familiei 

şi cele în care părinţii aleg să plece îm-

preună cu copiii. În fiecare dintre aces-

te situaţii aveam de-a face atât cu 

avantaje cât şi dezavantaje. 

Este un alt fenomen care a luat 

amploare şi care poate avea, în timp, 

efecte dăunătoarea asupra statului 

nostru, dat fiind numărul mare de mi-

granţi. Convenţia Europeană referitoa-

re la statutul juridic al lucrătorului mi-

grant prevede dreptul la reîntregirea 

                                                 
30 Studiu Naţional privind situaţia copiilor 
străzii, Organizaţia Salvaţi Copiii cu sprijinul 
Reprezentanţei UNICEF în România, Gabriela 
Alexandrescu (coordonator), 1998-1999, p. 
79; 

familiei în condiţiile în care lucrătorul 

migrant îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul acelei ţări în mod legal şi dis-

pun pentru familia sa de o locuinţă 

considerată normală pentru lucrătorii 

naţionali din regiunea unde este anga-

jat.31 

Familiile, din ce în ce mai nume-

roase, care au trăit sau trăiesc expe-

rienţa migraţiei la muncă în străinăta-

te s-au confruntat cu probleme de o 

gravitate ridicată, materializate în de-

cizii de divorţ, micşorarea ratei natali-

tăţii, încurajarea vieţii libertine, redu-

cerea numărului căsătoriilor, creşterea 

vârstei de întemeiere a familiilor. Pe 

de altă parte, deplasarea unuia dintre 

membrii familiei pentru o perioadă în 

străinătate poate să ducă la modificări 

de roluri şi funcţii în familie: cel care 

rămâne în ţară preia funcţia de cap de 

familie, iar efortul membrilor familiei 

de a îndeplini sarcinile celui plecat 

este adesea resimţit negativ.32 

Funcţionalitatea optimă a siste-

mului familial este asigurată prin dis-

tribuirea şi exercitarea corespunzătoa-

re a rolurilor specifice la nivelul famili-

ei. Confruntată cu fenomenul migraţiei, 

                                                 
31 Tereza Bulai, Fenomenul migraţiei şi criza 
familială, Editura Lumen, Iaşi, 2006, p. 45; 
32 Maria Pescaru, Consecinţele migraţiei fa-
miliei contemporane asupra creşterii şi educării 
copiilor, Conferinţa Internaţională a Societăţii 
Sociologilor din România – Reconstituind So-
cialul. Riscuri şi solidarităţi noi, Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea 
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 2-4 decembrie 
2010; 
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familia suferă schimbări structurale şi 

întâmpină dificultăţi întrucât trebuie să 

asigure îndeplinirea aceluiaşi set de ne-

voi, dar într-un context fundamental 

modificat. Prin plecarea la muncă în 

străinătate a unui membru al familiei 

se produce un dezechilibru la nivelul 

sistemului familial în planul exercitării 

rolurilor, iar disfuncţia trebuie rezolva-

tă printr-o redistribuţie a sarcinilor 

specifice. Dacă plecarea unui membru 

al familiei aduce un plus în zona satis-

facerii necesităţilor primare (hrană, 

îmbrăcăminte, condiţii de locuire mai 

bune etc.) există posibilitatea unei 

pierderi în zona satisfacerii necesităţi-

lor de ordin afectiv, iar, în acest caz, 

membrii sistemului familial cei mai 

afectaţi sunt copiii.33 Prin urmare, pu-

tem spune că există cazuri în care mi-

graţia a condus la divorţ, așa cum afir-

mam mai sus, dar şi cazuri în care mi-

graţia apare ca strategie de supravie-

ţuire după divorţ. În primul caz, avem 

în vedere faptul că fenomenul migraţi-

ei are ca efect slăbirea relaţiilor dintre 

soţi, atât ca urmare a distanţei fizice 

dintre aceştia, cât şi ca urmare a difi-

cultăţilor inerente procesului migrato-

riu. Îndeosebi, atunci când migraţia 

durează mai mulţi ani, părintele emi-

                                                 
33 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, 
Migraţia şi efectele ei în plan familial, prep. dr. 
Adrian Lupu, Importanţa redistribuirii roluri-
lor în familiile de migranţi, suport de curs 
adresat participanţilor la proiectul Migraţia şi 
traficul minorilor neînsoţiţi: măsuri urgente 
pentru minorii aflaţi în situaţie de vulnerabi-
litate extremă, p. 45; 

grant riscă să devină deprimat. De cea-

laltă parte, părintele rămas în ţară, 

confruntat la rândul său cu dificultăţi 

în gestionarea sarcinilor familiei ră-

mase în totalitate ca responsabilitate a 

sa, poate considera că o soluţie mai fa-

vorabilă este divorţul şi poate, recăsă-

torirea. În al doilea caz, ipoteza este 

motivată de nevoia de a obţine resur-

sele financiare necesare susţinerii fa-

miliei de către singurul părinte. Aceas-

tă situaţie apare mai ales atunci când 

părintele în grija căruia rămâne copilul 

se poate baza pe sprijinul familiei ex-

tinse (bunicii, alte rude).34 

Cea mai gravă situaţie este de de-

parte cea în care ambii părinţii pleacă 

la muncă în afara ţării, iar copiii rămân 

lipsiţi de protecţia, grija şi dragostea 

acestora, lucruri care nu vor putea fi 

înlocuite de persoanele în grija cărora 

sunt lăsaţi cei mici.  

Efectele migraţiei părinţilor 

la muncă în străinătate asupra 

copiilor 

Una dintre consecinţele cu cele 

mai mari implicaţii negative ale migra-

ţiei românilor este că o mare parte a 

generaţiei actuale de copii din România 

creşte fără sprijinul de neînlocuit al 

părinţilor. Plecarea unuia dintre pă-

rinţi sau a ambilor provoacă urme 

adânci, de neînlocuit în evoluţia copi-

ilor care rămân acasă. Acestea sunt 

asemenea unor cicatrici interioare, pe 

                                                 
34 Ionel Stoica, Tentaţia migraţiei. Necesitate şi 
oportunitate într-o lume globalizată, Editura 
Militară, Bucureşti, 2011, p. 236; 
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care nu le putem vedea şi prin urmare, 

va fi foarte greu să le vindecăm. De 

foarte multe ori nici nu ştim că ele 

sunt acolo. Aceasta este diferenţa între 

rănile fizice, cele vizibile, dar care se 

şterg cu timpul, şi cele interioare, lăun-

trice împotriva cărora este foarte greu 

de luptat. Copiii reprezintă încă dina-

inte de naşterea fizică, un motiv de bu-

curie, o veste care ne aduce speranţă, 

nădejde, care ne umple sufletul de 

entuziasm. Poate şi din această cauză 

uităm cât este de mare responsabilita-

tea noastră ca părinţi faţă de naşterea, 

creşterea şi educarea acestora. Uităm, 

de multe ori, că o dată ce ne-am decis 

să aducem pe lume un copil, priorităţi-

le noastre se schimbă, modul de vieţui-

re şi de gândire capătă alte conotaţii. Şi 

mă refer aici, la faptul că, această situ-

aţie ne responsabilizează ca fiinţe 

umane şi sociale, ne diminuează condi-

ţia noastră egoistă de a ne raporta la 

cei din jurul nostru. 

În climatul actual în care trăim, 

ordinea firească a lucrurilor a luat însă 

o întorsură negativă şi, cel mai trist 

este că, în prezent, prin ceea ce facem, 

noi punem bazele viitoarei societăţi în 

care vor creşte copiii noştri. Prin ur-

mare, de noi depinde cum îi formăm şi 

cum le pregătim terenul pentru viaţă. 

Migraţia la muncă în străinătate 

se produce, aşa cum am arătat până 

acum, pe fondul marilor lipsuri finan-

ciare. Realitatea socială românească 

actuală nu mai reprezintă pentru mulţi 

dintre noi, locul unde să ne putem rea-

liza profesional sau unde putem duce 

un trai, cel puţin liniştit, cu familia. 

Datorită acestui fapt, foarte mulţi ro-

mâni au ales calea străinătăţii, calea 

despărţirii de cei dragi, o cale care 

poate părea salvatoare la început dar 

care în timp va avea efecte nocive atât 

la nivel individual/familial cât şi social. 

Pentru a putea asigura măcar o parte 

din nevoile de bază ale membrilor din 

familie, mulţi români sunt constrânşi 

să aleagă munca pentru străini, datori-

tă lipsei locurilor de muncă din ţara 

noastră, lipsei unui sistem de guverna-

re eficient care să asigure cetăţenilor 

săi o stabilitate economică. În România 

diferenţele de clasă sunt din ce în ce 

mai vizibile, fiind împărţite în structuri 

de oameni foarte bogaţi, care reprezin-

tă o minoritate naţională, şi majorita-

tea covârşitoare constituită din oame-

nii săraci, care nu dispun nici de cele 

mai elementare condiţii de trai şi unde 

subcultura, educaţia deficitară, igiena 

precară sunt extrem de evidente. Lipsa 

clasei de mijloc face aşadar ca România 

să cadă într-o prăpastie de neimaginat. 

Din păcate, soluţii există, dar nu 

ştim cât se poate sau cât se doreşte ca 

acestea să fie puse în practică. Cert 

este că de la o societate bazată pe ega-

litarism, în care nu am ştiut cum să ne 

comportăm altfel sau nu ni s-a permis 

şi după care mulţi încă suspină melan-

colic, acum, încă o dată, nu reuşim să 

găsim un sistem de conduită şi de con-
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ducere eficient după care să ne organi-

zăm. Poate că aceasta este menirea ro-

mânului, să se pătimească şi, urmând 

doctrina creştină, în maniera aceasta, 

să-şi câştige mântuirea. În felul acesta, 

trebuie să încetăm să ne mai plângem, 

pentru că nu reuşim să avem idei şi 

planuri originale de gândire care să ne 

aducă eficienţă şi câştig. Am fost obiş-

nuiţi de mici, încă de la debutul nostru 

în mediul şcolar, să reproducem ideile, 

gândirea, concepţiile altora, fără să ne 

căznim câtuşi de puţin să căutăm noi 

înşine alte variante sau să găsim alte 

soluţii. Spiritul acesta de imitaţie, în 

speţă mimesisul, ar trebui privit în în-

ţelesul pe care vechii greci îl dădeau 

termenului, acela de imitare a unui ti-

par sau model, dar nu al esenţei care 

dă specificul personalității. Mimesisul 

trebuie privit aici ca imitare a unui 

comportament sau, mai bine zis, res-

pectarea unui sistem de valori general 

acceptat, care stă la baza ordinii socia-

le. Însă raportarea la ceilalţi nu în-

seamnă imitaţie, deoarece aceasta re-

duce complexitatea personalității 

umane la condiţia de fiinţă incapabilă 

să-şi valorizeze propria unicitate, so-

cietatea apărând astfel ca o colecţie de 

indivizi asemănători, relaţionaţi în 

plan social de „instinctul gregar al aso-

cierii prin intrarea în rezonanţă a mo-

delelor similare de conduită comu-

nitară”.35  

                                                 
35 Buzărnescu, Ştefan, Doctrine sociologice 
comparate. Antologie şi crestomaţie de texte, 
Editura de Vest, Timişoara, 2007, p.94. 

Plecarea la muncă în străinătate a 

părinţilor produce asupra copiilor o 

amprentă asupra formării personalită-

ţii, indiferent dacă acesta are o vârstă 

mai fragedă sau a atins deja pragul 

adolescenţei. Cu siguranţă că este cu 

atât mai grav cu cât micul candidat la 

umanitate este părăsit de părinţi când 

abia învaţă să ia contact cu mediul ca-

re-l înconjoară. 

În prezent, statul, deşi cu o politi-

că legislativă mai bine pusă la punct 

decât în trecut, nu dispune de mijloace 

suficiente şi mai ales de calitate, pen-

tru implementarea prevederilor juridi-

ce ceea ce duce la o destabilizare a sis-

temului de protecţie a copilului. Pe de 

altă parte, societatea este bulversată 

de această incapacitate a statului, pu-

nând-o pe seama dezinteresului real 

faţă de problemele reale ale oamenilor 

şi confundă, de foarte multe ori, pro-

tecţia pe care o poate asigura statul cu 

obligaţia substituirii drepturilor fami-

liale/părinteşti. Facem referire aici la 

faptul că obligaţia principală privind 

asigurarea unei evoluţii favorabile co-

piilor revine părinţilor, statul fiind 

abia pe locul doi şi intervenţia lui limi-

tându-se în a acţiona atunci când situ-

aţia o impune, anume când siguranţa 

şi dezvoltarea copiilor sunt puse în pe-

ricol în mediul lor natural de viaţă. 

În ceea ce priveşte situaţia migra-

ţiei la muncă în străinătate din pers-

pectivă legislativă, există prevederi în 



MIGRAȚIA. EFECTELE EI ASUPRA FAMILIEI.  
LUMI, FRONTIERE ȘI REALITĂȚI SOCIALE ACTUALE ALE FENOMENULUI 

58 

acest scop36 însă statul român nu are 

politici pentru punerea lor în aplicare 

aşa cum ar trebui, nu dispune de sufi-

ciente resurse şi instrumente pentru 

implementare. În consecinţă, această 

nouă generaţie, ai cărei părinţi sunt 

plecaţi peste hotarele ţării ca să le asi-

gure o viaţă mai bună, economic, creş-

te şi se dezvoltă de una singură, fără 

modele parentale de urmat şi cu com-

portamente deviante, pe care în timp, 

societatea, le va resimţi din plin. 

Această mare categorie de efecte 

pe care le produce migraţia părinţilor 

asupra copiilor le-am împărțit în două 

mari grupe şi anume: efecte pozitive şi 

efecte negative, urmând să le detaliez 

pe fiecare în parte. 

A. Efecte negative, pe care pleca-

rea la muncă în străinătate le produce 

asupra copiilor sunt: 

                                                 
36 Ordinul 219/15.06.2006 emis de secretarul 
de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protec-
ţia Drepturilor Copilului – privind activităţile 
de identificare, intervenţie şi monitorizare a 
copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţi-
lor pe perioada în care aceştia se află la muncă 
în străinătate; Legea 272/2004 privind pro-
tecţia şi promovarea drepturilor copilului; Or-
dinul 286/06.07.2006 emis de secretarul de 
stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului pentru aprobarea Nor-
melor Metodologice privind întocmirea Planu-
lui de Servicii şi a Planului Individualizat de 
Protecţie; Codul familiei; H.G. nr. 683/2006 
pentru completarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lu-
crează în străinătate aprobate prin H.G. nr. 
384/2001; Decretul nr. 31/1954 privind per-
soanele fizice şi juridice. 

1) apariţia şi dezvoltarea fenome-

nului de abuz asupra copilului; 

2) neglijarea copilului; 

3) efecte juridice privind încălca-

rea unor drepturi fundamentale ale 

copilului 

a) Efecte psihologice: 

1) durere, anxietate, depresie; 

2) singurătatea copiilor şi efec-

tele separării de părinţi (depri-

varea maternă şi paternă); 

3) sinuciderea; 

b) Efecte sociale: 

1) devianţa; 

2) devianţa şcolară; 

3) delicvenţa juvenilă; 

Plecarea părinţilor la muncă în 

străinătate şi lăsarea copiilor în ţară 

poate îmbrăca forma unui abuz asupra 

copilului, funcţie de situaţia dată. 

Subiect tabu pentru Romania de-

ceniile trecute, astăzi fenomenul de 

abuz asupra copilului este o realitate 

recunoscută, puţin studiată şi mai pu-

ţin susţinută prin programe de preve-

nire şi intervenţie. Dacă la nivel inter-

naţional primele demersuri se făceau 

la începutul anilor 60, la nivel naţional 

prima cercetare s-a realizat în anul 

1996, pentru ca în 2003 să fie incluse 

într-un raport oficial primele cazuri de 

abuz asupra copilului şi abia la începu-

tul anului 2005 să intre în vigoare Le-

gea nr. 272 privind protecţia şi promo-

varea drepturilor copilului, care defi-

neşte conceptul de abuz asupra copilu-

lui astfel: „Prin abuz asupra copilului 
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se înţelege orice acţiune voluntară a 

unei persoane care se află într-o rela-

ţie de răspundere, încredere sau de 

autoritate faţă de acesta, prin care este 

periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, 

mentală, spirituală, morală sau socială, 

integritatea corporală, sănătatea fizică 

sau psihică a copilului”.37 

Plecarea la muncă în străinătate a 

părinților constituie, în foarte multe si-

tuații, cazuri de neglijare gravă sau di-

verse forme de exploatare asociate 

formelor de abuz asupra copilului. Se 

pune problema modului în care copiii 

rămaşi în supravegherea altor persoa-

ne sunt îngrijiţi şi educaţi de aceştia. 

Există situaţii în care persoana de în-

grijire neglijează copilul din toate 

punctele de vedere. Acest comporta-

ment vine în contradicţie cu ceea ce 

oferă de obicei părinţii copiilor lor 

(hrană, afecţiune, educaţie, îngrijire, 

ocrotire).38 

Juridic, neglijarea, este definită ca 

omisiunea, voluntară sau involuntară, 

a unei persoane care are responsabili-

tatea creşterii, îngrijirii sau educării 

copilului de a lua orice măsură subor-

donată acestei responsabilităţi, fapt 

care pune în pericol viaţa, dezvoltarea 

fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială, integritatea corporală, sănăta-

                                                 
37 Art. 89, alin. 1 din Legea 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
38 Tereza Bulai, op. cit., p. 66; 

tea fizică sau psihică a copilului.39 

Interesul pentru drepturile copi-

lului a apărut în a doua jumătate a se-

colului al XIX-lea, când a luat naştere 

prima mişcare preocupată de aspecte 

referitoare la dezvoltarea copilului, ca-

re pleda pentru protecţia acestuia îm-

potriva neglijării, exploatării şi a vio-

lenţei. În Europa, perioada s-a caracte-

rizat prin deschiderea unui număr 

considerabil de instituţii publice de 

ocrotire, şcoli şi instituţii separate 

pentru copii delicvenţi, precum şi de 

tribunale pentru minori. 

Convenţia Naţiunilor Unite cu pri-

vire la Drepturile Copilului a încunu-

nat, prin prevederile sale, evoluţia cali-

tativă a dezbaterilor politice care au 

avut ca subiect copilul şi copilăria. 

Acest document a propus o atitudine 

nouă faţă de copil accentuând faptul 

că, orice copil este o individualitate în-

zestrată, încă de la naştere, cu toate 

drepturile umane, cu nevoie de îngriji-

re specială, de protecţie adecvată tre-

buinţelor sale şi a impus, mai ales, ca 

măsurile dezirabile pentru realizarea 

acestei protecţii să se refere la toţi co-

piii, indiferent de rasă, sex, religie, na-

ţionalitate.40 

România a ratificat Convenţia pe 

28 septembrie 1990 prin Legea nr. 

18/1990 şi s-a inspirat din aceasta 

atunci când a elaborat Legea nr. 272/ 

                                                 
39 Art. 89, alin. 2 din Legea nr. 272/2004 pri-
vind protecţia şi promovarea drepturilor copi-
lului. 
40 Ibidem, p. 28; 
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2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturile copilului care a introdus în 

România o nouă viziune asupra copilă-

riei. Aceasta a refuzat să-i vadă pe co-

pii ca pe nişte mini-cetăţeni şi a subli-

niat că drepturile copilului fac parte 

din categoria drepturilor omului. 

Spre deosebire de legislaţia ante-

rioară, care conţinea dispoziţii doar 

pentru copiii aflaţi în dificultate şi care 

aveau nevoie de măsuri de protecţie, 

legislaţia actuală îşi extindea prevede-

rile asupra tuturor copiilor (fie că tră-

iesc împreună cu părinţii lor sau sepa-

rat de aceştia; fie că au sau nu nevoi 

speciale de educaţie sau îngrijire me-

dicală etc.), acoperind astfel majorita-

tea situaţiilor în care se poate găsi un 

copil. 

Migrația părinților la muncă în 

străinătate produce și efecte juridice în 

ceea ce privește respectarea drepturilor 

copiilor care rămân în țară ducând în 

mod vizibil la încălcarea unor drepturi 

fundamentale ale acestora, drepturi 

prevăzute atât în acte internaţionale 

amintite mai sus cât şi în legislaţia au-

tohtonă. Pe cele pe care le-am identifi-

cat le amintesc în continuare cu detali-

erea de rigoare: 

1. dreptul copilului de a creşte 

alături de părinţii săi; 

2. dreptul la educaţie; 

3. dreptul la un nivel de trai 

adecvat; 

4. dreptul la sănătate; 

5. dreptul copilului la odihnă şi 

vacanţă şi protecţie împotriva 

exploatării prin muncă; 

6. dreptul la protecţie specială şi 

asistenţă din partea statului. 

Copiii ai căror părinţi muncesc în 

afara graniţelor ţării manifestă la nivel 

psihologic simptome frecvente de de-

primare. Dat fiind potenţialul cunoscut 

al acelora care îşi etalează de mici ex-

teriorizarea problemelor, este impor-

tant să se ia în considerare factorii 

asociaţi cu dezvoltarea problemelor 

iniţiale în comportamente ulterioare 

de risc. Întrucât exteriorizarea proble-

melor apare adesea împreună cu alte 

psihopatologii, acestea din urmă tre-

buie considerate ca fiind factori ce aju-

tă la dezvoltarea problemelor iniţiale 

cu comportamente de risc. În particu-

lar, mulţi copii care manifestă exterio-

rizarea problemelor arată, totodată, şi 

un nivel ridicat de anxietate/depresie. 

Manifestări psiho-comportamen-

tale la copiii care au unul sau ambii 

părinţi plecaţi la muncă în străinătate: 

1. deteriorarea conduitei şcola-

re; 

2. sentimente de abandon, de 

nesiguranţă; 

3. tristeţe; 

4. anxietate; 

5. stări depresive; 

6. atitudine de indiferenţă; 

7. încăpăţânare care poate mer-

ge până la un comportament 

agresiv ca rezultat al frus-

trării şi al nevoii de atenţie; 
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8. tulburări de atenţie; 

9. tulburări ale stimei de sine; 

10. supraapreciere şi subapreci-

ere; 

11. dificultăţi de adaptare; 

12. comportamente (pre)delinc-

vente; 

13. conduite sinucigaşe. 

Pierderea dragostei părinţilor, 

respingerea parentală, în copilăria mi-

că, pot cauza serioase injurii narcisis-

mului infantil provocând sentimente 

ambivalente, exprimate, pe de o parte, 

de dorinţa inconştientă de a-i face rău 

părintelui, iar pe de altă parte, de frica 

de a pierde sprijinul acestuia. Din 

perspectiva teoriei ataşamentului, de-

presia a fost pusă în relaţie cu eşecul 

în stabilirea unei relaţii securizante şi 

stabile cu părinţii, în perioada copilă-

riei. Tulburările cognitive şi schemele 

negative erau văzute ca efect al unor 

părinţi critici şi intoleranţi, al negării 

iubirii,41 al unor standarde comporta-

mentale ambiţioase şi nerealiste fixate 

de către părinţi, al unor modele de în-

văţare sau/şi unei pierderi traumatice 

precoce în timpul copilăriei mici.42 Co-

pilăria ne oferă ocazii importante de a 

învăţa din lumea înconjurătoare. Ne 

dezvoltăm aptitudinile care ne permit 

să devenim fiinţe sociale şi să partici-

                                                 
41 A se urmări opinia Ioanei, din interviul 
video. 
42 Jörg Richter, Rolul parental şi antecedente de 
depresie, în Revista reţelei pentru prevenirea 
abuzului şi neglijării copilului. Copiii de azi 
sunt părinţii de mâine, nr. 10 din iulie 2002, 
traducere de Ana Muntean, p. 50; 

păm pe de-a întregul la viaţa de familie 

şi la cea a comunităţii. Această perioa-

dă timpurie a vieţii este crucială pen-

tru evoluţia viitoare a vieţii noastre. 

Experienţele şi particularităţile copilă-

riei au o contribuţie descrisă de toate 

şcolile psihopatologice în structurarea 

tulburărilor de personalitate. Persona-

litatea părinţilor, prezența acestora şi 

starea lor de sănătate influenţează 

atenţia diferită acordată copiilor, la fel 

ca şi durata prezenţei părinţilor alături 

de copii. Disfuncţionalitatea rolului pa-

rental, cu părinţi agresivi şi instabili, 

favorizează apariţia unor trăsături de 

tip antisocial sau borderline prin com-

portamentul abuziv sau neglijent. 

Durata absenţei unui membru al 

familiei poate fi asociată cu o serie de 

probleme sau cu neasigurarea unor 

nevoi ale copilului. Nevoia de afecţiune 

scade odată cu creşterea duratei ab-

senţei părinţilor, fiind înlocuită cu ne-

voie de comunicare cu aceştia. Copiii 

proveniţi din familii cu părinţi la mun-

că în străinătate au mai multă nevoie 

de încurajare şi recunoaştere tocmai 

pentru că, în absenţa acestora nu au 

decât un acces limitat la dragostea ne-

condiţionată de tip părintesc.43 

Efectele negative ale unui deficit 

de educaţie se resimt la nivelul conşti-

inţei morale a adolescentului şi, impli-

cit, al integrării sale armonioase în via-

ţa adultă. Manifestările adolescentului, 

extreme, cum este sinuciderea, devian-

                                                 
43 Tereza Bulai, op.cit., p. 57. 
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te de la calea normală de dezvoltare, 

dincolo de tulburările inerente vârstei 

ca atare, pot constitui un simptom in-

dicativ pentru identificarea unor ca-

renţe de educaţie în domeniul moral. 

Majoritatea anomaliilor psihice, afec-

tive sau caracteriale ale adolescenţilor 

provin, de pildă, din absenţa realizării 

adecvate a funcţiilor familiei şi respon-

sabilităţii părinţilor, familia reprezen-

tând, din acest punct de vedere, un gen 

de „personalitate colectivă” a cărei ar-

monie sau dizarmonie au o rezonanţă 

deosebită în structurarea personalită-

ţii morale a adolescentului, în sănăta-

tea şi echilibrul său psihic. Absenţa 

unor exigenţe educative, a unui proces 

de socializare adecvat poate genera 

numeroase erori, care contribuie, ade-

seori, la formarea unei personalităţi 

morale distorsionate, labile, aflate în 

conflict latent cu normele şi valorile 

sociale şi a cărei inadaptare constituie 

sursa celor mai multe acte cu caracter 

deviant. 

De cele mai multe ori suicidul, 

pentru un adolescent, nu apare ca o 

realizare a ideii morţii, ci mai degrabă 

ca ideea unei schimbări produsă de un 

factor declanşator exterior (de pildă, 

un conflict familial), ce poate face ca 

ideea atacului la propria persoană să 

fie percepută ca o soluţie dorită, de 

atac asupra unei alte persoane. Spre 

deosebire de adulţi, la care stările de-

presive se caracterizează printr-o lipsă 

de energie şi o încetinire a manifestă-

rilor motricităţii, prin dispariţia bunei 

dispoziţii, la copii se produce în stările 

depresive o stare de iritaţie, de excita-

ţie motorie. Depresia este rezultat al 

unei tulburări organice, şi anume este 

legată de faptul că în structurile cere-

brale nivelul unor mediatori cum ar fi 

serotonina, dopamina, noradrenalina 

scade practic până la zero şi omul tră-

ieşte o stare de pesimism, de depre-

sie.44 

Dintre toţi aceşti factori, şcoala, 

biserica şi familia sunt considerate 

principalele instituţii de educaţie şi de 

supraveghere a unui copil. În momen-

tul în care în una dintre aceste institu-

ții apare o problemă, aceasta se poate 

transforma în factor favorizant ai de-

lincvenţei juvenile. 

B. Efecte pozitive ale plecării pă-

rinţilor la muncă în străinătate 

Cum putem privi plecarea părin-

ţilor la muncă în străinătate din pers-

pectivă pozitivă? Greu de răspuns, dar 

şi mai greu de înţeles. Adepţii acestei 

dileme sunt împărţiţi. Sunt voci pro, 

dar şi foarte multe voci împotriva 

acestui fapt. Plecarea nu este văzută, în 

mod necesar, drept un fapt negativ, 

sumbru, date fiind condiţiile aproape 

inexistente din România în a avea un 

nivel de trai decent şi un serviciu ono-

rabil, echitabil prin prisma veniturilor 

                                                 
44 George Minois, Istoria sinuciderii. Societatea 
occidentală în faţa morţii voluntare, traducere 
din franceză de Mircea Ionescu, Editura Hu-
manitas, Bucureşti, 1995, p. 9; 
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şi a preţurilor. România cunoaşte din 

păcate două tipologii de locuitori: foar-

te bogaţi şi foarte săraci. Nici nu ştiu 

cum ne mai numim şi ce altceva ne di-

ferenţiază. Prin urmare, copiii sunt în 

întregime responsabilitatea acestora. 

Ceea ce este trist cu adevărat este că 

noi uităm să-i întrebăm, de cele mai 

multe ori, ce nevoi au ei cu adevărat, 

ce le lipseşte şi care sunt dorinţele lor. 

Dacă am face lucrul acesta, am cugeta 

mai profund înainte de a lua orice de-

cizie, care îi priveşte în mod direct şi le 

influenţează, în mod indirect, întreaga 

evoluţie. 

În numeroase statistici cu privire 

la devianţă, un loc important îl consti-

tuie minorii şi adolescenţii care sunt 

lipsiţi de siguranţa, armonia şi stabili-

tatea unei familii. În această categorie 

se încadrează copiii şi adolescenţii ai 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate, ei rămânând în grija altor 

persoane. Lipsa părinţilor, a autorită-

ţii, a supravegherii şi afecţiunii venite 

din partea acestora influenţează dez-

voltarea psiho-socială a copilului. În 

perioada copilăriei, copilul manifestă 

cea mai mare fragilitate, aportul părin-

ţilor este hotărâtor pentru evoluţia sa 

normală într-un viitor adult. Nevoile 

de bază ale copilului rămân într-un 

anume mod neîmplinite sau sunt înlo-

cuite cu o cantitate de bani sau daruri 

materiale pe care părinţii le trimit ade-

sea din străinătate.  

Totodată, în literatura de speciali-

tate nu există studii care să dovedeas-

că faptul că lipsa de afecţiune din par-

tea părinţilor şi nevoile copiilor pot fi 

satisfăcute în mod pecuniar sau mate-

rial. Este de dorit faptul ca persoanele 

de îngrijire care îi substituie pe părinţi, 

să poată împlini aceste nevoie ale co-

pilului şi să educe cu autoritatea iubi-

toare caracteristică lor. Dar mai mult 

ca oricând, copiii au nevoie în perioa-

da de creştere, de iubirea şi siguranţa 

parentală, peste nevoia de bani. Lipsa 

afecţiunii din partea părinţilor sau care 

le este trimisă prin corespondenţă de 

către aceştia, nu poate fi cumpărată cu 

daruri de natură materială şi nici înlo-

cuită cu afecţiunea persoanelor în în-

grijirea cărora se află. Efectele se ob-

servă în special în rândul copiilor şi 

adolescenţilor prin acte delicvente, 

tratate în paginile care urmează.45 

Efectele pozitive ale abandonului 

temporar sunt legate de bunăstarea 

copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate. În cele mai multe cazuri 

migraţia părinţilor determină o creşte-

re a nivelului de trai al copilului rămas 

acasă. O parte din banii economisiţi de 

părinţi în procesul migraţiei este utili-

zată pentru educaţia copiilor, chiar da-

că nu în puţine cazuri se observă o do-

tare a copiilor care provin din familii 

cu părinţi plecaţi în străinătate cu o se-

rie de bunuri/articole moderne, nu 

neapărat preocupărilor lor actuale. 

Precaritatea emoţională, carenţe-

le emoţionale cu care aceşti copii cresc 

                                                 
45 Ionel Stoica, op.cit., p. 234; 
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sunt înlocuite cu aceste bunuri mate-

riale, care, îi pot afecta în direcţie ne-

gativă, transformându-i în persoane 

fragile lăuntric, cu o afectivitate scăzu-

tă, incapabile de a e ataşa emoţional în 

viaţă şi de a-şi construi relaţii solide. 

Desigur că în prezent, aceste afirmaţii 

pot rămâne nişte simple speculaţii şi 

pot fi privite de mulţi rigorişti, cu re-

zervă, însă anii îşi vor spune cuvântul, 

iar generaţiile de copii de azi, vor fi 

adulţii de mâine ai acestei ţări. 

Confortul material pe care părin-

ţii se zbat să-l asigure copiilor prin ple-

carea la muncă în afara ţării nu susţine 

de unul singur balanţa motivelor pro-

plecare şi nici nu asigură acestora ne-

voile cele mai importante. Mărturie 

stau zecile de rapoarte de cercetare 

efectuate până în prezent de organis-

me private, publice sau persoane dor-

nice să se adâncească în adevărul ne-

pătruns. Răspunsurile copiilor sunt fă-

ră echivoc şi fără interpretare, clare, 

simple şi grăitoare de profunzime. Do-

rinţele lor sunt departe de a duce o via-

ţă plină de lux dar fără părinţi. Cel mai 

trist este că aceştia din urmă nu-şi dau 

seama de asta şi nu conştientizează ca-

re sunt cu adevărat momentele preţi-

oase pe care le pierd pentru totdea-

una, alegând să-şi lase copiii să crească 

departe de ei. 

Pe de altă parte, copiii sunt lăsaţi 

în îngrijirea rudelor, în cele mai multe 

cazuri a bunicilor, care sunt în foarte 

multe situaţii depăşiţi de responsabili-

tatea cu care au fost însărcinaţi. Dife-

renţa mare de vârstă dintre copil şi 

bunic, nevoile lor distincte, îi face pe 

copii să se interiorizeze lăuntric şi să 

le accentueze şi mai mult durerea pro-

vocată de separarea de părinţi dar să 

provoace de multe ori, conflicte cu 

aceştia, puse mai ales pe responsabili-

zarea acestora şi îngreunarea lor cu 

treburile din gospodărie. 

Suntem în prezent departe de 

vremurile în care vacanţele la bunici 

erau de neuitat şi care ne luau ore în-

tregi la începerea studiile şcolare, să 

povestim experienţele trăite. Acum co-

piii petrec vacanţe cu părinţii lor, doar 

vacanţe sau poate nici acestea. Este cu 

adevărat foarte tristă soarta lor. 

 

Concluzii 

Atunci când vorbim de profilul 

copiilor care provin din familii cu cel 

puţin unul dintre părinţi plecaţi la 

muncă în afara ţării, acesta este simi-

lar celui al copiilor care provin din fa-

milii monoparentale. Altfel spus, mi-

graţia, chiar şi atunci când este tempo-

rară, are efecte pe termen lung asupra 

evoluţiei psiho-sociale a copiilor afec-

taţi de proces. Acestea depind în pri-

mul rând de durata migraţiei părinţi-

lor, dar intensitatea lor nu poate fi mă-

surată sau evaluată atâta timp cât pro-

cesul nu s-a încheiat. Prin urmare, im-

plicaţiile negative ale migraţiei asupra 

generaţiilor viitoare se vor vedea în 

timp, după câteva decenii şi nu vor 
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mai putea fi combătute. 

Aceşti copii sunt privaţi de un mo-

del parental care să-i orienteze asupra 

valorilor şi concepţiei despre viaţă, ro-

lul de introducere şi de ghid în sociali-

zare neputând fi îndeplinit optim de 

către bunici şi cu atât mai puţin de alte 

persoane cu sau fără grad de rudenie. 
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ASPECTE SIMBOLICE ALE DRUMULUI INIȚIATIC 

ÎN LITERATURA VECHIULUI ORIENT (I) 

Andrei Victor COJOCARU 

doctorand, Facultatea de Litere, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Deși călătoria inițiatică a fost 

abordată deja dintr-o multitudine de 

perspective, fiind una dintre (supra)te-

mele fundamentale ale literaturii uni-

versale, vom porni de la premisa că în-

că nu ştim ce presupune călătoria ini-

ţiatică. De altfel, prin natura sa dinami-

că şi cumulativă, cunoaşterea autentică 

rămâne permanent deschisă la cunoaș-

tere. Astfel, dacă admitem că „nu știm”, 

e un semn clar că ne dorim să ne spo-

rim înţelegerea.  

Alături de China antică, Egipt, Me-

sopotamia, dar și de civilizațiile din 

America precolumbiană, cultura dez-

voltată pe Valea Indului se numără 

printre cele mai timpurii civilizații ates-

tate istoric. Pe lângă contribuția Vedelor 

sau a altor textele sacre (care, printre 

alte merite, au influențat și chiar „mo-

delat” concepția artistică a numeroși 

autori de literatură), literatura indiană 

este cunoscută în spațiul occidental 

prin cele două mari poeme: Mahābhā-

rata și Ramayana. În cadrul acestui ar-

ticol ne vom limita doar la o scurtă 

analiză a semnificațiilor călătoriei ini-

țiatice a protagonistului Ramayanei. 

Prezentând aventurile lui Rama, 

avatarul lui Vișnu, și ale zeului-maimu-

ță, Hanuman, Ramayana1 include o se-

rie de călătorii ce alcătuiesc un amplu 

parcurs inițiatic2. Din perspectiva te-

melor abordate și a trăsăturilor prota-

goniștilor, poemul epic amintit anteri-

or conține asemănări evidente cu alte 

texte celebre ale literaturii universale – 

precum Odiseea lui Homer. Destinul 

prințului Rama, detaliat în 24.000 de 

versuri de către poetul legendar Valmi-

ki, a fost repovestit și, implicit, rescris 

sub mai multe variante spre a deveni 

                                                 
1 În studiul acestui text am folosit: Valmiki, Ra-
mayana, repovestită în limba engleză de C. Ra-
jagopalachari, traducere de Sergiu Demetrian, 
traducerea versurilor de G. Coşbuc şi C.D. Zele-
tin, 2 vol., București, Editura pentru literatură, 
1968. De asemenea, am menționat și detalii ca-
re apar în varianta în engleză: The Valmiki Ra-
mayana, Vol. 1, 2, 3 (digital edition), translated 
by Bibek Debroy, India Penguin Classics, 2017. 
2 Având în vedere că termenul „aayana” în-
seamnă „cale” sau „drum”, titlul poemului (Ra-
mayana) numește explicit „Călătoria lui Rama”. 
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mai accesibil diverselor categorii de 

cititori.  

Prima parte a poemului (intitulată 

Balakanda) conține un dialog dintre 

ascetul Valmiki și înțeleptul Narada – 

prilej cu care va fi prezentat și lăudat 

viitorul protagonist al poemului. 

Atunci când este întrebat dacă există 

vreun om care să fie cu adevărat virtu-

os, Narada răspunde că există un astfel 

de bărbat, iar numele lui este Rama – 

însăși conducătorul regatului Kosala, a 

cărui capitală este în Ayodhya. Apoi, el 

continuă să descrie calitățile fizice și 

morale ale lui Rama și să povestească, 

pe scurt, aventurile extraordinare ale 

eroului. Fiind un avatar al zeului Viș-

nu3, Rama întrupează cele șase calități 

fundamentale ale acestuia: Jñāna („cu-

noaștere”), Ishvara („conducător su-

prem”), Shakti („energie” sau „forță vi-

tală”), Bala („putere [de a continua]”; 

„voință”) Virya („forță generatoare”), 

Tejas (tradus, în sens literal, înseamnă 

„foc” – dar, în acest caz, face referire la 

lumina focului sau la capacitatea de „a 

străluci”). În mare parte din reprezen-

tările lui, se remarcă un alt detaliu 

semnificativ al aspectului fizic, care îl 

diferențiază de ceilalți muritori: anume 

că pielea sa are culoarea albastru în-

chis (asemenea celei a lui Vișnu sau a 

lui Krișna). 

                                                 
3 În tradiția hindusă, se spune că Vișnu are ze-
ce avataruri: Matsya, Kurma, Varaha, Narasim-
ha, Vamana, Parshurama, Rama, Krishna, 
Buddha și Kalki. Nouă dintre aceștia sunt aso-
ciați cu evenimente din trecut, iar cel de-al ze-
celea (Kalki) este privit ca un viitor avatar. 

În timp ce mergea spre pădurile 

din jurul propriului ashram, pentru 

abluțiunile sale zilnice, Valmiki conti-

nua să reflecteze asupra poveștii pe ca-

re o auzise de la Narada. Armonia na-

turii înconjurătoare este brusc între-

ruptă de momentul în care un vânător 

ucide un cocor care se împerechea. Fi-

ind uimit de ceea ce vede, dar și pro-

fund mișcat de durerea păsării supra-

viețuitoare, înțeleptul îl blestemă pe 

vânătorul care săvârșise o faptă atât de 

crudă. În ciuda intenției imediate și a 

fondului său, din punct de vedere este-

tic, blestemul este cu adevărat remar-

cabil. Fiind rezultatul unei nesperate 

inspirații, el este rostit ca un verset for-

mat din patru secțiuni egale, de opt si-

labe fiecare (dovedind, deci, o unitate 

metrică perfectă). După ce ajunge la 

ashram, Valmiki este vizitat de marele 

creator divin, Brahma, care îi spune că 

nu trebuie să fie neliniștit sau nedume-

rit cu privire la acel incident, pentru că 

doar datorită inspirației oferite de el 

înțeleptul a reușit să-și transforme tris-

tețea (śoka) pentru suferința cocorului 

într-o poezie veritabilă (śloka).  

Cartea continuă prin prezentarea 

modului în care Valmiki a început să 

scrie povestea vieții lui Rama, la în-

demnul lui Brahma – care îl asigură 

că-i va oferi și inspirația necesară pen-

tru a-și duce la bun sfârșit sarcina. Du-

pă ce termină redactarea, autorul îi în-

vață poemul pe gemenii Lava și Kusha 

– care sunt, de fapt, fiii lui Rama. Cei 

doi îl vor recita pe tot cuprinsul țării, 
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obținând laudele tuturor celor care îi 

auzeau. Faima lor ajunge până la ure-

chile regelui Rama, care îi cheamă la 

curtea sa – unde va începe povestea 

propriu-zisă. Deși detaliile anterioare 

tind să fie omise în numeroase repo-

vestiri ale poemului, ele se dovedesc a 

fi revelatoare atât în ceea ce privește 

analiza strategiilor literare, al contex-

tului istoric, cât și a înțelegerii fondului 

simbolic al genezei textului. 

Primul eveniment esențial al po-

vestirii, amintit în majoritatea varian-

telor Ramayanei, are loc chiar în capi-

tala regatului Kosala. Din cauză că fai-

mosul rege Dasaratha nu poate avea 

un urmaș, este săvârșit un ritual pen-

tru a asigura fecunditatea celor trei so-

ții ale sale (Kausalya, Kaikeyi și Sumi-

tra). După o pregătire minuțioasă, 

ceremonia se desfășoară cu mult fast și 

dă rezultatele așteptate. În același 

timp, se ivește o problemă în lumea 

zeilor: demonul (rakshasa) Ravana în-

cepe să abuzeze de faptul că Brahma îl 

asigurase că nici zeii, nici demonii și 

nici un alt spirit nu îl poate ucide. Ast-

fel, Narayana (care este unul din nume-

le lui Vișnu) decide să se întrupeze în 

cei patru fii ai lui Dasaratha, care ur-

mau să se nască – pentru că un om din 

lumea muritorilor l-ar fi putut ucide pe 

Ravana. Regina Kausalya îl naște pe 

Rama (care, fiind cel mai mare dintre 

frați și moștenitorul de drept al tronu-

lui, e numit „Bucuria Norodului”), regi-

na Kaikeyi – pe Bharata („Stâlpul Împă-

răţiei”), iar regina Sumitra dă naștere 

gemenilor Satrughna („Nimicitorul 

Vrăjmașilor”) și Lakșmana („Cel Fru-

mos”). Cu privire la vestimentația lor, 

aflăm că Rama purta haine de culoare 

galbenă, Bharata de culoare verde, 

Lakşmana avea straie purpurii, iar Sa-

trughna roşii4. Asupra copilăriei lor 

sunt oferite destul de puține detalii, iar 

textul continuă cu o serie de fapte de 

vitejie săvârșite de ei – prin care, în 

mod firesc, atrag admirația celorlalți.  

Următorul eveniment major este 

nunta lui Rama cu Sita, fiica adoptivă a 

regelui Janaka, care fusese născută, de 

asemenea, în mod miraculos5. Proba 

prin care trebuia să treacă cel care ar fi 

dorit să devină soțul frumoasei prințe-

se consta în mânuirea arcului zeului 

Shiva. Rama este primul și singurul ca-

pabil de a-l folosi și, mai mult decât 

atât, nu doar că ridică imensul arc cu o 

singură mână, dar reușește să-l și rupă 

– moment în care e recunoscut ca fiind 

o întrupare divină (deoarece o astfel de 

faptă putea fi săvârșită doar de un 

zeu). Balakanda se încheie cu întoarce-

rea nuntașilor bucuroși în Ayodhya6.  

După ce trec doisprezece ani de la 

                                                 
4 În acest caz, semnificația culorilor poate fi 
asociată cu însușirile fiecăruia dintre frați. 
5 Ea a fost întrupată din sângele înțelepților 
care și-au sacrificat viața în lupta pentru a scă-
pa pământul de demoni. Acel sânge fusese 
adunat într-o oală și îngropat în pământ, mo-
tiv pentru care prințesa Sita este numită și fii-
ca Mamei Pământ. 
6 Nu doar nunta lui Rama era sărbătorită, ci și 
cele ale fraților săi: Lakșmana se însurase cu 
Urmila (sora mai mică a Sitei), Bharata cu 
Mandavi și Satrughna cu Shrutakirti (ambele 
fiind nepoatele lui Janaka).  
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căsătoria lui Rama cu Sita, cea de-a do-

ua parte (Ayodhyakanda) se focalizea-

ză pe dorința lui Dasaratha de a-l înco-

rona pe Rama, spre bucuria locuitori-

lor Kosalei. Dar, în preajma marelui 

eveniment, Kaikeyi profită de un favor 

ce îi fusese promis mai demult și îi cere 

regelui ca Rama să fie exilat timp de 

paisprezece ani. Fiind constrâns de cu-

vântul dat, Dasaratha dă curs cerinței 

soției lui, motiv pentru care succesiu-

nea la tron urmează să îi revină fiului 

ei, Bharata. Rama acceptă decizia cu un 

calm plin de demnitate și cu o supune-

re desăvârșită – atitudini care îi vor fi 

caracteristice și în alte împrejurări. În 

exil, îl vor însoți Lakșmana și Sita – în 

pofida împotrivirii inițiale a lui Rama, 

care nu ar fi dorit să împartă suferința 

cu soția sa. Din cauza durerii pricinuite 

de plecarea fiului cel întâi născut, bă-

trânul rege va muri.  

Deoarece, pe parcursul evenimen-

telor anterioare, Bharata se afla în vizi-

tă la unchiul său matern, el află mai 

târziu despre cele petrecute în Ayod-

hya. Profund mâhnit de consecințele 

planului mamei sale, inițial el refuză să 

își accepte statutul de rege. Preferă, în 

schimb, să îl viziteze pe Rama în pă-

dure și să îi ceară să se întoarcă și să-și 

revendice dreptul de moștenitor. Dar 

Rama, hotărât să îndeplinească ordine-

le tatălui său, refuză să se întoarcă îna-

inte de încheierea perioadei exilului. 

Din a treia parte a poemului (Ara-

nyakanda) aflăm că, după ce trec trei-

sprezece ani de exil, Rama, Sita și 

Lakșmana călătoresc spre sud, de-a 

lungul malurilor râului Godavari. Oda-

tă ajunși în pădurea Panchavati, cei trei 

o întâlnesc pe sora lui Ravana, Surpa-

nakha, care ar fi dorit să se mărite cu 

Rama sau, în cazul unui refuz, cu Lakș-

mana. Furioasă din cauza eșecului de 

a-i seduce pe prinți, ea încearcă să o 

omoare pe Sita, dar e oprită la timp de 

Lakshmana, care îi taie nasul și urechi-

le. Pornind de la acest conflict, ei vor 

începe o luptă cu demonii raskshasa 

(printre care erau Khara și Dushan, 

frați cu Surpanakha) și, mai apoi, cu în-

suși Ravana. Cel din urmă plănuiește 

capturarea Sitei cu ajutorul lui Mari-

cha, un alt rakshasa care se va preface 

într-un cerb auriu. Dorind să vâneze 

cerbul, Rama își lasă soția sub paza lui 

Lakșmana – care, la rugămintea ei de 

a-l ajuta pe Rama, o lasă singură. Înain-

te de a pleca, Lakșmana trasează un 

cerc magic în jurul colibei în care se 

afla Sita, care împiedica intrarea în pe-

rimetrul său, dar care permitea ieșirea. 

Profitând de prilejul ce-i fusese oferit, 

Ravana apare sub înfățișarea unui as-

cet și reușește să o determine pe Sita 

să părăsească respectivul cerc.  

Fiind răpită și ținută sub pază, Sita 

se opune cu insistență să devină soția 

lui Ravana – fidelitatea ei putând fi 

comparată cu cea a Penelopei față de 

Ulise. Imediat ce Rama și Lakșmana 

află de la vulturul Jatayu (care încerca-

se fără succes să o elibereze) despre 

răpirea lui Sita, pornesc să o salveze. În 

timpul căutărilor, ei sunt îndrumați să 
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ceară ajutorul lui Sugriva (fiul zeului 

soarelui, Surya) și lui Hanuman (ase-

menea lui Sugirva, el este un vanara7; 

ulterior, va deveni cel mai devotat aliat 

al celor doi frați). 

În Kișkindhyakanda, cea de-a pa-

tra parte, Rama și Lakșmana îi întâl-

nesc pe Hanuman și pe Sugriva, ajun-

gând în regatul Kișkindha8. Deoarece 

era un pretendent al tronului respecti-

vului regat, cel din urmă fusese, de ase-

menea, exilat – motiv pentru care legă-

tura inițială de prietenie dintre el și Ra-

ma se formează mult mai ușor. Mulțu-

mită ajutorului noilor veniți, Sugriva 

recâștigă tronul, iar fratele său mai ma-

re, Vali, este ucis. În schimbul serviciu-

lui făcut, cei doi vanara îi făgăduiesc lui 

Rama că îl vor ajuta să o recupereze pe 

Sita. Cu toate acestea, Sugriva își uită 

repede promisiunea, preferând să-și 

petreacă timpul bucurându-se de be-

neficiile noului său statut. Situația ten-

sionată, ce ar fi putut avea efecte foarte 

grave pentru ambele părți, este rezol-

vată prin intervenția fostei regine, 

Tara. Ea îl convinge pe Sugriva să-și 

onoreze angajamentul și, astfel, vor fi 

trimise patru grupuri pentru a căuta la 

nord, est, vest și sud. Dacă primele trei 

vor reveni fără succes, grupul condus 

de Angada și Hanuman reușește să afle 

                                                 
7 „Oamenii-maimuță” care, conform descrierii 
din Ramayana, au fost creați de Brahma pen-
tru a-l ajuta pe Rama să lupte împotriva lui Ra-
vana. 
8 Există mențiuni cu privire la acest regat și în 
Mahabharata. 

că Sita a fost dusă în Lanka. 

În următoarea parte (Sundara-

kanda), aflăm mai multe detalii despre 

isprăvile lui Hanuman și remarcăm o 

altă călătorie inițiatică, care vine în 

completarea celei a lui Rama. Datorită 

abilităților sale excepționale, zeul-mai-

muță depășește numeroase provocări, 

ajunge în Lanka și o descoperă pe Sita 

în dumbrava Ashoka. Imediat ce are 

ocazia, Hanuman începe să-i istoriseas-

că peripețiile prin care trecuse soțul ei 

pentru a o regăsi. Pentru a o convinge 

că nu are de-a face cu o înșelătorie, îi 

arată inelul primit ca semn de recu-

noaştere de la Rama9. O informează și 

că soțul ei va ajunge în Lanka și, cu 

sprijinul unei armate, urmează să o sal-

veze și să-și înfrângă rivalul. Ba chiar 

se oferă să grăbească întâlnirea celor 

doi soți, purtând-o el însuși pe Sita pâ-

nă la Rama. Totuși, ea refuză – pe de o 

parte pentru că nu vroia să fie atinsă 

de nimeni altcineva în afară de Rama 

și, pe de altă parte, pentru că nu dorea 

ca Ravana să creadă că Rama se teme 

să-l înfrunte și să răzbune el însuși 

ofensa ce-i fusese adusă.  

Înainte de a se întoarce cu veștile 

îmbucurătoare, Hanuman decide să ve-

rifice care sunt forțele reale ale inami-

cului. Din acest motiv, atrage cu bună 

știință atenția adversarilor, ucide o ma-

re parte din ei și, în fine, se lasă captu-

rat de războinicii lui Ravana – prilej cu 

                                                 
9 La rândul său, Sita îi încredințează un inel 
pentru a-l putea convinge pe Rama că servito-
rul lui vorbise într-adevăr cu ea. 
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care își folosește, din nou, minunatele 

atribute pentru a evada și pentru a 

provoca și mai multe distrugeri în ceta-

te. Remarcabil este episodul în care 

servitorii regelui demonilor dau foc co-

zii lui Hanuman, iar el reușește să folo-

sească focul pentru a incendia împreju-

rimile. 

Trecând către cea de-a șasea par-

te a textului (Lankakanda), urmărim 

descrierea pregătirilor pentru confrun-

tarea finală dintre armata lui Rama și 

cea a lui Ravana. Deoarece conducăto-

rul demonilor refuză soliile de pace, ur-

mează un război îndelungat care cul-

minează cu momentul în care Rama îl 

ucide pe Ravana10. Mai apoi, Vibhișana, 

fratele lui Ravana, care părăsise tabăra 

inamică din pricina unei insulte, urcă 

pe tronul din Lanka. În fine, Sita este 

eliberată și supusă unei „probe a focu-

lui” (Agni Pariksha) pentru a-și dovedi 

castitatea. În clipa în care trece prin 

respectiva ordalie, ea se bucură de pro-

tecția lui Agni, zeul focului, care o ajută 

să rămână nevătămată. Întrucât zvonu-

rile cu privire la pierderea purității 

Sitei se dovedesc a fi nefondate, cei doi 

soți se vor reuni cu multă bucurie. În 

plus, fiindcă cei paisprezece ani de exil 

se apropiaseră de final, ei urmează să 

revină în Ayodhya, unde vor fi accep-

tați ca rege și regină. Anii domniei ce 

au urmat au fost pașnici și prosperi, iar 

                                                 
10 Deși există numeroase alte momente remar-
cabile pe parcursul acestei lupte, nu le vom 
mai aminti deoarece nu au o legătură directă 
cu tema călătoriei inițiatice. 

Rama a continuat să fie privit ca o în-

trupare a bunătății, a înțelepciunii şi a 

dreptății. 

În varianta lui Valmiki, Ramayana 

cuprindea doar şase părţi (sau cân-

turi); ulterior, acestea au fost comple-

tate de încă o parte (Uttarakanda11). 

Aici aflăm despre nașterea și aventuri-

le fiilor lui Rama, Lava și Kusha, dar și 

despre despărțirea eroului de viața de 

muritor. De asemenea, Sita este din 

nou supusă unei probe pentru a-și do-

vedi fidelitatea (similare celei prin care 

trecuse în Lanka), dar, de această dată, 

nu îl mai invocă pe Agni pentru o ajuta, 

ci pe zeița pământului, care îi era ma-

mă. Madhavi o primește în brațele sale, 

pământul se închide în urma lor și, ast-

fel, soția lui Rama „se pierdu în veşni-

cie”. Rămânând singur, eroul continuă 

să cârmuiască regatul pentru o vreme; 

apoi, din pricina tristeții (accentuată și 

de moartea iminentă a lui Lakșmana) 

alege să părăsească definitiv existența 

sa pământească și să se alăture zeilor – 

care, bineînțeles, îl așteptau cu brațele 

deschise. 

În urma rezumatului anterior, ar 

trebui amintit că au fost remarcate trei 

niveluri de semnificație ale textului: es-

                                                 
11 Tulsi Das, care a trăit mult mai târziu decât 
Valmiki, fiind recunoscut ca autor al acesteia. 
Un alt detaliu interesant este că, în cadrul 
acestei ultime părți, aventurile descrise în pri-
mele șase părți deveniseră deja cunoscute și 
îndrăgite de cei care le ascultau.  



ANDREI VICTOR COJOCARU 

73 

tetic, social și religios12. Din punct de 

vedere estetic, poemul a fost și este un 

model literar desăvârșit, ce a inspirat 

numeroase generații de scriitori. Din 

punct de vedere social, avem de-a face 

cu o amplă prezentare a diverse obice-

iuri și mentalități care – separate fiind 

de contextul suprafiresc în care sunt 

plasate – reflectă trăsături socio-cultu-

rale specifice spațiului și timpului în 

care au fost consemnate. În același 

timp, Ramayana nu este doar despre 

oamenii din trecut, ci și despre cei din 

prezent și viitor – însumând o serie de 

valori general umane. Iar din punct de 

vedere religios, sunt prezentate aven-

turile alegorice a unora dintre cele mai 

populare zeități hinduse – motiv pen-

tru care textul poate fi înțeles și ca o 

scriere sacră. În plus, ultimul nivel de 

semnificația are în vedere și călătoria 

inițiatică prin intermediul căreia este 

obținută nemurirea și chiar deificarea. 

În special în ceea ce privește sen-

sul alegoric sau religios, putem spune 

că întregul destin al eroului gravitează 

în jurul călătoriei în și din exil. Pe de o 

parte, aflăm că personajul principal 

este înlăturat, timp de paisprezece ani, 

de la tron; pe de altă parte, observăm 

că el însuși (în calitate de întrupare a 

unei zeități) acceptă să trăiască printre 

muritori pentru a-i putea ajuta și în-

druma. Deși, la nivelul semnificației 

literale, am putea fi înclinați să nu 

                                                 
12 Sushil Mittal, Gene Thursby (ed.), The Hindu 
World, Taylor & Francis e-Library, 2005, pp. 
83-89. 

acordăm o însemnătate centrală aces-

tui motiv, dacă luăm în discuție impli-

cațiile sale filosofico-religioase, vom în-

țelege că exilul reprezintă, în fapt, o 

amplă călătorie inițiatică.  

Oprindu-ne doar asupra câtorva 

momente esențiale pentru înțelegerea 

drumului inițiatic, vom remarca, în pri-

mul rând, nașterea miraculoasă a lui 

Rama. El, asemenea fraților săi, se naș-

te abia după ce tatăl său, regele Dasa-

ratha, săvârșește ritualul numit putra-

kameshti yagya și urmează sfatul zeilor 

de a le oferi soțiilor sale un elixir pen-

tru a-i putea naște fii. Nașterea miracu-

loasă este, de altfel, una dintre trăsătu-

rile esențiale ale destinului eroului mi-

tologic sau legendar – alături de moar-

tea inițiatică și de sacrificiul edificator. 

Atributele excepționale ale lui Ra-

ma nu atrag doar admirație, ci și invi-

dia celorlalți (inclusiv a uneia dintre 

soțiile regelui). Prima lui călătorie este, 

în fapt, un exil; el fiind nevoit să se re-

tragă în pădure, alături de soția sa, Sita 

și de fratele său, Lakșmana. Amintim 

că, din punct de vedere simbolic, pădu-

rea constituie un fel de „pustiu” (echi-

valent al deșertului inițiatic din spațiul 

Orientului Mijlociu13), „o lume ca nelu-

mea” în care eroul pătrunde pentru a 

se iniția. Ulterior, Rama începe să orga-

                                                 
13 „Ea [pădurea] este echivalentul pustiului din 
Orient, loc de refugiu, de vânătoare, de aven-
tură, un orizont neclar privit dinspre lumea 
oraşelor, a satelor, a câmpurilor.” (Jacques Le 
Goff, Imaginarul medieval, traducere şi note de 
Marina Rădulescu, Editura Meridiane, Bucu-
reşti, 1991, p. 216). 
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nizeze „nelumea” din jurul său, con-

struindu-și o colibă la marginea unei 

ape curgătoare. Atragem atenția că, pe 

lângă motivele deduse dintr-un rațio-

nament simplu și prezente la nivelul 

literal de semnificație, motivul apei 

curgătoare este asociat cu dinamismul 

unei (micro)geneze simbolice. În toate 

reprezentările drumului inițiatic, pre-

zența elementului acvatic este esenția-

lă – fiind corelată, în special, cu ideea 

de naștere (și chiar de „naștere din 

nou”).  

În altă ordine de idei, răpirea Sitei 

de către demonul Ravana constituie 

motivul care îl determină pe Rama 

să-și găsească aliați. După cum amin-

team și în paginile anterioare, unul din-

tre cei mai importanți susținători ai lui 

Rama este fiul zeului Vayu, Hanuman – 

personaj foarte popular, îndrăgit și 

chiar venerat în cultura hindusă14 –, a 

cărui contribuție se dovedește hotărâ-

toare pentru eliberarea soției lui Rama. 

El posedă opt atribute excepționale: 

Anima (capacitatea de a se micșora), 

Mahima (capacitatea de a-și crește di-

mensiunea trupului), Lagima (capaci-

tatea de a fi lipsit de greutate), Garima 

(capacitatea de a-și spori greutatea), 

Brapti (capacitatea de a călători oriun-

de și de a obține orice), Parakamya (o 

voință de nezdruncinat), Vastiva (o de-

săvârșită stăpânire de sine, care se răs-

frânge și asupra altor ființe și obiecte), 

Istiva (capacitatea de a deveni aseme-

                                                 
14 În anumite privințe, cultul lui Hanuman a 
ajuns chiar să îl eclipseze pe cel al lui Rama. 

nea zeilor). Rama, Sita și Hanuman al-

cătuiesc un trio ce poate fi comparat cu 

cel alcătuit din rege, regină și cavaler 

(de pildă: Arthur, Ginevra și Lancelot) 

din cadrul literaturii medievale euro-

pene. Pentru a nu ne pierde în detalii, 

observăm doar că motivul răpirii dom-

niței (și eliberarea acesteia de către 

eroul curajos) este un invariant esen-

țial al imaginarului literar – dar și al 

culturii, în general15.  

O altă temă majoră este cea a răz-

boiului. Dincolo de sensul său literal, 

lupta dintre trupele lui Rama și cele ale 

lui Ravana poate fi înțeleasă și ca un 

război lăuntric dintre forțele „binelui” 

și cele ale „răului”. Într-un trecut înde-

părtat, în acea autentică „Epocă de 

Aur” când nu erau cunoscute concepte-

le de „eu” şi „al meu”, războiul era doar 

o reprezentare a luptei purtate pentru 

a te cuceri pe tine însuţi. Din perspecti-

va anterioară, cititorul își poate regăsi 

propriile profunzimi sufletești reflecta-

te, într-o manieră alegorică, prin eveni-

mentele descrise în poem. Fie că este 

receptată în mod conștient, fie că este 

doar bănuită sau intuită parțial, fie că 

exercită doar o atracție la nivelul sub-

conștientului, caracteristica anterioară 

este o constantă a majorității capodo-

perelor literaturii universale. Pur și 

simplu, dacă o carte nu vorbește (di-

                                                 
15 Pornind de la exemple binecunoscute din 
mitologie sau din imaginarul medieval, putem 
ajunge până la obiceiul popular (păstrat până 
în zilele noastre) al răpirii miresei care trebuie 
neapărat să fie „salvată” de cel ce dorește să-i 
devină soț. 
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rect sau indirect) și despre cititor, 

atunci nu poate dăinui în timp.  

Longevitatea și popularitatea ex-

traordinară a evenimentelor descrise 

în cadrul Ramayanei dovedesc, printre 

altele, că orice om poate deveni Rama – 

înțeles ca un model al sufletului desă-

vârșit, dar și ca un arhetip al eroului 

aflat în stare latentă în orice ființă 

rațională16. În plus, regele Dasaratha 

(al cărui nume înseamnă „[cel care de-

ține] zece care”17) și Ravana, „cel cu ze-

ce capete”, apar ca fiind forțe antagoni-

ce prezente în cadrul oricărui parcurs 

inițiatic, dar reprezintă și laturi simbo-

lice ale inițiatului însuși. Lupta împo-

triva propriului ego (simbolizat, aici, de 

Ravana), care culminează cu moartea 

inițiatică, va fi și una dintre cele mai 

semnificative teme din Mahābhārata. 

Finalul poemului este însoțit de victo-

ria decisivă a lui Rama și de o domnie 

prosperă, care culminează cu „urcarea 

la cer” și desăvârșirea condiției sale 

prin desprinderea definitivă de lumea 

muritorilor. Protagonistul va apărea 

atunci sub forma zeului Vișnu, iar soția 

                                                 
16 Cf. „Eroul cu puteri extraordinare – capabil 
să ridice muntele Govardhan cu un singur de-
get și să se umple de gloria colosală a univer-
sului – este în fiecare dintre noi: nu ființa fizi-
că pe care o vedem în oglindă, ci regele dină-
untru.” (Joseph Campbell, Eroul cu o mie de 
chipuri, traducere de Mihai Mănescu şi Gabri-
ela Deniz, Editura Herald, Bucureşti, 2014, p. 
371). 
17 Daśa („zece”) + ratha („car”); pentru că ci-
neva care ar avea doar zece fie nu ar fi renu-
mit, fie nu ar fi rege – însăși semnificația nu-
melui său nu trebuie înțeleasă literal. 

sa, Sita, sub forma zeiței Lakshmi.  

În fine, chiar și în urma unei anali-

ze sumare, putem remarca faptul că 

Ramayana cuprinde un parcurs iniția-

tic complet și anumite momente sem-

nificative ce pot fi lesne corelate cu eta-

pe ale călătoriilor inițiatice din alte 

contexte literare.  
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CONSEMNAREA ȘI ÎNREGISTRAREA VIEȚII 

ÎN PERIOADA RENAȘTERII 

Adina IFTIME 

doctorand, Facultatea de Litere, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Pentru omul din prezent, notarea 

zilnică sau regulată a întâmplărilor, 

cheltuielilor, planificărilor pentru vii-

tor, poate avea loc fie ca necesitate 

pentru gestionarea finanțelor, fie oda-

tă cu prilejul unui eveniment impor-

tant, fiind de multe ori înfăptuită în 

mod grăbit, sau ca pe o sarcină care 

trebuie finalizată, o obligație în plus pe 

lângă toate celelalte care se succed cu 

rapiditate pe parcursul unei zile. 

Câte persoane se așează la sfârși-

tul zilei, la masa de lucru, pentru a no-

ta reflecții personale, a așterne pe hâr-

tie în mod organizat și sistematic idei 

despre prezent sau viitor, pentru a în-

tocmi liste și planuri de acțiune pentru 

activitățile gospodărești sau persona-

le? Deși, la prima vedere, acest obicei 

poate părea desuet, sau că acaparează 

timpul limitat, de care nu se poate dis-

pune așa cum se dorește, putem vorbi 

de fapt despre o artă a planificării, a 

organizării, a jurnalului-registru, iar 

acest tip de activitate se poate ramifica 

în toate laturile vieții și se poate des-

fășura în funcție de intențiile și 

predispozițiile fiecăruia.  

Fără îndoială, privește o latură in-

timă a persoanei, care poate fi extinsă, 

poate cuprinde și familia acesteia sau 

chiar poate avea în vedere comunita-

tea din care face parte. Buna gestiona-

re a finanțelor, de exemplu, folosirea 

înțeleaptă a bunurilor casnice, strate-

giile și anticiparea activităților viitoare 

ori, pur și simplu, după cum am men-

ționat anterior, consemnarea datelor 

importante, au reprezentat de-a lungul 

timpului metode esențiale de punere 

în ordine a vieții și a spațiului stăpânit, 

dar au servit mai apoi și ca mărturie 

despre traiul și mentalitățile unei 

epoci, în măsura în care aceste scrieri 

au rămas succesorilor. Prin interme-

diul lor, s-a putut cunoaște și înțelege 

mai bine istoria familială, nu de puține 

ori oamenii pornind în demersul scri-

itoricesc chiar cu dorința de a lăsa mai 

departe înregistrări periodice ale acti-

vității familiale, sau sfaturi și opinii 

despre diverse subiecte.  
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Trecutul pe care îl putem astăzi 

analiza cu atât de multă ușurință, cu 

ajutorul numeroaselor mijloace de 

studiu și a variatelor surse de informa-

re, în toate domeniile, s-a confruntat 

adesea cu limitări în ceea ce privește 

conservarea, transmiterea și identifi-

carea exactă a anumitor informații și 

date. În perioada renascentistă, în spe-

cial spre finalul acesteia, interesul pen-

tru scrierea de tip jurnal a început să 

fie tot mai mare, mai ales pe fondul po-

ziționării individului și a potențialului 

acestuia în centrul atenției. Din mo-

ment ce Renașterea a revitalizat valo-

rile Antichității greco-romane, fructifi-

când virtuțile și principiile clasice, la 

care a adăugat propria viziune despre 

lume și om, acum redescoperit, gustul 

pentru introspecție a crescut în mod 

firesc. Tot ceea ce presupune analiza 

de sine, în scopul perfecționării, grija 

acordată ansamblului de activități în-

treprinse zi de zi, importanța oferită 

echilibrului dintre corp și minte, aces-

tea sunt doar câteva dintre aspectele 

care justifică nevoia de consemnare a 

acțiunilor și de planificare anticipată, 

în scopul unei perspective clare pentru 

cel care dorește să trăiască bucurân-

du-se de un prezent aflat în progres, 

dar să-și contureze așteptările pentru 

viitor. 

De asemenea, înflorirea artei, 

odată cu reconsiderarea categoriei 

pictorilor, care au trecut de la statutul 

de zugrav la cel de artist, grație de ase-

menea sprijinului financiar și implică-

rii oferite de familiile înstărite, a influ-

ențat și atitudinea oamenilor, în spe-

cial a celor cu o stare materială bună. 

Angajarea pictorilor pentru imortali-

zarea stăpânului casei și a familiei sale 

în tablouri atemporale, achiziția de 

piese de artă pentru decorarea casei, 

ospețele care reprezentau o investiție 

pentru renumele familial, toate ele-

mentele pe care le presupune îngriji-

rea de sine și a casei, facilitează defini-

rea statutului social. Iar consemnarea 

cheltuielilor și a cumpărăturilor, aten-

ția acordată contractelor încheiate cu 

diverse persoane, contribuie de ase-

menea la o viață organizată, aranjată.  

La aceste detalii zilnice și abor-

dări pragmatice se adaugă viziunea 

despre viața, cârmuire a familiei și a 

relațiilor interpersonale, așa cum pu-

tem afla din scrierile care s-au păstrat 

de-a lungul timpului. Un tip de scriere 

din această perioadă, care îmbină sfa-

turile practice și punctuale cu ideile 

abstracte, este reprezentat de cartea 

de familie. Unul dintre cele mai repre-

zentative exemple este cartea lui Leon 

Battista Alberti, De familia, începută la 

Roma în anul 1432, lucrare care înca-

drează dezbateri și îndrumări pe teme 

filosofice, morale și socio-economice, 

în forma unor dialoguri ce împrumută 

stilul tradiției teatrale. Cartea se în-

scrie în modelul registrelor familiale1, 

                                                 
1 Leon Battista Alberti, De familia/Despre fa-
milie, traducere din italiană și note de Smaran-
da Bratu Elian și Corina Anton, cu o prefață de 
Francesco Furlan, Editura Humanitas, Bucu-
rești, 2015, p. 43. 
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dar prin complexitatea și varietatea 

subiectelor abordate și prin multilate-

ralitatea autorului, care în carte este 

înfățișat chiar în cadrul familiei sale și 

care asistă la sfaturile celor mai în 

vârstă și mai înțelepți, De familia este 

o lucrare inovatoare, unică în perioada 

Renașterii. În ceea ce privește indicați-

ile de natură economică, Lionardo afir-

mă că „la orice cumpărătură ori con-

tract e bine să te informezi și să te sfă-

tuiești, să întrebi în stânga și-n dreap-

ta, să-ți folosești toată agerimea pen-

tru a nu te căi mai târziu de afacerea 

făcută”2, iar mai apoi, pe parcursul 

cărții, în opinia lui Giannozzo: „A-ți 

gospodări bine avutul nu face rău ni-

mănui, dimpotrivă, aduce foloase fami-

liei. Ascultă la mine: știu că buna gos-

podărire este de ajuns ca să trăiești 

așa încât să nu mai ai niciodată nevoie 

de nimeni. […] Trebuie să fii un bun 

gospodar fie și numai pentru că încerci 

o mare mulțumire sufletească atunci 

când trăiești liniștit mulțumindu-te cu 

ce ți-a dăruit soarta.”3 

Prin urmare, pentru o viață de fa-

milie armonioasă, toate operațiunile 

care presupun gestionarea banilor tre-

buie însoțite de atenție, vigilență și 

echilibru, am putea considera, în spe-

cial având în vedere faptul că măsura 

și cumpătarea reprezintă calități dezi-

rabile în perioada Renașterii. Modul 

corect de a proceda este cel detașat de 

impulsuri, de judecăți pripite, care nu 

                                                 
2 Ibidem, pp. 243-244. 
3 Ibidem, p. 342. 

se îndreaptă spre nicio extremă și care 

respectă și cinstește reputația familiei: 

„Cred că nimeni nu se îndoiește de fap-

tul că gospodărirea este folositoare, 

necesară, cinstită și lăudată”4. Unul 

dintre cele mai prețioase lucruri5, pen-

tru a cărui administrare este nevoie de 

asemenea de cunoaștere și punere în 

aplicare a bunelor intenții este timpul, 

analizat atât din perspectiva în care 

trebuie folosit de om, în raport cu me-

nirea sa în lume, cât și în raport cu 

conduita zilnică. 

„[…] dacă își folosește vremea 

pentru a învăța, a gândi și a înfăptui lu-

cruri demne de laudă, atunci timpul îi 

aparține acestuia; iar cine lasă ceas-

urile să treacă unul după altul în trân-

dăvie, fără nicio faptă vrednică, acesta 

cu siguranță le irosește. Așadar, timpul 

se pierde atunci când nu-l folosești și, 

dimpotrivă, îi va aparține celui care va 

ști să-l folosească. […] Ca să-ți îngri-

jești trupul, pui în joc orice ai mai de 

preț, iar ca să-ți fie sufletul virtuos, li-

niştit și fericit, părăsești toate poftele 

și dorințele trupului.„6 

Introspecția și o anumită riguro-

zitate și exigență, esențiale pentru bu-

na utilizare a timpului și, implicit pen-

tru posibilitatea îndeplinirii tuturor 

sarcinilor, în consecință, pentru o viață 

mai ușoară, prin înlăturarea activități-
                                                 
4 Ibidem, p. 347. 
5 În lucrarea lui Alberti, personajul Giannozzo 
afirmă că lucrurile care pot fi considerate ale 
omului (și care sunt cele mai importante) sunt 
starea sufletului, trupul și timpul. 
6 Ibidem, p. 353. 
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lor care fură timpul și amăgesc spiri-

tul, sunt menționate în rutina zilnică: 

„Dimineața îmi plănuiesc toată 

ziua, ziua fac tot ce am de făcut, iar 

seara, înainte de odihnă, mă gândesc la 

ce am făcut în timpul zilei. Mai mult, 

pentru omul delăsător, timpul fuge. De 

aici urmează că nevoia sau dorința îl 

tot îmboldesc. Când aproape a trecut 

vremea potrivită, atunci trebuie să fa-

că în grabă și cu mare caznă ceea ce 

era ușor de făcut înainte, la momentul 

potrivit.”7 

Așadar, reușitele și liniștea interi-

oară oferită de o disciplină corectă a 

vieții reprezintă o alegere pe care o 

poate face fiecare și, în spiritul vremii, 

alegerile corecte permit dobândirea 

virtuților, în timp ce gestionarea defi-

citară a sarcinilor, amânarea acestora 

și abandonarea de sine în acțiuni ne-

potrivite, îngreunează parcursul oa-

menilor în încercarea de a deveni mai 

buni. Nu în ultimul rând, consemnările 

urmăresc și documentarea evenimen-

telor majore, precum nașterea, căsăto-

ria și moartea: „ora, ziua, luna și anul, 

precum și locul trebuie consemnate în 

registrele și în cărțile de taină ale fami-

liei de îndată ce s-a născut, și să fie 

păstrate cu sfințenie.”8 

Cu toate că aceste recomandări 

pot părea ca fiind caracterizate de un 

grad crescut de strictețe, este vorba în 

fapt despre un mod de a trăi, care, 

                                                 
7 Ibidem, p. 367. 
8 Ibidem, p. 261. 

odată implementat, aduce mai multă 

armonie și bunăstare, permite relații 

mai bune cu cei din jur și, în sfârșit, 

conduce la acel concept de viață Fru-

moasă care se înfăptuiește, natural, 

tocmai prin doborârea obstacolelor 

care intervin din pricina acțiunilor și 

atitudinilor care nu sunt corecte, în 

special atunci când acestea devin un 

obicei. În Cugetările lui Francesco 

Guicciardini, cu toate că acestea se 

concentrează pe guvernarea statală, 

regăsim idei similare despre întrebu-

ințarea timpului: 

„Să fiți încredințați că, deși viața 

oamenilor este scurtă, cel care știe 

să-și folosească timpul și să nu-l risi-

pească fără rost are timp mai mult de-

cât suficient, deoarece natura ome-

nească e bine înzestrată și cine e sâr-

guincios și hotărât reușește de minune 

în tot ce întreprinde.”9 

Cu privire la avuție și gestionarea 

banilor, tot acesta amintește sfatul ta-

tălui său care, lăudând cumpătarea, 

„obișnuia să spună că îți face mai mul-

tă cinste un ducat pe care-l ai în pungă 

decât zece pe care i-ai cheltuit”10, con-

siderând de asemenea că „cel care a 

dobândit avuția ține mai mult la ea și, 

așa cum a știut s-o obțină, știe și cum 

                                                 
9 Francesco Guicciardini, Ricordi. Dialogo del 
reggimento di Firenze/Cugetări. Dialog despre 
guvernarea Florenței, traducere din italiană, 
cronologie și note de Corina Anton, cu o prefa-
ță de Carlo Varotti, Editura Humanitas, Bucu-
rești, 2017, p. 119. 
10 Ibidem, p. 69. 
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s-o păstreze și, fiind obișnuit să trăias-

că în sărăcie, n-o risipește.”11 

Cărțile de familie, dar și celelalte 

tipuri de scrieri care pun accentul pe 

ideile autorului, fie că se adresează fa-

miliei, societății sau realizează un 

exercițiu prin actul scrierii, care îl aju-

tă să se cunoască mai bine pe sine sau 

să-și observe activitățile, cuprind frag-

mente valoroase din viața oamenilor 

renascentiști și nu numai. Arta de a 

consemna și înregistra reprezintă o 

preocupare fascinantă, în special pen-

tru că noi, de asemenea, ne putem 

identifica cu această îndeletnicire care 

se situează în afara timpului. 
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Mircea Eliade, Sacrul şi profanul 

 

 

Fascinația pe care o exercită Ori-

entul deschide cu sine şi o cutie a Pan-

dorei. În felul acesta, experiența perce-

perii respectivei lumi nu declanșează 

numai acel misterium tremmendum 

prin excelență numinous, ci și un nou 

mod specific de a percepe realitatea. 

Pericolul care-l întâmpină pe un aspi-

rant la statutul de inițiat ține de încă-

tușarea în mrejele fantasiei, dintr-o lip-

să de disociere necesară între reperto-

riul existent deja, reprezentat de o 

moștenire culturală, imaginile a priori 

și proiecțiile pe care le realizează aces-

ta, practic reprezentări despre lume, 

despre sine, deci un tip de realitate 

mediată. 

Iniţierea presupune parcurgerea 

unui traseu labirintic marcat de obsta-

cole a căror rezolvare „echivalează cu 

încetarea unei stări morale sau a unei 

situații de «legătură» pe care o simboli-

zează”1. Acest traseu inițiatic poate sta 

sub semnul cercului (mandala), depăși-

rea fiind în acest sens orientată către 

așa-zisa situație de legătură, reprezen-

tată de „mitul eternei reîntoarceri”. 

Problematica timpului, valorificată 

prin intermediul schemei ciclice, aduce 

în atenție caracterul dramatic al aces-

tui mit2, astfel încât dorința de a depăși 

„situația” nu va fi împlinită decât parți-

al, în unele cazuri fiind imposibilă îm-

plinirea pentru că ne aflăm în fața unui 

                                                 
1 Paolo Santarcangeli, Cartea labirinturilor, vol. 
1, Traducere de Crişan Toescu, Editura Meri-
diane, Bucureşti, 1974, p. 99. 
2 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale 
imaginarului, Traducere de Marcel Aderca, Edi-
tura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 
350. 
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inremeabilis error. „Legătura” dintre di-

ferite stări de existență „a făcut așadar 

posibilă «pătrunderea» omului în alte 

niveluri cosmice”3, însă această legătu-

ră este reprezentată de arhetipuri, con-

structe psihice ce au un caracter supra-

personal, jucând rolul de matrice pen-

tru ceea ce va însemna existența indivi-

dului. Psihanaliza este o știință care 

urmărește schema inițiatică: „Pacientu-

lui i se cere să coboare în adâncul fiin-

ței sale, să-și retrăiască trecutul, să-și 

înfrunte din nou traumele, iar această 

operație primejdioasă seamănă, din 

punct de vedere formal cu coborârea în 

«Infern» printre larve, și cu luptele cu 
«monștrii»”.4 Pacientul trebuie să co-

boare adânc în psihism pentru a scoate 

la suprafață, la fel cum inițiatul trebuie 

să învie după o moarte, fațetele dramei 

intime care au dus la distrugerea lumii 

interioare și de a căror decriptare de-

pinde sănătatea sa.5 

René Guénon definește inițierea 

ca fiind transmiterea unei influențe 

spirituale prin intermediul unui rit 

prin care se efectuează „relegarea” la o 

organizație ce are drept scop păstrarea 

și comunicarea respectivei influențe. 

„Relegarea” semnifică tendința omului 

de a restabili starea edenică dinainte 

de cădere, prin urmare se subliniază 

                                                 
3 Idel Moshe, Mircea Eliade-de la magie la mit, 
Traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, 
Editura Polirom, Iaşi, 2014, p. 23. 
4 Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Traducere de 
Brânduşa Prelipceanu, Editura Humanitas, 
2000, p.157. 
5 Ibidem. 

existența unui „lanț” inițiatic ce include 

această tendință și transmiterea influ-

enței spirituale. Inițierea se realizează 

în trepte și apare, pentru început, sub 

forma unui minimum de calificări in-

dispensabile, adică se comunică influ-

ența spirituală care aduce cu sine posi-

bilitatea unor dezvoltări ulterioare. Ini-

țierea efectivă va fi deci sugerată de 

activitatea interioară a inițiatului, care 

resimte influențele primite prin acu-

mularea informațiilor necesare și le va-

lorifică. Autorul vorbește despre im-

portanța primei etape a inițierii și con-

stată faptul că inițiatul nu posedă capa-

citatea de a resimți influența întrucât el 

se află față de aceasta într-un stadiu 

latent, „nedezvoltat”, care nu-i permite 

actualizarea datelor și conștientizarea 

lor. Insuficienta pregătire a inițiatului 

sau refuzul de a recepta bagajul spiri-

tual conduce numai la parcurgerea pri-

mei etape din cadrul lanțului inițiatic, 

încheierea parcursului fiind cu nepu-

tință de îndeplinit.6 Ipoteza necunoaș-

terii datelor livrate face ca inițiatul să 

aibă nevoie de o instruire suplimenta-

ră, realizabilă prin intermediul semne-

lor care apar în vise, spre exemplu, sau 

de o instruire din partea unui personaj 

a cărui rol este de a facilita înțelegerea 

celui care trebuie îndrumat. 

Parcursul unui inițiat nu stă doar 

sub semnul ascensionalului, înălțarea 

spre misterul ultim presupune mai în-

                                                 
6 René Guénon, Iniţiere şi realizare spirituală, 
Traducere de Teodoru Ghiondea, Editura He-
rald, Bucureşti, 2008, pp. 35-52. 
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tâi coborâre, declin, etapă necesară 

pentru revelarea unor conținuturi im-

posibil de cunoscut în afara practicii. 

Aceasta este susținută prin completa-

rea cu o așa-zisă mitologie proprie, 

prin voalarea și dezvăluirea deopotrivă 

a unor sensuri adânci descoperite prin 

intermediul participării la experiența 

în cauză. Referitor la dimensiunea ar-

hetipală a unor conținuturi, artistul 

operează transmutarea prin artă a 

acestora, Principiul Vital fiind în acest 

caz eliberat, altfel spus, prelucrat și de-

săvârșit în scopul receptării de către 

cititori. 

Actualizarea stărilor existențiale 

străvechi aflate într-un stadiu latent re-

iterează scenarii inițiatice, astfel încât 

încercările prin care omul devine con-

știent de limitele și de posibilitățile sale 

amintesc de experiența repetată a mor-

ții și a învierii7: „Din perspectivă religi-

oasă, existența se întemeiază deci pe 

inițiere, și s-ar putea spune chiar că, în 

măsura în care ajunge să se împlineas-

că, existența umană este ea însăși o ini-

țiere”8. Mircea Eliade ajunge la conclu-

zia că omul religios de astăzi ajunge să 

repete scenariile inițiatice în diferite si-

tuații pe care le întâmpină de-a lungul 

vieții. De asemenea, acesta observă 

faptul că noi, în calitate de produs al lu-

mii moderne, suntem „condamnați” să 

preluăm orice revelație prin cultură. 

Omul modern are parte de o inițiere 

                                                 
7 Mircea Eliade, op. cit., p.158. 
8 Ibidem. 

(şi) prin lectură; el este, prin interme-

diul lumilor imaginate și transpuse în 

opere, proiectat în afara timpului și 

integrat într-o altă istorie. 

Artistul, în calitate de receptor al 

mesajului transmis de către Orient cu 

toate mijloacele sale și în calitate de re-

ceptacul pentru spiritualitate, alcătu-

ieşte un creuzet ca recipient pentru 

substanța care se metamorfozează, un 

vas mirable pentru alchimiști9, al cărui 

conţinut depinde de capacitatea revelă-

rii în stare primară a impactului cu un 

anume tip de sacralitate. Revelarea 

conținuturilor nu este realizabilă doar 

prin participarea la un moment dat la 

universul oriental. Caracterul numi-

nous se face cunoscut și prin interme-

diul fantasticului ce reverberează și 

transgresează conștiința. Se creează o 

mitologie suscitată de o apetență spre 

frică: „Timpul aici se dublează sau se 

multiplică, spațiul cunoaște goluri stra-

nii, teritorii interzise și fără întindere, 

«buzunare fără fund»”.10 Acolo unde to-

tul pare a se desfășura după regulile lo-

gicii, urmând cursul firesc al evenimen-

telor sau, în orice caz, păstrând granițe-

le previzibilului, irumpe factorul „te-

nebros” care suscită interes prin faptul 

că, nefăcând de la început un pact cu 

cel în cauză cum se întâmplă în cazul 

                                                 
9 C.G. Jung, Opere complete, vol. 12, Traducere 
de Viorica Niscov, Editura Trei, Bucureşti, 2016, 
pp. 212-213. 
10 Roger Caillois, Eseuri despre imaginaţie, 
Traducere de Viorel Grecu, Editura Univers, 
Bucureşti, 1945, p. 163. 
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miraculosului, pătrunde fără probleme 

în „realitatea” celui care trăiește experi-

ența11, cauzându-i un șoc ale cărui va-

lențe produc o schimbare în mintea sa. 

Ezoterismul apare în poezie și în 

romanul modern al secolului al XX-lea 

pentru că oferă un unghi potrivit prin 

care este surprinsă realitatea socială în 

totalitatea ei, adică confuză și inaptă să 

mențină un echilibru între știință și 

spirit. Se trece de la ideea de meșteșug 

al cuvântului, de ipostază a scriitorului 

făuritor de text, la aceea de artist care 

aspiră la o viziune cât mai cuprinzătoa-

re asupra lumii, fiind chemat să vadă 

impresii trăite, „fapte de conștiință”: 

„Romanul-artist smulge atunci po-

eziei o lume, cea a senzațiilor: aceste 

senzații pe care nu le disprețuiau con-

fesiunea, povestirea intimă, romanul 

poetic, dar pe care le transformau în 

discurs psihologic, și, înainte de toate, 

le subordonau unei istorii, unei anec-

dote, «unui roman»”.12 Scriitorul mo-

dern va aduce în operele sale o esență 

subiectivă specifică, dar în concordanță 

cu spiritul epocii, caracterizată de ten-

dințe centrifuge orientate către diversi-

ficare și sinteză. Este evidentă tendința 

omului modern de a-și îndrepta efortu-

rile înspre recrearea unui centru, în-

spre participarea la o experiență totali-

zatoare care să-i confere o cale de ur-

mat pentru a se reintegra în chip fericit 

                                                 
11 Idem, p. 163. 
12 R.M. Albérès, Istoria romanului modern, Tra-
ducere de Leonid Dimov, Editura pentru 
Literatură Universală, Bucureşti, 1968, p. 154. 

în universul actual. Idealul său este 

acela de a capta forțele existente în ju-

rul său, de a recompune reprezentările 

arhetipale. Cu toate acestea, Corin Bra-

ga se întreabă dacă nu cumva direcția 

societății și a omului modern este mar-

cată de o amplificare și multiplicare a 

numeroaselor fațete pe care le posedă, 

observând rolul esențial pe care-l joacă 

în acest caz imaginația. Acest rol este 

de a facilita comunicarea între diferite-

le niveluri ale conștiinței, precum și în-

tre identitățile noastre diferite13. Con-

cluzia privitoare la imaginație la care 

ajunge Corin Braga aminteşte de ideea 

filosofului Jakob Böhme potrivit căreia 

omul trebuie să se întoarcă la lumea 

sensibilă, deci să-și dea seama de fap-

tul că imaginația permite surprinderea 

simultană a unului multiplu, în timp ce 

judecata nu surprinde copătrunderea 

acestor entități.14 Achizițiile culturale 

ale omului modern și moștenirea tre-

cutului fac ca pragul memoriei să fie 

imposibil de trecut, iar spiritul să fie 

inundat de sedimentări, fragmente 

disparate din memorie, toate subsu-

mându-se unui peisaj eclectic în care fi-

gurează sinteza vechi-nou. Inovația vi-

ne din modul de receptare a datelor 

trecutului, care sunt aduse la zi și sunt 

                                                 
13 Corin Braga, De la arhetip la anarhetip, 
Editura Polirom, Iaşi, 2006, pp. 248-249. 
14 Alexandre Koyre, Filosofia lui Jacob Böhme, 
Traducere de Roxana Baiasu şi Sorin Baiasu, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, pp. 95-98. 
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prelucrate în așa fel încât să se inte-

greze în contextual actual.15 

Orice rătăcire prin labirint, consti-

tuindu-se pe etica supraviețuirii, îm-

bracă simbolic traversarea unui spațiu 

intermediar între conștiință și structu-

rile inconștientului, a căror negociere 

echivalează cu încercarea de a depăși o 

probă inițiatică. Datele primare sunt 

supuse unei prelucrări conștiente, ast-

fel încât realitățile psihice nemijlocite 

suferă o mutație în sensul respectivei 

conștiințe individuale în care apar.16 

Spațiul intermediar ascunde un climat 

în care formele individuate se desfac și 

se refac sub presiunea împlinirii noii 

ordini. Cunoaşterea acestui spaţiu con-

stă în farmecul redescoperirii experi-

enței originare care devine accesibilă 

omului pe calea sacrului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Adrian Marino, Dicţionar de idei literare, 
Editura Eminescu, Bucureşti, 1973, pp. 173-
174. 
16 C.G. Jung, Opere complete, vol. 1, Arhetipurile 
şi inconştientul colectiv, Traducere de Dana 
Verescu şi Vasile Dem. Zamfirescu, Editura Trei, 
Bucureşti, 2003, p. 5. 

Bibliografie 

Braga Corin, De la arhetip la anarhetip, Editura 

Polirom, Iaşi, 2006. 

Callois Roger, Eseuri despre imaginaţie, Tradu-

cere de Viorel Grecu, Editura Univers, Bucu-

reşti, 1945. 

Durand Gilbert, Structurile antropologice ale 

imaginarului, Traducere de Marcel Aderca, 

Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 

1998. 

Eliade Mircea, Sacrul şi profanul, Traducere de 

Brânduşa Prelipceanu, Editura Humanitas, 

2000. 

Guénon René, Iniţiere şi realizare spirituală, Tra-

ducere de Teodoru Ghiondea, Editura Herald, 

Bucureşti, 2008. 

Jung Carl Gustav, Opere complete, vol. 1, Arhe-

tipurile şi inconştientul colectiv, Traducere de 

Dana Verescu şi Vasile Dem. Zamfirescu, Edi-

tura Trei, Bucureşti, 2003. 

Jung Carl Gustav, Opere complete, vol. 12, Psiho-

logie şi alchimie, Traducere de Dana Verescu 

şi Vasile Dem. Zamfirescu, Editura Trei, Bucu-

reşti, 2003. 

Koyre Alexandre, Filosofia lui Jacob Böhme, 

Traducere de Roxana Baiasu şi Sorin Baiasu, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 2000. 

Marino Adrian, Dicţionar de idei literare, Editura 

Eminescu, Bucureşti, 1973.  

Santarcangeli Paolo, Cartea labirinturilor, vol. 1, 

traducere de Crişan Toescu, Editura Meridia-

ne, Bucureşti, 1974. 

 



 

86 

BUCHETUL ADAPTĂRII 

Lucian ZUP 
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„Gh. Asachi” Iaşi 

1. Reîntinerire 

Literatura considerată învechită 

urmează calea vinului: e apreciată de 

câțiva cunoscători. Din punctul de ve-

dere al publicului contemporan, pentru 

care masa textelor literare e în conti-

nuă fluctuație, într-un valoric al subiec-

tivismului1, operele al căror autor a 

murit sau e pe moarte nu pot fi recep-

tate decât prin filtrul istoric. Ele capătă 

valoare doar pentru că au fost ordona-

te într-un canon, ca expresia cea mai 

bine închegată a unor mentalități este-

tice despre o lume apusă. 

Lectura devine astfel greoaie, în-

cărcată de cultură, gustată de cei care 

au înclinații spre „patinele timpului” 

sau utilizată ca exemplu pentru o lecție 

la școală. În acest fel se mărește distan-

ța între public și operele care ar trebui 

să fie esențiale. Și atunci s-ar pierde 

sensul istoriei. 

„Dincolo de satisfacerea propriei 
                                                 
1 Vezi, spre exemplu, modul în care A. Gide a 
respins inițial capodopera lui Proust, pentru 
ca mai apoi el însuși s-o așeze la locul ei în cir-
cuitul estetic. 

dorințe, una dintre menirile bibliofilu-

lui este și aceea de a sta mărturie pen-

tru trecutul și viitorul cărții. Îmi amin-

tesc de primul târg de carte de la Tori-

no, în care un mare culoar fusese desti-

nat cărții vechi (mi se pare că acest bun 

obicei s-a pierdut mai apoi). Vizitau ex-

poziția și niște elevi, pe care i-am văzut 

țintuiți în fața vitrinelor, descoperind 

întâia oară ce înseamnă o carte adevă-

rată; nu un volumaș de doi bani, ci o 

carte în toată puterea cuvântului, aflată 

la locul potrivit.”2 

Un profesor și-ar simți periclitat 

obiectul de activitate. Chiar dacă n-ar 

preda Joyce, tot ar avea dificultăți în 

expunerea unui text considerat clasic. 

El are anumite înclinații spre literatură 

pe care vrea să le transmită mai depar-

te. O cale ar fi exercitarea autorității: 

„Până mâine să știi pe de rost 33 de 

cânturi din Divina Comedie. Și interpre-

tarea fiecărui vers.” Sau să-i impună 

elevului nu numai să lectureze din Isto-

                                                 
2 Umberto Eco, Memoria vegetală și alte scrieri 
de bibliofilie, Rao, București, 2008, p. 46. 
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ria ieroglifică, ci să-i și placă lectura și 

să aștearnă rezumatul, ba chiar analiza 

literară a textului. Sperând ca astfel, în-

tr-un viitor obscur, un elev să-i devină 

discipol și să guste toată literatura cla-

sică.  

Această metodă nu ar da rezultate 

chiar în fiecare caz. Atunci ar decide 

spre o alta care să fie la granița între 

obligatoriu și plăcut. Apropiindu-se 

sărbătorile de iarnă, fiind la modă fan-

tomele și satisfăcându-și principiile de 

nu recomanda altceva decât un nume 

consacrat, ar da ca temă lectura Colin-

dului de Crăciun de Dickens. Firește, își 

va rezerva dreptul de a verifica în ce 

măsură s-a citit din carte. Și el are cri-

terii bine stabilite de a proba acurate-

țea informațiilor primite. 

Temându-se de sancțiuni, elevul 

ar face pe placul profesorului. Dar e 

speriat și de dimensiunile uriașe ale 

operei, nemaivorbind de blocajul pe 

care îl resimte la citirea primelor două 

rânduri. Cuvinte din altă epocă, formu-

lări arhaice. Totuși trebuie să rezolve 

cumva problema. Iar realitatea actului 

de lectură nu prezintă pentru elev o so-

luție viabilă. Chiar dacă ar reuși să-și 

învingă spaimele și să treacă peste blo-

caje, ar mai putea întâlni o piedică: da-

că nu va înțelege cartea? Dacă îi va ofe-

ri profesorului vreo informație erona-

tă, iar acesta l-ar acuza că nu a citit? 

Deci ar depune un efort care s-ar dove-

di inutil. E neîncrezător în capacitățile 

sale de construi o imagine mentală 

conformă. 

În cazul acesta, nu mai degrabă ar 

recurge la o iluzie? Să pară că a citit și 

chiar că a ajuns să se avânte în profun-

zimile textuale mai bine decât colegii 

care au citit într-adevăr. Cum ar putea 

face acest lucru? Pentru a-și convinge 

profesorul, are nevoie de conținutul 

cărții: evenimentele și de cine sunt să-

vârșite. Eventual, câteva detalii legate 

de o întâmplare-două de acolo. 

 

2. Titlul 

Poate să facă unele presupoziții 

pornind de la titlu. Titlul este, într-un 

fel, rezumatul rezumatului. În princi-

piu, elevul ar putea să-și imagineze lu-

mea operei pornind de la acesta. 

„Sintagma «lumea operei» trebuie 

citită în cele două sensuri: ca lume re-

prezentată de operă și ca lume con-

struită de aceasta, prin caracterul său 

finit. Departe de a fi vizată de un dis-

curs transparent, lumea este deci «mi-

mată» prin chiar acest discurs. Opera 

trebuie să «fie», într-un fel, universul 

pe care se presupune că îl reprezintă.”3 

Totuși, s-ar putea imagina multe 

lumi posibile ale operei, pornind de la 

Colind de Crăciun, nemaivorbind de Po-

veste de Crăciun. Generând infinite po-

sibilități, ar fi probabil ca titlul s-o evite 

chiar pe cea corectă, fabula de care are 

nevoie profesorul pentru a se lăsa con-

vins.  

                                                 
3 Dominique Maingueneau, Pragmatică pentru 
discursul literar, Institutul European, Iași, 
2007, p. 215. 
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„Nimic nu este mai deschis ca un 

text închis. Doar că deschiderea lui este 

efectul unei inițiative externe, a unui 

mod de a întrebuința textul, nu de a fi 

întrebuințați de el cu plăcere.”4 

 

3. Rezumatul 

Rezumatul e cea mai la îndemână. 

Îl găsește rapid pe internet, prezintă 

concis câteva fapte și personaje. Inclu-

siv intriga și tematica. În fond e o ver-

siune esențializată a operei. 

„Pentru a recunoaște un text ca pe 

un întreg, trebuie perceput un plan de 

text, cu părțile sale și/sau o ordonare 

de secvențe.” „În sens larg, orice poves-

tire poate fi considerată drept expune-

rea unor «fapte» reale sau imaginare, 

dar această desemnare de «fapte» aco-

peră două realități distincte: eveni-

mente și acțiuni. Acțiunea se caracteri-

zează prin prezența unui agent – actor 

uman sau antropomorf – care provoa-

că sau încearcă să împiedice o schim-

bare. Evenimentul se produce sub efec-

tul unor cauze, fără intervenția inten-

ționată a unui agent. O povestire cu un 

grad slab de narativitate se mulțumeș-

te să enumere o suită de acțiuni și/sau 

evenimente.”5  

Dar ceva îl nemulțumește: fiind 

prea scurt, textul parcă nu cuprinde to-

tul. E schematic, nu are scene, nu are 

detalii, nu îl stârnește. Ar trebui să-l în-

                                                 
4 Umberto Eco, Lector in fabula, Editura Uni-
vers, București, 1991, p. 90. 
5 Jean-Michel Adam, Lingvistică textuală, Insti-
tutul European, Iași, 2008, pp. 270-271. 

vețe pe de rost pentru a spune câte ce-

va. Și nici așa nu e sigur că povestea ex-

pusă ar fi convingătoare. 

„Rezumatul unui text narativ este 

un text ca oricare altul.”6 Și totuși di-

ferit de textul original, deși pornind de 

la acesta. 

 

4. Ecranizarea 

O altă variantă ar fi ecranizarea. E 

o adaptare sub forma unei alte arte a 

subiectului din carte. Deci, în principiu, 

ar trebui să fie același lucru, pe care îl 

urmărești pierzând doar o oră și două-

zeci de minute din viață. În plus, imagi-

nile înlocuiesc cuvintele tipărite, ceea 

ce înseamnă că elevul nu mai riscă să 

adoarmă imaginându-și cum ar arăta 

Scrooge sau fantomele. Atât animații, 

cât și filme sau seriale, deci are de ales 

în ce măsură i se va flexibiliza imagina-

ția. 

Dar dacă sunt diferențe între ver-

siuni? Dacă profesorul își va da seama 

că e mințit în cazul în care elevul preci-

zează culori ale hainelor care nu exis-

tau în varianta originală? Sau apar chiar 

scene noi, care au rolul de a aprofunda 

interpretarea cinematografică? Fabula 

cât de fidelă rămâne? Nici succesiunea 

evenimențială s-ar putea să nu fie res-

pectată. Sunt viziuni diferite și e posibil 

ca scenaristul să opteze pentru o trata-

re diferită a ideii. El a preluat din opera 

lui Dickens povestea, pe care-o abor-

                                                 
6 Jean-Michel Adam, Textele. Tipuri și prototi-
puri, Institutul European, Iași, 2009, p. 64. 
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dează cum crede de cuviință. 

„Nu este vorba despre «zugrăvi-

re» sau «fidelitate». «Traducerea» unui 

roman în termenii filmului nu înseam-

nă transpunerea în proporție de unu la 

una a elementelor narațiunii în ima-

gini, ci o refigurare a celor mai impor-

tante aspecte ale narațiunii și ale sen-

surilor acestora.”7 
 

5. Devieri 

Adaptarea e o actualizare a unei 

opere literare. Aceasta implică un lim-

baj contemporan, dar și o deplasare a 

conținutului înspre receptor. Depinde 

cât de mult se deplasează cele două 

planuri. Profesorul nu ar mai recu-

noaște creația respectivă dacă deplasa-

rea ar fi prea intensă sau chiar exage-

rată. 

„Dacă se face atât de des confuzie 

între DA [descrieri de acțíuni] și PO-

VESTIRE este pentru că, după toate 

aparențele, cu DA se pierde semnul 

emblematic al descriptivului, adică 

«etc.-ul». Într-adevăr, logica acțiunii 

presupune că o DA să aibă început și 

sfîrșit, astfel ca ierarhia ramificației 

descriptive să pară că se aplatizează 

printr-o simplă succesiune de propo-

ziții.”8 

Desigur, Ulise al lui Joyce nu poate 

fi considerat o adaptare a Odiseei lui 

Homer, deși reactualizează conținutul 

                                                 
7 Miecke Bal, Naratologia, Institutul European, 
Iași, 2008, p. 169. 
8 Jean-Michel Adam, Textul descriptiv, Instituul 
European, Iași, 2007, p. 179. 

epopeii, îl ajută pe cititor să-și imagine-

ze povestea ca și cum s-ar fi întâmplat 

la începutul secolului XX, între oameni 

obișnuiți, nu în Antichitate, nu între 

eroi și zei. Un limbaj pe măsura pre-

zentului, hiperreal. Dar un realism prea 

puternic tinde să-l îndepărteze pe elev 

de roman. Nu vrea să-și afle propriile 

gânduri și chiar ce face el în fiecare zi. 

Iar limbajul capătă viață, el devine stil, 

adică o puternică amprentă personală. 

În mod sigur noua operă nu mai are 

nicio legătură cu cea originală. 

Parodiile sunt actualizări mai plă-

cute ale originalului. Au în plus efectul 

de a amuza. Astfel, elevul ar afla câte 

ceva despre conținutul operei (fabula 

rămânând aceeași), dar se și distrează 

pe seama exagerărilor de personaje, ac-

țiuni, limbaj. În acest mod ar crește po-

sibilitatea să și le introducă în memorie. 

Deși nu chiar exacte, ci deformate. 

O interpretare a basmului Albă-

ca-zăpada realizată de Donald Bart-

helme sau a Bibliei gestionată de Leo 

Taxil i s-ar părea amuzante, însă străi-

ne, dacă nu chiar mai străine decât ver-

siunile anterioare. Nemaivorbind de 

Versetele satanice. E o formă a parodiei 

prea specializată, culturalizată. 

O formă mai simplă și pentru gus-

tul lui ar fi: „Și, zi de vară până-n sea-

ră,/ Au stat… Mașini, bară la bară,/ 

Erau oprite-n jurul lor/ Și se-njura în-

grozitor/ Au înjurat deci și feciorii/ De 

crai, de te treceau fiorii.”9 Textul clasic 

                                                 
9 Florin Bican, Reciclopedia de povești cu rimă și 
fără tâlc, Editura Arthur, București, 2013, p. 14. 
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e adus la dimensiuni actuale. O călăto-

rie în deșert pe cămile devine una pe 

autostradă, printre mașini. Imprecații-

le nu aparțin de o epocă anume și le fo-

loseau și beduinii când se săturau să-și 

conserve saliva. Dar elevului i se pare 

mai normal ca un șofer din traficul pro-

xim lui să înjure, decât ca un om al de-

șertului să aibă aceeași atitudine, aces-

ta fiind văzut îndeosebi ca un om tăcut 

grație grilei unei reprezentări cultura-

le. Această formă se creează prin înlo-

cuiri cu efect comic, termeni din limba-

jul cotidian care transformă aspecte ale 

lumii inițiale: meserii, mijloace de 

transport, de comunicare, îmbrăcămin-

te, hrană, atitudini, mod de viață etc. 

Înlocuirile se realizează pe portativul 

originalului învechit, creând astfel su-

prapuneri temporale. În fragmentul ci-

tat, „feciorii” și „craii” sunt lesturi din 

universul alterat. Acestea nu au totuși 

o putere atât de mare în context, fiind 

predispuse la utilizări actuale și tre-

când aproape neobservabile. Dar după 

câteva versuri: „Dac-au văzut ei și-au 

văzut/ Și-au luat armură, paloș, scut,/ 

Ce mai aveau ei prin Mercedes.”10 O su-

prapunere mai pronunțată între origi-

nal și actualizare.  

Aceste salturi între timpuri mi-

zând pe efectul comic îl încântă pe elev. 

Se gândește cum ar fi ca Un colind de 

Crăciun să fie tratat în aceeași manieră. 

S-ar distra cu fantome pe role necăjin-

du-l un Scrooge interlop sau împărat al 

unei galaxii îndepărtate. În procesul 

                                                 
10 Ibidem 

parodizării, fabula nu se pierde, iar tex-

tul secund e dependent de textul paro-

diat, care-i este schelet. Totuși elevul 

s-ar putea să rețină mai degrabă inven-

țiile textului secund. Acesta e mai pu-

ternic în cadrul imaginarului, impu-

nându-și propriile convulsii metafo-

rice. 

„Dar această reluare parodică a 

trecutului artei nu este nostalgică, ci în-

totdeauna critică; nu este nici anistori-

că sau dezitoricizantă, căci nu smulge 

arta trecutului din contextul ei istoric 

original pentru a o reasambla într-un 

spectacol prezentist. Dimpotrivă, prin-

tr-un dublu proces de instaurare și iro-

nizare, parodia semnalează că repre-

zentările prezente provin din cele tre-

cute și care sunt consecințele ideologi-

ce care derivă atât din continuitate, cât 

și din diferență.”11 

Am citat din Linda Hutcheon de-

oarece parodia este asimilată în princi-

pal postmodernismului, deși forme pa-

rodice regăsim atât în iluminism, pre-

cum și în romane de genul Satyricon. 

De aici reținem procesul de actualizare, 

comun cu adaptarea. Totuși, parodia e 

un proces de forță, care-și impune pro-

priul imaginar, cel al exagerării trăsătu-

rilor originalului, iar acesta devine o 

operă de sine stătătoare. Autorul unei 

parodii este menționat pe copertă și pe 

pagina de titlu drept autor, nu adapta-

tor. 

                                                 
11 Linda Hutcheon, Politica postmodernismului, 
Editura Univers, București, 1997, p. 99. 
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6. Adaptarea 

Adaptarea e o altă posibilitate de 

luat în calcul. E o versiune a poveștii 

care pare făcută pentru gustul lui. E 

mai scurtă decât cartea, tratează ace-

lași subiect cu ajutorul câtorva scene 

detaliate, folosește un limbaj pe înțele-

sul lui. În mod normal, ar putea s-o lec-

tureze ușor, chiar să-i și placă.  

Adaptarea e neutră, e dependentă 

de opera originală. Limbajul e cumințit, 

adus la varianta lui standardizată, ca o 

mediere între elev și profesor. Ea e o 

prezentare de conținut, realizată în-

tr-un mod mai plăcut și orientată spre 

o morală. În fond, e un rezumat mai ex-

tins, în care secvențele sunt prezentate 

mai detaliat, cu dialoguri și evenimen-

te. Dar originalului trebuie să-i fie fide-

lă, nu sie însăși. În fond, ea decupează 

fabula. 

Pentru a-și face dascălul mândru, 

ar putea citi adaptări după Război și 

pace, Mizerabilii sau Moby Dick. Ar de-

veni un erou dacă ar pretinde că a citit 

romane atât de întinse ca dimensiuni, 

comprimate în mai puțin de 100 de pa-

gini. E bine că s-a adaptat aproape tot 

trecutul literar, cu atât mai bine ar fi 

dacă totul ar fi cuprins într-o singură 

carte, după cum dorea Mallarmé. Să 

concluzioneze că fabula fiind de fapt 

atât de scurtă, scriitorul care îi conce-

puse forma inițială să se fi pierdut în 

detalii fascinante doar pentru publicul 

din timpul lui, care aveau mai mult 

timp de lectură? Sau pentru profesorul 

lui care dorește să se transpună cât 

mai exact și, în același timp, imaginativ 

în epoca respectivă? 

Adaptarea care îl interesează pe 

elev are 64 de pagini, cu puțin text 

strecurat printre imaginile color, cu ca-

ractere de 14 și spațieri pe măsură. Es-

te vorba de varianta apărută la Didacti-

ca Publishing House, în 2016. Elevul a 

evitat o variantă apărută la Editura 

Semne, în 2005, care este aproape la 

fel de lungă precum originalul, fără 

imagini, iar pe pagina de gardă e preci-

zat traducere și adaptare. Aceasta are 

un grad de fidelitate mai mare față de 

original, fiind de fapt o traducere care 

își ia unele libertăți. Traducerea în sine 

deviază de la original, însă o face atât 

de fin, încât devierile țin mai curând de 

aspectul lingvistic, decât de cel al deta-

lierii lanțului evenimențial. 

Pe coperta adaptării, apare de alt-

fel prima indicație paratextuală a genu-

lui: după o poveste de Charles Dickens, 

împreună cu cele care țin de ilustrator. 

Pe pagina de gardă, apare și mențiunea 

responsabilului, cu caractere mai mici: 

adaptare de Lesley Sims. Evident că 

centrul atenției se înnoadă în titlu și 

autor, cele două categorii care trimit la 

original. În principiu, ar trebui să coin-

cidă cu cele universal acceptate. Totuși, 

titlul nu apare unitar, ci în două varian-

te, depinzând de traducere: Poveste de 

Crăciun sau Un colind de Crăciun12. Deși 

                                                 
12 De menționat că și în acest caz editorul 
adaugă termenul „poveste” într-o mențiune la 
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e evident că cea de-a doua variantă e 

mai fidelă titlului în engleză, totuși cei 

mai mulți au preferat-o pe prima, pro-

babil dintr-o strategie de marketing. 

Totodată, poziția ilustratorului e im-

portantă: atât pe copertă, cât și pe pa-

gina de titlu. Alan Marks nu realizează 

imagini care dublează puținul text, ci îl 

completează pe acesta, uneori adap-

tând ele însele originalul. Imaginile nu 

sunt statice, ci capătă din dinamismul 

benzilor desenate prin inserarea de 

bule de dialog. 

Elevul este însă mai puțin intere-

sat de tehnica de îmbinare a celor două 

tipuri de adaptare, cât de textul în sine 

și în ce măsură reușește să reproducă 

povestea. Există o fabulă comună în 

măsură să-l convingă pe profesor? 

„Nu putem opune deci povestirea 

factuală, în care ordinea evenimentelor 

ar fi dată de alte surse, povestirii ficțio-

nale, în care ea ar fi din principiu impo-

sibil de cunoscut și în care anacroniile 

ar fi, prin urmare, de nelămurit: în afa-

ra unor reticențe excepționale, anacro-

niile povestirii de ficțiune sunt pur și 

simplu declarate sau sugerate de po-

vestirea însăși – ca, de altfel, ale poves-

tirii factuale.”13 

 

 

 
                                                             
titlu: O poveste cu fantome pentru Crăciun, pre-
cum în ediția Rao. „Colind” nu a fost socotit cu 
suficient impact pentru publicul de limbă 
română. 
13 G. Genette, Ficțiune și dicțiune, Editura Uni-
vers, București, 1994, p. 141. 

7. Câteva diferențe 

Organizarea povestirii pare la pri-

ma vedere similară. Cu câteva deose-

biri. Textul lui Dickens e segmentat în 

cinci părți, numite stave. În română au 

fost traduse drept cânt, stanță sau no-

tate doar numeric. Secvențele cores-

pund unei scheme clasice: introducere 

(Fantoma lui Marley), cele trei fantome 

și sfârșit (în engleză, Dickens e ceva 

mai crud: The end of it în loc de Sfâr-

șitul poveștii sau, simplu, Sfârșit, expri-

mări neutre). În schimb, adaptarea are 

6 capitole. În mare, acestea corespund 

secvențelor originale. Elevul observă 

că prima stanță a fost împărțită în două 

capitole, primul prezentându-l pe Mar-

ley în viață, al doilea în existența ca 

fantomă. De aici rezultă că azi se face o 

mai clară departajare între cele două 

planuri, al vieții și al morții. Totodată, 

ultima stanță e intitulată Crăciun feri-

cit!, înlocuind astfel orice mențiune la 

sfârșit, chiar al povestirii, care ar avea 

repercusiuni tragice în psihicul ele-

vului. 

E o lectură la nivel avansați. Nu e 

suficient de experimentat încât să se 

descurce cu adaptări după texte mai 

ample, totuși nu e chiar începător, adi-

că poate să discearnă unele aspecte ce 

țin de lumea operei.  

„Să respecți fabula înseamnă să 

respecți referința unui text la posibilele 

lumi narative. Dacă un roman poves-

tește că majordomul descoperă conte-

lui în sufragerie, cu un pumnal înfipt în 

spinare, nu putem traduce că îl desco-
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peră spânzurat de o grindă în pod, e 

limpede.”14 

Opera epică se apropie în cea mai 

mare măsură de mimarea lumii reale, 

prin propria lume. Cu atât mai mult da-

că vorbim despre romane ce se reven-

dică de la paradigma realistă. Dar indi-

ferent la care dintre lumi ne referim, la 

cea mimată sau la cea mimândă, aceas-

ta e tributară existenței creatorului. 

Acesta a scris într-un spațiu geografic 

specific despre oameni dintr-un timp 

revolut. Acei oameni se îmbrăcau, 

mâncau și aveau obiceiuri străine citi-

torului actual. Elevul nu s-ar putea 

identifica cu ei din acest punct de vede-

re. Un farmec aparte îl dau pălăriile și 

straiele din imagini, e ca și cum s-ar 

cufunda în acea epocă fără să facă prea 

mare efort. Dar textul adaptării încear-

că să șteargă orice referire la trecut. 

Imaginarul nu se fixează într-un anu-

me timp, deși nici nu epatează pe ac-

tualizări, ca în interpretările parodice. 

Până la urmă, Scrooge poate fi și un că-

mătar de azi (care să nu aibă legătură 

cu interlopii), el are grija propriilor 

„catastife” (nu toată lumea e complet 

informatizată) și poate consideră car-

dul drac de vreme ce își numără banii 

sub forma unor monede sunătoare 

(acest efect al zgomotului multiplicat al 

bucuriei nu ar putea fi întrecut de nicio 

criptomonedă). 

Într-un fel, această eludare a coor-

                                                 
14 Umberto Eco, A spune cam același lucru, Po-
lirom, Iași, 2008, p. 157. 

donatelor spațio-temporare se reven-

dică de la comprimarea scenelor, care 

e acțiunea cea mai importantă a adap-

tării. În proces, se renunță la tot ce e de 

prisos, ceea ce ar împiedica o lectură 

fluentă. Retorica încărcată a lui Dic-

kens își pierde farmecul comic și devi-

ne un text școlar. 

„De la bun început vom spune că 

Marley murise. Nu există absolut nici o 

îndoială în privinţa asta. Certificatul de 

înmormântare fusese iscălit de preot, 

de arhivar, de antreprenorul de pompe 

funebre, de mai-marele cioclilor. Şi 

Scrooge îl iscălise. Iar numele lui 

Scrooge era o garanţie sigură la Bursa 

din Londra, pentru orice act pe care îşi 

punea el semnătura.  

Bătrânul Marley era mort ca un 

cui de uşă, cum spun englezii.  

Dar atenţie! Cu toate acestea, du-

pă ştiinţa mea, nu văd de ce-ar fi cu 

osebire mort un cui de uşă. Eu unul aş 

socoti mai degrabă cuiul de sicriu cel 

mai mort dintre toate fiarele. Dar înţe-

lepciunea strămoşilor noştri stă în ase-

menea vorbe, doar n-o s-o smintesc eu, 

nevolnicul de mine, căci altminteri praf 

s-ar alege de ţărişoara mea. îngădui-

ţi-mi, aşadar, să repet cu dinadinsul că 

Marley era mort ca un cui de uşă.  

Dar ştia oare Scrooge că e mort? 

De bună seamă că ştia. Cum altminteri? 

Scrooge şi cu el erau asociaţi de nu ştiu 

câtă vreme. Scrooge era singurul lui 

executor testamentar, singurul lui cu-

rator, singurul lui reprezentant, singu-

rul lui legatar universal, singurul lui 
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prieten şi singurul îndoliat după el. Şi 

nici măcar Scrooge nu a fost prea zgu-

duit de tristul eveniment, ba chiar s-a 

dovedit a fi un desăvârşit om de afaceri 

chiar în ziua înmormântării, pe care a 

oficiat-o cu neîndoios profit.  

Pomenind de înmormântarea lui 

Marley, ajung din nou acolo de unde 

am început. Nu exista nici o îndoială că 

Marley murise. Trebuie să se înţeleagă 

limpede asta, căci altminteri nu mai 

poate ieşi nimic bun din povestirea pe 

care o voi depăna. Dacă nu suntem pe 

deplin convinşi că tatăl lui Hamlet a 

murit înainte de a începe piesa, plim-

barea lui la ceas de noapte, în bătaia 

vântului de răsărit, pe propriile lui me-

tereze, nu e cu nimic mai deosebită de 

apariţia bruscă a unui oarecare domn 

de vârstă mijlocie după lăsarea întune-

ricului, într-un loc vântos la cimitirul 

Saint Paul, să zicem, pentru a răvăşi cu 

adevărat mintea slabă a fiului lui.  

Scrooge nu a şters numele bătrâ-

nului Marley de pe firmă. El a rămas 

acolo mulţi ani după aceea, deasupra 

uşii depozitului: «Scrooge şi Marley». 

Firma era cunoscută cu numele de 

«Scrooge şi Marley». Uneori, cei noi în 

meserie îi spuneau lui Scrooge Scrooge 

şi alteori Marley, dar el răspundea la 

ambele nume. Pentru el era totuna.”15 

Am redat un fragment din textul 

lui Dickens, care se întinde pe 3 pagini 

de carte. Descrierile lui Dickens sunt 

                                                 
15 Charles Dickens, Un colind de Crăciun, Rao, 
București, 1995, p. 3. 

minunate și, precum în cazul altor ope-

re ale lui, poate fi citită doar pentru far-

mecul limbajului (chiar și în traduce-

re). Însă pragmatismul e cinic: nivelul 

de informație e redus. Iar elevul are ne-

voie de informație. 

Iată cum a fost adaptat acest frag-

ment, prin patru rânduri la subsol de 

pagină, sub o ilustrație care preia cen-

trul atenției: 

„Marley era mort, mort de-a bine-

lea. Tot ce mai rămăsese din vechea fir-

mă Scrooge și Marley era Ebenezer 

Scrooge.”16 

Simplu. În câteva cuvinte s-au is-

prăvit câteva pagini și o întreagă isto-

rie. 
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URMUZ – SCURT ISTORIC AL RECEPTĂRII CRITICE 
 

Vlad BĂRBOSU 

doctorand, Facultatea de Litere, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Proza lui Urmuz a suscitat atenție 

de la prima apariție în volum. Acest fapt 

este dovedit de cronicile și comentariile 

apărute în presa vremii. Dar până la de-

butul (postum) în volum, Urmuz i-a tri-

mis spre publicare lui Tudor Arghezi 

câteva din textele sale. Acesta a fost și 

nașul său de nume: Demetrescu a refu-

zat într-o zi de patru ori să se numească 

Urmuz și de patru ori a acceptat: a cin-

cea oară l-am vărât în cristelniță frân-

gându-i genunchii1, va preciza Arghezi 

într-un număr din Bilete de Papagal, 

apărut în anul 1928, la cinci ani de la 

sinuciderea acestuia. În acest medalion, 

Arghezi va observa moștenirea lăsată 

de scriitor asistând la piesa de teatru 

Omul cu mârțoaga, scrisă de George Ci-

prian: 

Am stat la spectacol și m-am sur-

prins turburat. M-am zvârcolit în mine, 

                                                 
1 Tudor Arghezi, „Bilete de papagal” I, nr. 16, 19 
februarie 1928 apud Urmuz, Pagini Bizare, 
ediție întocmită de Sașa Pană, Editura Minerva, 
București, 1970, p. 114. 

în vreme ce sala întreagă aplauda cu ho-

hotul ei de râs. M-am strîns și m-am des-

făcut ca să alung o impresie, zece impre-

sii, o sută de impresii. Eram în fața unei 

crime: făcuse crima Ciprian sau comi-

team crima eu? Într-o pauză, l-am văzut 

pe Urmuz, care murise, strecurându-se 

cu surâsul lui printre staluri, salutând 

cucoanele deranjate și venind la urechia 

mea și șoptind: – Nu e de Ciprian! […] 

Căci, iarăși, nu pot minți. A tăcea în cazul 

acesta este a consimți. Într-o unică ma-

terie nu e permis să minți: a zămislirii, 

unde lucrează mâna sfântă de lumină, a 

necunoscutului. Chirică e al lui Urmuz, 

Mârțoaga e a lui Urmuz, totul pare al lui 

Urmuz, afară de aporturile taciturne, în-

nodate, compacte și grele, de origină 

scandinavă, care strică piesa și par ale 

domnului Ciprian.2 

Unul dintre patronii avangardei 

românești, Stephane Roll, îl va evoca pe 

Urmuz în revista „unu”, omagiindu-i 

prozele, dar recunoscând și înrâurirea 

                                                 
2 Ibidem. 
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pe care Demetrescu-Buzău a avut-o 

asupra avangardistului român: 

Inauguram pe vremea aceea ado-

lescența maturității mele. Buimac din-

tr-o literatură de stafide și-n care nu mă 

dibuiam, năvălisem cu o mitralieră sub 

braț, perforând ca pentru mărgele păsă-

rile vorbitoare, oglinzile ruginei, nombri-

lul de argint al stelelor și-l iubeam pe 

Bufty cu urechile lui nichelate legat de 

un țăruș pentru circuitul unei stricte cir-

comferințe și-mi părea a fi un atlas du-

când pe umărul tălpilor tot globul plat al 

solului, – l-am iubit și-l mai iubesc pe 

Stamate, pe Cotadi, pe Dragomir, pe Al-

gazy (cu patronimicul său literar, Urmuz 

e singurul care poate fi opus patronimi-

cului caragelesc) și toată proza lui pusă 

pe un trapez văzut răsfrânt în logica lui 

aparentă, de un umor care e numai un 

pretext, poate, stabilirii unui gen sufle-

tesc, unei contingențe, o cercetare cu un 

ochi de satir a moravului bleg, comun, 

adiacent.3 

Se poate observa în fragmentul ci-

tat mai sus faptul că Stephane Roll este 

primul comentator care va sesiza latura 

umoristică (dar care este comică, de 

fapt) a lui Urmuz, împreună cu acel ca-

racter punitiv, satiric: 

Găsise Urmuz prin umorul lui o ele-

mentare nouă a subiectului literar și o 
juxtapunere inversă: Un erou avea ata-

șat pe spate capacul unei cutii de pian ca 

                                                 
3 Stephane Roll, „unu”, I, nr. 9, ianuarie 1929, 
apud Urmuz, Pagini Bizare, ediție întocmită de 
Sașa Pană, Editura Minerva, București, 1970, p. 
119. 

să aibă pe ce urina mușteriii și vecinii lui, 

un altul ținea în birou pe cei doi buni pri-

eteni ai săi și cu care se consilia: două 

bătrâne rațe; alții aveau ciocuri de lemn 

aromatic, bărbi rase și mătăsoase, o ne-

vastă care avea forma unei mături pen-

tru o practică ad-hoc. / Dar un moment 

nu mă opresc să cred că literatura lui 

Urmuz ar fi umoristică. Umorul lui mag-

nific de altfel e chiar trist, compatisant. 

Depășit de genul propriu-zis, umorul lui 

e un alt anatomist cu o strânsă confuzie 

psihică. Într-o cercetare de subdiviziune, 

eroii lui nu sunt apropiați prin capriciile 

pentru care câteodată toți sunt slabi, fic-

tivi, camuflați. Independența lor în opera 

lui Urmuz e doar aparentă scrupulului 

nostru meschin. Eroul lui nu-i nici isteț, 

nici umil. Nici un Păcală, nici un Don 

Quichotte, nici o afinitate cu ei, nici un 

optimist convins, ci numai personagii in-

congruente în caruselul fanteziei autoru-

lui lor.4 

Urmuz are valențe comune cu 

scriitori precum Barnaboth, Valery Lar-

baud, Marinetti, Jarry. De asemenea, 

Stephane Roll spune că Urmuz ar fi fost 

mai bine pus în valoare de către un 

grup coagulat în jurul ideilor sale, care 

să fi avut și anvergură culturală: 

Dacă mișcarea de la Zürich, caba-

retul Voltaire, l-ar fi avut acolo în pulsul 
propice lui, s-ar fi culminat în producție, 

în curaj și și-ar fi desfăcut întreaga indi-

vidualitate. Urmuz s-a născut și s-a pro-

dus într-o clipă improprie nervurei lui; 

lăsând în pământ numai rădăcinile cu 

                                                 
4 Idem, pp. 119-120. 
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suc virgin, deși singur descoperise un 

plan inedit, construise un telescop pen-

tru infern, un reflector pentru oamenii 

negri și inventase un apocalips al burles-

cului. Lipsa însă a unui grup de aventură 

care interioară exista cu el, inerentă ori-

cărui focar fantezist a făcut ca să nu ne fi 

rămas bine impregnat, din Urmuz – de 

proporțiile certe – un tip din cea mai au-

tentică fizionomie al unui Jarry român, 

al unui premergător mai elocvent, al 

unui răsturnător mai temerar de calcule 

mondiale.5 

Deseori, Urmuz va fi comparat cu 

Kafka. Ion Biberi va fi un deschizător de 

drum în acest sens. Demersul său este 

considerat ca fiind și primul comenta-

riu comparatist al operei lui Urmuz. 

Ambii tratează absurdul, deși de pe po-

ziții diferite. Apoi, ambii proiectează o 

lume diferită de cea reală, lume ce res-

pinge determinismul și coerența: 

Ea e înlocuită de un decor arbitrar, 

unde totul se înlănțuie după capriciile 

obscure ale unei voințe care se clatină, 

unde totul se amestecă confuz, fără scop 

și fără ordine. E universul visului, e viața 

subterană a ființei noastre morale, care 

e proiectată într-o realitate fragmenta-

ră, grotescă sau bizară. Eroii lui Urmuz 

au aceeași inconsistență, același desen 

vaporos ca și personajele din vis. Ei se 
mișcă, solicitați de mobile obscure, într-o 

lume arbitrară.6 

                                                 
5 Idem, pp. 120-121. 
6 Ion Biberi, Etude sur la litterature roumaine 
contemporaine, Editions Corymbe, Paris, 1937, 
apud Urmuz, Pagini Bizare, ediție întocmită de 
Sașa Pană, Editura Minerva, București, 1970, 

Dar și diferențele sunt la fel de evi-

dente: 

Dar, dacă atmosfera generală care 

scaldă opera lui Urmuz e asemănătoare 

celei a lui Kafka, există totuși deosebiri 

notabile între structura intimă a celor 

două viziuni. Fantasticul lui Franz Kafka 

purcede din imageria visului. Literatura 

sa este transpunerea directă a viziunilor 

onirice. Kafka situează pe eroii săi în 

spațiu, într-un spațiu deformat, se înțele-

ge, dar într-un cadru material și percep-

tibil. El își descrie eroi și mediul unde ei 

se mișcă cu detalii și precizii minuțioase. 

Ne dăm seama, citindu-l, că el își vede 

personajele, că primește din parte-le im-

presii directe. Pentru el, peripețiile des-

crise și personajele imaginate sunt reali-

tăți având o corespondență pe planul vi-

ziunii interioare. Prin aceasta, literatura 

lui Kafka participă la procesul visului ca-

re reduce viața interioară la o imagine 

sau la o suită incoerentă de viziuni 

scurte și încâlcite.7 

G. Călinescu, în ale sale Principii de 

estetică, îl va plasa pe Urmuz printre 

precursorii suprarealismului mondial, 

nu doar românesc. Acesta face diferen-

ța dintre confuzia ce caracterizează 

scrierile lui André Breton, confuzie ce 

se poate explica (conform afirmației 

criticului) prin profesia sa de medic 
psihiatru. Dicteul automat este încadrat 

în zona patologicului. Pe de altă parte, 

Urmuz este un estet, un spirit înalt, în 

proza lui negăsindu-se nimic din sfera 

                                                             
pp. 166-167. 
7 Ibidem. 
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patologicului psihiatric. 

Primul volum dedicat lui Urmuz 

va fi cel al lui Nicolae Balotă. Este un 

studiu comparatist, compus din trei 

părți: în prima parte este tratată bio-

grafia acestuia, cea de-a doua va cu-

prinde studiul literar propriu-zis, iar 

partea a treia este dedicată mitului 

Urmuz. Nicolae Balotă va afirma faptul 

că Urmuz nu este neapărat premergă-

torul avangardei, cât al literaturii absur-

dului ce a dominat secolul XX. Cartea 

acestuia se apropie de exhaustivitate, fi-

ind tratate aproape toate temele, moti-

vele, modalitățile de compoziție ale lui 

Demetrescu-Buzău. Orice analiză a ope-

rei urmuziene va trebui să citeze opera 

lui Balotă. Respingând teoria ermetis-

mului urmuzian, comparatistul clujean 

va afirma faptul că textele sunt ușor de-

criptabile, dar stadiul epidermic trebuie 

depășit pentru a putea găsi esența Uni-

versului urmuzian. Balotă va găsi afini-

tăți între La Bruyère și Urmuz, dar 

această teorie pare a fi hazardată. 

Acesta găsește două tipologii de perso-

naje: omul-pasăre (Emil Gayk) și omul 

mecanomorf (Dragomir). Totodată, fie-

care ființă bizară e un homo viator, rătă-

citor prin această lume textuală. Acest 

univers în descompunere va fi analizat 

din perspectiva relațiilor și a principii-
lor ce funcționează în acest spațiu. Pu-

tem, astfel, cita câteva titluri de subca-

pitole prezente în studiul lui Balotă, 

prin care este teoretizată lumea acestor 

personaje: Viața neștiută, Binele, Răul și 

Suferința, Omul și transcendența vidă, 

Drama familiară, Cuplul și comunicarea, 

Critica socială etc. 

Critica literară a valorificat multe 

piste de interpretare. Marin Mincu va 

discuta despre „tragedia limbajului”, 

discursul literar distrus, obliterat. Reto-

rica este „minată” iar limbajul literar 

este complet reformat. Nu este singurul 

critic ce s-a aplecat cu acribie asupra 

avangardei. Ion Pop, în lucrarea intitu-

lată Avangarda în literatura română, se 

va referi la Urmuz ca la un premergător 

al dadaismului, punând accentul pe la-

tura burlescă a acestuia. Emilia Dogo-

reanu va sesiza anumite influențe fu-

turiste în Paginile Bizare, cea mai im-

portantă fiind dorința de a inova litera-

tura (lucru comun, de altfel, tuturor 

avangardelor). O perspectivă absolut 

inovatoare este dată de către Rodica 

Grigore, probabil unul dintre cei mai 

buni comparatiști români. Aceasta face 

paralele între Urmuz și Julio Cortázar 

(cu articole publicate în reviste din 

străinătate). Intenția este salutară, mai 

ales datorită faptului că aceasta îl arun-

că în discuția literară mondială pe Ur-

muz, acolo unde îi este locul. Dacă până 

acum Urmuz a fost discutat doar în in-

teriorul culturii noastre, cu vagi trimi-

teri spre scriitori ca Jarry sau Lewis 
Carroll, comparatista sibiană va reuși 

să-l globalizeze, să-i arate adevărata an-

vergură. Un demers absolut lăudabil și 

demn de menționat, poate cel mai pro-

ductiv de până acum. 
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1. Preliminarii 

Perioada fanariotă a favorizat for-
marea unor relații strânse între Țările 
Române și spațiul elen, fapt pentru ca-

re foarte multe texte importante din 
Occident au circulat în spațiul autohton 
prin intermediul traducerilor grecești, 
răspândindu-se astfel la noi ideile cu-
rentului iluminist. Trebuie să avem în 
vedere și faptul că a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea se remarcă și prin 
pătrunderea în lexicul românesc a unui 
număr enorm de împrumuturi, îndeo-
sebi din limba neogreacă. Profund mar-
cată de ideile promovate de Iluminis-
mul occidental, perioada dintre sfârși-

tul secolului al XVIII-lea și începutul se-

colului al XIX-lea reprezintă o etapă 
tranziție de la stadiul culturii româ-
nești vechi la începuturile unei culturi 
românești moderne, fiind vorba în 

acest context despre o literatura româ-
nă premodernă. Astfel, putem spune că 
deceniile secolului al XVIII-lea se re-

marcă printr-o înflorire culturală ne-

maivăzută până atunci în spațiul româ-
nesc, întrucât se remarcă apariția ne-
număratelor cărți românești care abor-
dează subiecte fascinante din diferite 
domenii ale științei, istoriei și geografi-

ei. În acea perioadă apar în Țările Ro-
mâne și primele texte despre continen-
tul american, un teritoriu exotic și total 
necunoscut de societatea românească 
a acelor vremuri, unul dintre cele mai 

semnificative documente de acest fiind 
Istoria Americii de la Iași (Ms. III-23).  

Ca urmare a diverșilor factori pe 
plan intern și extern, limbile se schim-
bă semnificativ de-a lungul timpului. 
Unul dintre factorii care influențează 
transformările la nivelul limbii este cel 

al schimbărilor prin care trece o socie-
tate la un moment dat. De-a lungul se-
colelor, lexicul românesc a cunoscut di-

verse etape de evoluție ca urmare a 
contactului cu diferitele popoare, pre-
cum grecii, turcii, maghiarii și popoare-

le slave învecinate. Interesant este fap-
tul că această evoluție se observă și în 



NUME DE PERSONALITĂȚI ISTORICE ATESTATE ÎN TEXTELE DIN EPOCA PREMODERNĂ.  
ANTROPONIME ÎN MANUSCRISUL ISTORIA AMERICII DE LA IAȘI (MS. III-23) 

104 

cazul numelor proprii, aspect care se 
poate observa în textele vechi din pri-
mele secole ale culturii românești 
scrise. Numele de locuri (toponime) și 
de persoane (antroponime) au prezen-
tat de-a lungul timpului diferite forme, 

trecând prin transformări fonetice. De 

asemenea, se constată faptul că la un 
moment dat în istoria limbii române 
literare s-au folosit cu totul alți termeni 
pentru a denumi anumite realități, în 
contrast cu cei folosiți în ziua de astăzi, 
ceea ce constituie un aspect de limbă 
foarte interesant care merită studiat. 
Numele propriu a stârnit interesul in-
telectualilor români încă din a doua ju-
mătate a secolului al XVIII-lea, întrucât 
în prima gramatică românească din 

1757 a lui Dimitrie Eustatievici Brașo-

veanu și în gramatica lui Radu Tempea 
din anul 1797 această parte de vorbire 
este atestată sub denumirea de „nume 
osebit” (Tomescu, 1998: 19). Cu toate 
acestea, studiul amănunțit asupra aces-
tei categorii de substantive reprezintă 
o preocupare destul de recentă, întru-

cât onomastica, ramură a lexicologiei, 
este o știință relativ nouă, iar studiul 

numelor proprii în perioada limbii ro-
mâne literare vechi a fost neglijat de 

cercetători.  
 

2. Câteva date despre Istoria 

Americii de la Iași 

Textul Istoria Americii a lui Cos-

tandin Sucevan biv(vel) medelnicer es-

te un manuscris în patru volume, re-

dactat la Iași între anii 1818 și 1820. 

Acest document reprezintă versiunea 

în limba română a primelor opt cărți 

din ampla lucrare a istoricului scoțian 

William Roberston intitulată The His-

tory of America. Manuscrisul are la ba-

ză versiunea în neogreacă a lui Geor-

gios Vendotis, tipăritură apărută în pa-

tru volume, primele două în anul 1792, 

iar al treilea și al patrulea în anul 1974. 

Istoria Americii se află în prezent la Bi-

blioteca Centrală Universitară „Mihai 

Eminescu” din Iași și este păstrat în sa-

la de colecții speciale Dimitrie Cante-

mir de la etajul al II-lea, unde sunt de-

pozitate operele redactate înainte de 

mijlocul secolului al XIX-lea, fiind înre-

gistrat cu cota Ms. III-23. Acest text re-

prezintă una dintre scrierile timpurii 

despre Lumea Nouă redactate în limba 

română și posibil prima traducere în 

limba română a unei opere aparținând 

istoricului scoțian William Robertson 

(1721-1793). Reprezentativ pentru 

mișcarea iluministă din Moldova, ma-

nuscrisul de la Iași este o amplă lucrare 

ce aparține stilului științific în care ni 

se prezintă evenimente istorice și am-

ple descrieri geografice și etnografice. 

Cel mai interesant aspect cu privire la 

această operă premodernă îl reprezin-

tă lexicul său aparte, presărat cu arha-

isme, neologisme și împrumuturi gre-

cești abia intrate în limbă la acea vre-

me. Mulți dintre acești termeni recent 

împrumutați provin mai cu seamă din 

neogreacă precum arithmética, astro-

nomíe, astrolog, gheográfi, ipólipsis, 
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mathimátici, theologhiei, analoghie etc. 

alcătuiesc bogata terminologie științifi-

că ce caracterizează acest text.  

 

3. Antroponimele din textul 

Istoria Americii 

Manuscrisul de la Iași prezintă un 

număr impresionant de nume proprii 

care diferă față de cele folosite în pre-

zent. Antroponimele din Istoria Ameri-

cii denumesc diferite personalități 

istorice de-a lungul timpului. În prima 

parte a volumului I ni care se prezintă 

o scurtă istorie a navigației începând 

cu timpurile străvechi ale omenirii pâ-

nă în perioada de final a Evului Mediu 

European, iar în restul textului ne sunt 

consemnate evenimentele din secolele 

XV-XVI care sunt legate de descoperi-

rea și colonizarea celor două Americi. 

În continuare vom avea vedere o trece-

re în revistă a numelor de figuri istori-

ce din manuscrisul Istoria Americii, 

precum și diferențele și similitudinile 

pe care acestea le prezintă în raport cu 

corespondenții lor din izvorul-sursă în 

neogreacă. Țin să menționez că fiecare 

cuvânt cules va fi redat atât cu caracte-

re chirilice, respectiv grecești, așa cum 

apare în documentul de proveniență, 

cât și cu literele alfabetului românesc 

actual, iar în paranteză se vor indica 

numele textului, volumul și numărul 

paginii unde acesta se găsește, cum se 

poate observa în exemplele următoare: 

Ѡ ⷬ = Оmir (IST. AM., I, 11v), Μάρκος 

Παύλος (TEXT GREC., I, p. 50). 

3.1. Nume de personalităților 

istorice din perioada Antichității 

Pentru început avem numele regi-

lor evrei Да́ви ⷣ = Dávid (IST. AM., I, 6v) și 

Соло́моⷩ = Solómon (IST. AM., I, 6v), care 

în textul grecesc al lui Vendotis apar 

sub formele Δαβὶδ, (TEXT GREC., I, p. 9) 

respectiv Σολομώντος (TEXT GREC., I, 

p. 9). Interesant de observat este faptul 

că poziția accentului diferă în cazul nu-

melui regelui David. Fiind vorba despre 

un nume cu rezonanță biblică, foarte 

cunoscut în acea vreme în spațiul ro-

mânesc, am putea spune că fusese de 

mult timp aplicată în limba literară 

norma de articulare pentru acest an-

troponim. Pentru numele marelui isto-

ric grec Herodot (484 î.Hr. – 425 î.Hr.), 

în manuscrisul românesc avem  ҇Іро́доⷮ = 

Iródot (IST. AM., I, 6v), o formă destul 

de similară cu cea din textul grecesc: 

Η̕ρο δοτος (TEXT GREC., I, p. 12). Prin-

tre alți intelectuali de seamă ai Antichi-

tății clasice pot fi enumerați scriitorul 

grec Homer (care a trăit între secolele 

XIX-VIII î. Hr.), menționat în Istoria 

Americii ca Ѡ ⷬ = Оmir (IST. AM., I, 

11v), filozoful grec Ари͑ о́  ⷧ = Aristótel 

(IST. AM., I, 59v), С ра́боⷩ = Strávon (IST. 

AM., I, 18v), astronomul antic Ptolemeu 

(87-165), al cărui nume în text este 

П оло̀ме  ꙵ = Ptoloméi (IST. AM., I, 14r, 

24v), respectiv oratorul latin Cicero 

(106 î. Hr. – 43 î. Hr.), care apare în text 

sub denumirea de Кѝкероⷩ = Chíceron 

(IST. AM., I, 22r, 22v). De remarcat este 

faptul că numele istoricului și geogra-



NUME DE PERSONALITĂȚI ISTORICE ATESTATE ÎN TEXTELE DIN EPOCA PREMODERNĂ.  
ANTROPONIME ÎN MANUSCRISUL ISTORIA AMERICII DE LA IAȘI (MS. III-23) 

106 

fului grec Strabon apare scris în manu-

scrisul românesc la fel ca în textul gre-

cesc, accentul fiind în aceeași poziție, 

întrucât antroponimul în textul sursă 

este Στράβων (TEXT GREC., I, p. 15, 23, 

29, 30), fiind vorba aici tot despre un 

caz de transliterare, care constă în „în-

locuirea fiecărui grafem din limba sur-

să printr-unul din sistemul grafic al 

limbii țintă (alfabet latin sau grecesc → 

alfabet chirilic)” (Gînsac, 2017: 64). Na-

vigatorul grec antic Eudoxus din Cizic 

este atestat de mai multe ori în acest 

manuscris, atât prin Евдоѯ Сизи́кꙋ  ⷧ = 

Evdox Sizícul (IST. AM., I, 8v), cât și prin 

Евдо́ѯꙋ = Evdóxu (IST. AM., I, 10r, 10v) 

sau Евдо́ѯ = Evdóx (IST. AM., I, 10v), 

corespondentul din versiunea neo-

greacă a acestui nume propriu fiind 

Εύδοξος Συζίκυ (TEXT GREC., I, p. 12). 

În această situație observăm traduce-

rea numelui propriu prin procedeul 

transcrierii, care constă în „schimbarea 

reprezentării grafice a numelui propriu 

ca urmare a redării pronunției, inclusiv 

modificarea accentuării [...] sau a orică-

rei modificări grafice care nu este 

transliterare” (Gînsac, 2017: 65). În 

Istoria Americii sunt atestați și condu-

cători antici cum ar fi regele persan 

Xerxes (518 î. Hr. – 465 î. Hr.), sub de-

numirea de Ѯеⷬѯиⷭ = Xerxis (IST. AM., I, 

13r), regele macedonian Alexandru cel 

Mare (356 î.Hr. – 323 î. Hr.), consemnat 

simplu ca Алеѯаⷩдрꙋ = Alexandru (IST. 

AM., I, 14r) și Не́хꙋ͑ = Néhus (IST. AM., I, 

8v), „împaratul Eghípetului”. 

3.2. Nume de personalități istorice 

din Evul Mediu 

În continuare vom avea în vedere 

numele unor personalități istorice din 

Evul Mediu, adică din perioada de după 

Antichitate și anterioară marilor desco-

periri geografice și a primelor contacte 

ale europenilor cu Lumea Nouă. Obser-

văm în primul rând numele marelui 

lider politic și cuceritor mongol Gin-

ghis Khan (1158-1227), care apare 

consemnat în manuscris sub două for-

me, atât ca Гениⷭ Хаⷩ = Ghenghis Han (IST. 

AM., I, 30v), cât și ca Гѝнгеⷭ Хаⷩ = Ghínghes 

Han (IST. AM., I, 31v, 32r), ambele în 

contrast cu forma din textul lui Vendo-

tis, Γεγγιχαν (TEXT GREC., I, p. 48, 50, 

51), ceea ce indică faptul că această de-

numire a existat în textele românești 

încă de dinainte de momentul traduce-

rii acestui text. Exploratorul și comer-

ciantul venețian Marco Polo (1254-

1324), cunoscut pentru călătoriile sale 

în Orientul Îndepărtat, este atestat în 

acest text printr-un antroponim la fel 

de interesant: Ма ⷬкꙋ Па́блꙋ = Márcu 

Pávlu (IST. AM., I, 33r, 50r, 58r, 82v, 84v, 

105v, III, 58r), care reprezintă o adapta-

re la specificul limbii române a denu-

mirii grecești identificate în textul sur-

să, și anume Μάρκος Παύλος (TEXT 

GREC., I, p. 50). În Istoria Americii poate 

fi observată și prezența unei denumiri 

alternative pentru acest negustor vene-

țian, și anume Маⷬкꙋ  ⷧ Па́веⷧ = Marcul 

Pável (IST. AM., I, 31v). În această situa-

ție avem de a face cu un caz de traduce-
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re a numelui propriu prin substituire 

„printr-un alt nume propriu folosit în 

limba țintă pentru aceeași realitate de-

nominată” (Gînsac, 2017: 65). În cazul 

denumirilor atribuite lui Marco Polo, 

alternanța acestor două forme diferite 

pentru același antroponim poate indica 

faptul că acest nume propriu pătrunse 

recent în limbă, iar autorul traducerii 

care încă nu s-a oprit la o formă defini-

tivă a acelui lexem. În privința denomi-

națiilor folosite pentru Ginghis Khan, 

formele diferite ale aceluiași substantiv 

propriu pot fi rezultatul inovațiilor gra-

fice sau fonetice ale copistului. Regele 

englez Henry al IV-lea (1367-1413) 

apare de asemenea menționat în acest 

manuscris ca Ерикꙋ аⷧ па  ⷧ ꙴ= Ericu al 

Patrăle (IST. AM., I, 40v), numele său 

din textul românesc fiind preluat direct 

din versiunea neogreacă, apărând frec-

vent în text cu articol hotărât Ерикꙋ  ⷧ
(IST. AM., I, 40v, 44v, 45r, 45v, 48v). Arti-

cularea acestui nume în traducerea ro-

mânească are la bază calcul lingvistic, 

întrucât în tipăritura lui Vendotis întâl-

nim denumirea ο Ερίκος (TEXT GREC., 

I, p. 56, 64, 71, 72, 79). Așadar, traducă-

torul moldovean a preluat substantivul 

propriu cu tot cu articol hotărât, aceas-

ta fiind o particularitate a limbii gre-

cești ce nu se găsește în sistemul mor-

fologic al limbii române. Alte figuri 

istorice importante din perioada me-

dievală care apar în manuscris sunt 

Лꙋдови аⷧⷦ ноꙟⷧ  ꙴ = Ludovic al noîle (IST. 

AM., I, 40v), Лꙋдовиⷦ де ла Чеⷬда = Ludovic 

de la Cerda (IST. AM., I, 35v), Папа 

Евгѐнїе ал па ꙋ  ⷧ  ꙴ = papa Evgheníe al 

patrulé (IST. AM., I, 40v) și „baronul 

Normandiei” Іѡаⷩ Беѳеⷩкꙋ ⷬ  = Ioan 

Bethencurtu (IST. AM., I, 35v). 

3.3. Nume de personalități istorice 

din epoca marilor descoperiri 

(secolele XV-XVI) 

Cele mai numeroase antroponime 

din Istoria Americii sunt cele care de-

numesc figuri notabile din Epoca Mari-

lor Descoperiri, din perioada secolelor 

XV-XVI. În continuare vom avea în ve-

dere câteva dintre aceste denominații, 

axându-ne în primul rând pe coloniștii, 

conchistadorii și exploratorii europeni 

care au navigat spre continentul ameri-

can, care s-au stabilit pe acel continent 

și au cucerit diverse teritorii, iar apoi 

vor fi prezentate numele liderilor poli-

tici ai acelei epoci. 

Mai întâi vom face câteva observa-

ții referitoare la numele lui Cristofor 

Columb (1451-1506). Interesant este 

că acest mare explorator este atestat 

prin mai multe denumiri, întrucât în-

tâlnim atât Колоⷨбꙋ = Colombu (IST. AM., 

I, 56v, 61r, 73r, 85r), cât și Колꙋ бⷨꙋ = 

Columbu (IST. AM., I, 60v, 61r, 65r, 66r). 

Putem vedea cum aceste două forme 

sunt folosite alternativ în text, în unele 

situații apărând pe aceeași pagină de 

manuscris. Acest personaj istoric este 

atestat în text prin numele său complet 

în volumul al doilea ca Хрис о̀фоⷬ 
Колꙋ ⷨбꙋ = Hristófor Columbu (IST. AM., II, 

54r). Dat fiind faptul că Istoria Americii 

de la Iași, manuscris care datează de la 
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începutul secolului al XIX-lea, nu este 

primul text românesc despre continen-

tul american, numele lui Columb fusese 

cunoscut până atunci în spațiul româ-

nesc, cel puțin de către erudiți, fiind 

atestat în textele mai timpurii. De pildă, 

îl întâlnim accentuat diferit și fără u fi-

nal într-una din notele explicative de 

subsol din cadrul versiunii românești a 

textului Exaimeron a Sfântului Vasile 

cel Mare (Ms. BAR 896): Întru cea dea-

supra pre carea lăcuim noi, să cuprinde 

Evrópa, Ásiia, și África, iar întru cea 

didesupt sunt antipodes, ádecă America, 

care s-au áflat de Hristofór oarecarele 

Colúmb de sute și nu știu cît de ani (EX., 

42r). Probabil numele lui Cristofor Co-

lumb a intrat pe terenul limbii române 

pe filieră neogreacă, întrucât în textul 

lui Vendotis observăm forma Χρισόφο-

ρος Κολόμβος (TEXT GREC., I, p. 85), si-

milară cu cea întâlnită în textele româ-

nești vechi. 

În Istoria Americii sunt menționați 

de asemenea și alți exploratori, cuceri-

tori și coloniști notabili de la sfârșitul 

secolului al XV-lea și din prima jumăta-

te a secolului al XVI-lea. Unul dintre 

aceștia este Bartolomeo Diaz (1450-

1500), exploratorul portughez care a 

descoperit capul sudic al Africii, ce apa-

re atestat în manuscris ca Баⷬѳоломѐ  ꙵ
Диаⷥ = Bartholoméi Diaz (IST. AM., I, 

50v), pe când în versiunea neogreacp 

apare scris ca Βαρθολομαίω Διαξ 

(TEXT GREC., I, p. 80). De asemenea, 

sunt consemnați și Diego Columb, fiul 

cel mare al lui Cristofor Columb, pre-

zent în text ca Доꙵ Дие́го Колоⷨбꙋ = Don 

Diégo Colombu (IST. AM., II, 10v, 12r, 

19r, 33v, 35r, 39r, 43r, 48r, 53r), marele 

explorator portughez Fernando Magel-

lan (1480-1521), menționat ca Магелаꙵ 
= Maghelan (IST. AM., ΙI, 122r, III, 116r, 

117r, 118r, 118v, 120v, 219r), Amerigo 

Vespucci (1454-1521), navigatorul ca-

re a dat numele continentului, prin de-

numirea Америкꙋ Вⷧеспꙋ̀ꙁие = Americul 

Vespúzie (IST. AM., I, 130v), Vasco da 

Gama (1469-1524), exploratorul care a 

descoperit calea maritimă dintre Euro-

pa spre India, ce apare sub denumirea 

Ла кⷭоⷭ Гама = Lascos Gama (IST. AM., I, 

127r), conchistadorii spaniol Francisco 

Pizarro (1478-1541), Diego Almagro 

(1475-1538) și Vasco Núñez de Balboa 

(1475-1519) care sunt consemnați ca 

Фраꙵцискꙋ  ⷧПиꙁаⷬ = Franțiscul Pizar (IST. 

AM., II, 27r, III, 173r), Диѐго А ⷧма̀гро = 

Diego Almágro (IST. AM., III, 134v, IV, 

67v) și Баскꙋ Никꙋѐса Баⷧбоа̀ = Bascu 

Nicuesa Balboá (IST. AM., II, 17v), pre-

cum și Cristóbal Vaca de Castro (1492-

1566), administrator al Perului care 

este prezent în manuscris sub denumi-

rea de Вака Каⷭ  = Vaca Castro (IST. 

AM., III, 188v, 189r, 198r, 199r, 199v, 

209r, 210r, 211v). În Istoria Americii 

apare menționat și primul episcop al 

Mexicului, Juan de Zumarraga (1468-

1548), sub denumirea de Іѡ҄анꙋ 
Ꙁꙋмара̀га = Ioanu Zumaraga (IST. AM., 

IV, 4v).  

În manuscris sunt menționați și 
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liderii politici ai acelei epoci, în special 

monarhi europeni, dar și împărați și 

lideri de trib din America Centrală și de 

Sud. În primul rând, ar trebui să îi 

avem în vedere pe monarhii spanioli 

sub care a slujit Cristofor Columb, și 

anume Ferdinand al II-lea de Aragon 

(1452-1516) și Isabela I a Castiliei 

(1451-1504), ce apar atestați în acest 

manuscris ca Феⷬдинаⷩ ⷣ ши Ісавѐла = Fer-

dinand și Isavéla (IST. AM., I, 62r, 67v, 

68v, 81v, 95r, 100v, 114r, 116r, 117v, 

119v, 126v, 134v, 136v, 138r, 142v), iar 

în versiunea lui Vendotis apar ca 

Φερδινάνδος ο Ισαβέλα (TEXT GREC., I, 

p. 101, 108, 110, 111, 151, 152, 161, 

164, 176, 186, 218). După cum se poa-

te vedea, numele reginei Isabela a fost 

preluat din izvorul sursă și tradus prin 

procedeul de transliterare, întrucât an-

troponimul întrebuințat în manuscri-

sul românesc este exact la fel ca cel din 

versiunea neogreacă, până și accentua-

rea fiind aceeași. Printre alți lideri poli-

tici europeni menționați în Istoria Ame-

ricii îi putem oferi ca exemple pe Carol 

Quintul (1500-1558), împărat al Sfân-

tului Imperiu Roman ce apare consem-

nat în document sub formele Карѡⷧ а  ⷧ
чиⷩчиле = Carol al cincilé (IST. AM., II, 47r, 

III, 116v), respectiv Карѡⷧ а ⷧ Е = Carol al 

V (IST. AM., III, 201r, IV, 116v), monar-

hul francez Лꙋдови  ⷦа  ⷧДї = Ludovic al 

14 (IST. AM., III, 120v), precum și regii 

spanioli Фи́лиⷫ а  ⷧВ = Fílip al 2 (IST. AM., 

III, 120v) și Фи́лиⷫ а  ⷧГ = Fílip al III-lea 

(IST. AM., IV, 134v). Printre liderii 

politici și șefii de trib din Lumea Nouă, 

apar consemnați în acest manuscris ul-

timul conducător al Imperiului Aztec, 

Montezuma al II-lea (circa 1466-1520), 

denumit simplu ꙁꙋ́ма = Monte-

zúma (IST. AM., III, 14r, 14v, 16r, 19r, 28r, 

29r, 35r, 43v, 44r, 45r, 50r, 52r, 54r, 60r, 

70v, 82v, 116v, 164v, IV, 12v, 36r), liderul 

de trib Гꙋакана́хари = Guacanáhari (IST. 

AM., I, 85r, 86r, 88r, 89v, 103v, 104r, 

105r, 113r) și Atahualpa (1497-1533), 

ultimul împărat al Imperiului Incaș, 

atestat în acest text atât ca ꙋаⷧпа = 

Ataualpa (IST. AM., III, 150v), cât și ca 

ꙋаⷧпа = Atahualpa (IST. AM., III, 

154r, 155r, 161v, 165v, 169r, 170r, 170v).  
 

4. În loc de concluzii 

Împrumutul lexical este de cele 

mai multe ori o necesitate, întrucât, la 

un moment dat, vorbitorii unui idiom 

trebuie să preia termeni străini și să îi 

adapteze la specificul propriei limbi 

pentru a denumi chestiunile noi pe ca-

re le descoperă. O comunitate de vorbi-

tori intră în contact cu populații străine 

sau cu produsele culturale ale altor po-

poare, preluând astfel noțiuni necunos-

cute până la acel moment în acel mediu 

socio-cultural. Contactul cu alte limbi și 

descoperirea unor noțiuni cu totul ine-

dite pentru acea societate au drept 

consecință îmbogățirea vocabularului 

prin pătrunderea numeroșilor termeni 

străini în lexicul autohton. Un alt as-

pect care contribuie la schimbările ce 

se produc la nivelul limbii este acela al 
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inovației lingvistice care se petrec la 

nivel individual. Dacă o inovație este 

adoptată cu timpul de tot mai mulți 

vorbitori, aceasta ajunge ca la un mo-

ment dat să se impună ca o normă no-

uă în limbă. Numeroase opere cu carac-

ter istoriografic din perioada veche și 

premodernă, cum este și cazul textului 

Istoria Americii, prezintă evenimente 

din trecut și personalități istorice total 

obscure pentru societatea românească 

a acelei epoci. Am observat cum în une-

le cazuri, numele proprii care denu-

meau personalități istorice necunoscu-

te pentru societatea românească din 

acea vreme au fost preluate din textul 

sursă în neogreacă și au fost adaptate 

la specificul limbii române de la acea 

vreme, dar există și situații când aces-

tea au fost păstrate cu forma pe care o 

prezintă în textul sursă, iar alte nume 

proprii erau deja consemnate în textele 

mai vechi, anterioare acestui docu-

ment. Putem spune că evoluția limbii 

se petrece la toate nivele, inclusiv cel 

lexical, schimbarea observându-se in-

clusiv în cazul numelor proprii. Manu-

scrisul ne oferă indicii importante cu 

privire la specificul limbii de atunci de 

la începutul secolului al XIX-lea, la mo-

dul în care se vorbea și se scria în spa-

țiul românesc acum două secole și pre-

zintă diferite aspecte interesante legate 

de evoluția limbii. Așadar, Istoria Ame-

ricii nu este doar un simplu text pre-

modern, ci un monument al culturii ro-

mânești scrise, fiind un text valoros al 

perioadei iluministe din Moldova, care 

impresionează prin bogăția informații-

lor și prin limbajul științific întrebu-

ințat.  

 

 
Bibliografie 

Izvoare:  

IST. AM. = Istoria Americii, care s-au tălmăcit de 
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EDUCATIONAL, 1998 

 



 

111 

OM, MEDIU, ALIMENTAȚIE, SĂNĂTATE” – OMAS 2020-2021. 

„SOLUȚIILE NOASTRE SUNT ÎN NATURĂ” 

Oana Viorica CIOBANU  

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Proiectul „Om, Mediu, Alimenta-

ție, Sănătate” (OMAS) este un demers 

complex desfășurat de-a lungul unui 

întreg an școlar și care a implicat prac-

tic majoritatea actorilor educației pen-

tru mediu din comunitatea ieșeană: 

liceele cu profil de protecția mediului, 

autorități publice, mediul universitar, 

organizații non-guvernamentale sau 

specialiști români ce activează în afara 

țării. Acesta s-a desfășurat online, res-

pectând legislația în vigoare. 

 

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” 

Iaşi, Agenția pentru Protecția Mediului 

Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 

din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimi-

că și Protecția Mediului „Cristofor Simi-

onescu”, SC APAVITAL SA Iași, Liceul 

Tehnologic „Petru Poni”, Colegiul Teh-

nic „Gh. Asachi” Iaşi, Liceul Teoretic de 

Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, Cole-

giul Tehnic „Ion Holban” Iaşi și Aso-

ciația „Idei Pentru Mileniul III” au avut 

ca preocupare permanentă realizarea 

unor activități care să susțină colabo-

rarea educațională în comunitatea ie-

șeană prin realizarea unei legături 

strânse între elevi, studenți, profesori 

și membrii comunității.  

Proiectul interinstituțional „Om, 

mediu, alimentație, sănătate” s-a dez-

voltat sub umbrela programului mana-

gerial „Biblioteca și Comunitatea”, sco-

pul principal vizând organizarea de ac-

țiuni tematice periodice în care să fie 

implicați toți participanții.  

În cadrul educației și dezvoltării 

nonformale oferite de Biblioteca Jude-

ţeană „Gh. Asachi” Iaşi, s-a creat opor-

tunitatea conştientizării importanţei 

dezvoltării principii despre interacțiu-

nea Om – Natură, sănătatea și alimen-
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tație. Elevii și studenții au avut posibili-

tatea de a-și spori pregătirea și abilită-

țile pe temele majore ale protecției me-

diului: factorii de mediu, biodiversita-

te, impactul deșeurilor, relația Om – 

Natură, sănătate și alimentație, prin 

discuții interactive și prezentări care să 

însumeze creațiile participanților din 

cadrul proiectului.  

Ne-am propus prin acest concept 

să oferim elevilor din liceele ieșene şi 

studenților oportunitatea afirmării pe 

diferite direcții profesionale și a orien-

tării în carieră prin cunoașterea și dez-

voltarea abilităților de lucru în echipă. 

Elevii de la profilul protecția me-

diului, clasele IX-XII, de la: Liceul Teh-

nologic „Petru Poni”, Colegiul Tehnic 

„Gh. Asachi” Iaşi, Liceul Teoretic de In-

formatică „Grigore Moisil” Iaşi, Colegiul 

Tehnic „Ion Holban” Iaşi, studenți ai 

Universității Tehnice „Gh. Asachi” din 

Iaşi, Facultatea de Inginerie 

Chimică și Protecția Mediu-

lui „Cristofor Simionescu”, 

precum și studenții volun-

tari de la Asociația „Idei 

Pentru Mileniul III” au par-

ticipat plini de curiozitate 

la dezbateri, au pus între-

bări invitaţilor, s-au docu-

mentat, au pregătit şi au 

prezentat referate. 

Prin întregul proiect 

am dorit să punem accentul 

pe ideea că natura aparţine 

generaţiilor viitoare şi este 

în puterea noastră, mai 

mici sau mai mari, să o pro-

tejăm, că poluaţii din aer, 

apă, sol se regăsesc în ali-

mente şi ne afectează în 

mod direct sănătatea. 

Cu siguranță va exista 

o a doua ediție, care se va 

desfășura în anul școlar ur-

mător, deoarece există ne-

numărate aspecte care nu 

au fost aprofundate încă.  
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Prima ediție s-a re-

marcat prin interesul tine-

rilor de a reduce risipa de 

orice fel în special și resur-

se în general, deoarece 

această risipă generează 

deşeuri care sunt principală 

cauză a poluării. 

Eforturile participan-

ților la proiectul OMAS 

2020-2021 reunesc lucrări 

realizate pentru marcarea 

Zilei Internaționale a Bio-

diversității 22 mai 2021 și 

Zilei Mondiale a Mediului, 5 Iunie 

2021.  

În cadrul întâlnirilor, pe lângă sta-

bilirea unei ierarhizări a problematicii, 

tinerii au realizat chestionare, experi-

mente, studii care să justifice soluțiile 

propuse și să scoată în evidență benefi-

ciile acțiunilor inițiate. 

Reamenajarea infrastructurilor 

prin integrarea lor cât mai bine în na-

tura înconjurătoare păstrarea și înmul-

țirea arborilor cât mai bine posibil, di-

versificarea florei, faunei a zonelor ac-

vatice, optarea pentru materiale şi pro-

duse ecologice, naturale, durabile, reci-

clabile şi dacă este posibil, de origine 

locală, toate acestea pot constitui fac-

tori principali în limitarea consumului 

de energie neregenerabilă și a produc-

ției de deşeuri. 

Am dorit astfel la nivelul comuni-

tății ieșene să oferim cadrul conjunctu-

ral de dezbatere a unui subiect strin-

gent la nivel mondial reunit în anul 

2021 sub sloganul „Suntem parte a so-

luției # pentruNatură” – # Redefinește 

# Reconstruiește # Restaurează. 

Natura rămâne răspunsul pentru 

cele mai multe provocări ale dezvoltă-

rii durabile, biodiversitatea fiind doar 

tema principală.  

Importanța trecerii de la exploa-

tarea naturii la vindecarea ei este pusă 

pe agenda internațională, perioada 

2021-2030 fiind declarată „Decada 

ONU pentru restaurarea ecosisteme-

lor!” 

Mulţumim tuturor participanţilor, 

colaboratorilor şi celor implicaţi, care 

au făcut posibilă realizarea acestui pro-

iect! 

 



 

114 

PROPAGANDA COMUNISTĂ ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ 

A ALEGERILOR PARLAMENTARE 

DIN DATA DE 19 NOIEMBRIE 1946 

Ştefan MARDARE 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Strategia electorală a P.C.R. a pre-
supus amânarea desfăşurării alegerilor 
parlamentare, până în momentul în ca-
re mecanismele de influenţare a popu-
laţiei şi de prefabricare a rezultatului 

votului au fost bine puse la punct1. 
Strategia guvernului, confruntat 

cu un deficit de legitimitate şi cu o 
popularitate evidentă a opoziţiei a im-
plicat, în lunile care au precedat orga-

nizarea scrutinului, mobilizarea apara-
tului de stat în serviciul propagandei 

oficiale2. 

Dându-şi seama că nu se pot pre-
zenta singuri în alegeri3, comuniştii au 

                                                 
1 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictatu-
rii Comuniste din România. Raport final, Bucu-
reşti, 2006, p 131. (disponibil online la adresa: 
http://www.presidency.ro) (în continuare 
Comisia prezidenţială…)  
2 Ruxandra Cesereanu (coord.), Comunism şi 
represiune în România. Istoria tematică a unui 
fratricid naţional, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 
20.  
3 Dinu C. Giurescu, Falsificatorii. „Alegerile” din 
1946, Centrul de Istorie a Românilor „Constan-
tin C. Giurescu”, Bucureşti, 2007, p. 65. 

participat la acest scrutin în cartelul 
electoral format la 17 mai 1946, sub 
denumirea Blocul Partidelor Democra-
te (B.P.D.), în care intrau P.C.R., P.S.D., 
Frontul Plugarilor, Partidul Naţional 

Popular, P.N.Ţ. – Anton Alexandrescu şi 
P.N.L. – Gh. Tătărescu. 

Fără ca Legea Electorală să fie 
adoptată şi fără ca data alegerilor să fie 
stabilită, campania electorală pe ţară a 

fost deschisă oficial de B.P.D. la 2 iunie. 
În acea zi, la Iaşi, are loc un miting în 
care, printre altele, Petru Groza rosteş-
te: „... Regele nostru, biserica noastră, 
proprietatea individuală sunt lucruri la 
care noi ţinem”4. Proiectul Legii Electo-
rale este elaborat de ministrul Justiţiei, 

Lucreţiu Pătrăşcanu, „Scânteia” notând 
în data de 15 iulie 1946: Legea electo-
rală a fost semnată de M.S. Regele. Tot 

în data de 15 iulie este publicat în „Mo-
nitorul Oficial” Decretul-Lege privind 

                                                 
4 S. Rădulescu-Zoner, D. Buşe, B. Marinescu, In-
staurarea totalitarismului comunist în Româ-
nia, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 2002, p 172. 
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alegerile pentru Adunarea Deputaţilor. 
După ce în primele articole ale legii se 
spunea că votul este universal, egal, di-

rect şi secret pentru toţi cetăţenii ro-
mâni care au împlinit 21 de ani, se 
ajunge la articolul 7, în care se enume-

rau, în nu mai puţin de 11 paragrafe, 
categoriile de cetăţeni care pierdeau 
dreptul de vot. Erau vizaţi cei vinovaţi 
de dezastrul ţării, cei condamnaţi la 
pierderea drepturilor politice, toate 
persoanele care ocupaseră posturile de 
miniştri, subsecretari de stat, secretari 
generali din ministere, prefecţi, prima-
rii oraşelor reşedinţă de judeţ, volunta-
rii care au luptat contra Naţiunilor Uni-

te, toţi cei înscrişi pe listele de candi-
daţi din partea partidelor Totul Pentru 

Ţară şi Naţional creştin şi membrii 
unor asociaţii cu caracter etnic5. 

Din arhivele ex-sovietice ştim as-

tăzi că Moscova a depus toate eforturi-

le ca P.C.R. să câştige alegerile din 

1946, nelimitându-se pentru acest lu-

cru doar la sfaturi şi încurajări. Mosco-

viţii au băgat adânc mâna în sac, 347 

de mandate costând un milion de do-

lari. „Prietenii au nevoie de resurse fi-

nanciare pentru desfăşurarea campa-

niei electorale”, scria Vasinski la Mos-

cova. Conform datelor furnizate în le-

gătură cu materialele de promovare, 

reiese că B.P.D.-ul tipărise până în ziua 

alegerilor 4.189.000 de broşuri, 

6.673.000 afişe electorale, 28 de mili-

oane de fluturaşi, plătise 800 de echipe 

                                                 
5 „Monitorul Oficial”, nr. 161, din 15 iulie 1946, 
p. 7360. 

de teatru şi 397 de echipe artistice, 

pentru a convinge electoratul să voteze 

Soarele6. Vedem aşadar cum propagan-

da comuniştilor în campania electorală 

a fost puternic susţinută de „prietenii” 

de la Moscova. A fost cea mai dură 

campanie electorală din istoria Româ-

niei. 

În propaganda electorală, Armata 

Română a fost (fără voia ei) pe deplin 

implicată, în primul rând datorită Legii 

electorale din iulie 1946, care acorda 

dreptul de vot militarilor, dar şi apara-

tului politic introdus în structurile mili-

tare, după model sovietic, la 8 mai 

1945, la început sub denumirea Direc-

ţia Superioară pentru Educaţie, Cultură 

şi Propagandă, apoi din 2 octombrie 

acelaşi an, sub denumirea Inspectora-

tul General al Armatei pentru Educaţie, 

Cultură şi Propagandă (pe scurt Apara-

tul E.C.P.), generalizat la nivelul tuturor 

structurilor Armatei Române. Activiştii 

Aparatului E.C.P. se vor ocupa asiduu 

de îndatoririle propagandistice. 

Propaganda verbală s-a materiali-

zat prin conferinţe cu ofiţerii şi subofi-

ţerii, Ora ostaşului (convorbiri politice 

2 ore pe zi), şezători şi spectacole artis-

tice, mitinguri şi conferinţe cu popu-

laţia civilă, la care participau şi militari, 

emisiunea radio „Ora Armatei” etc. De 

asemenea, diferite subiecte erau dez-

bătute cu recruţii, subiecte în care se 

urmărea preamărirea Uniunii Sovietice 

                                                 
6 „Jurnalul Naţional”, nr. 4.038, din 25 iulie 
2006. 
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şi a guvernului dr. Petru Groza. Se pu-

nea un mare accent pe metoda ce tre-

buia adoptată în convorbirile cu trupa. 

Subiectele trebuiau dezvoltate agitato-

ric, concret, combătându-se poziţiile 

„forţelor reacţionare” şi subliniindu-se 

justeţea „forţelor democratice”7. Osta-

şii „de elită” deţineau sarcini „de răs-

pundere” în vederea pregătirii ostaşi-

lor, proprii lor camarazi, solicitân-

du-li-se a duce o „muncă individuală în 

grupuri”, pentru ca aceştia să se alătu-

re „forţelor democratice”. 

Propaganda scrisă a avut şi ea un 

mare impact în lumea armatei. Tot ar-

senalul mijloacelor avute la dispoziţie a 

intrat în acţiune: ziarul central „Glasul 

Armatei”, în care apăreau periodic „pă-

reri” ale soldaţilor despre campania 

electorală; ziarele armelor şi corpurilor 

de armată; broşurile de popularizare; 

gazetele de perete (atât pentru ofiţeri, 

cât şi pentru trupă); bibliotecile volan-

te; afişele; cărţile poştale etc. Pe durata 

campaniei electorale, un număr de 8 

afişe ilustrate, totalizând 145.000 

exemplare, au „pavoazat” cazărmile. 

Între acestea, 20.000 de exemplare 

transmiteau: Ostaşi! Votând guvernul 

Petru Groza, dovediţi dragoste pentru 

Rege, Ţară şi Popor”, iar 15.000 de 

                                                 
7 Aurel Pentelescu, Florin Şperlea, Implicarea 
aparatului politic al Armatei (E.C.P.) în alege-
rile din noiembrie 1946, în „Analele Sighet”, vol. 
3, Anul 1946 – începutul sfârşitului (instituţii, 
mentalităţi, evenimente), editor Romulus Ru-
san, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 
1996, pp. 258-263.  

exemplare aveau sloganul: Viitorul ar-

matei este legat de victoria democraţiei 

în alegeri8. 

Putem aprecia că efortul propa-

gandistic al Inspectoratului General al 

Armatei pentru E.C.P. în vederea alege-

rilor din noiembrie 1946 a fost consi-

derabil. Prin mijloacele avute la dispo-

ziţie (orale, scrise), dar şi prin cadrul 

instituţional creat după 6 martie 1945 

(legi, instrucţiuni, teze obligatorii etc.), 

s-a vizat politizarea forţată a militarilor 

Armatei Române. Însuşi ministrul Ar-

matei, Constantin Vasiliu-Răşcanu, 

candida pe listele electorale pentru 

Adunarea Deputaţilor, la Dolj. În aceas-

tă regiune, ofiţerii au fost anunţaţi că 

dacă unităţile din care ei făceau parte 

nu vor vota lista B.P.D.-ului, vor fi desfi-

inţate, iar ei împrăştiaţi în toată ţara. 

Nu doar Armata a fost implicată în 

campania electorală pro-B.P.D. În me-

diul rural au fost foarte active legiuni-

le de jandarmi, ce aveau misiunea de 

a lămuri populaţia asupra Platformei 

B.P.D. Tot ei erau cei ce trebuiau să 

mobilizeze echipe de ţărani care să fa-

că propagandă în favoarea guvernului, 

pentru a combate zvonurile lansate de 

                                                 
8 Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, fond 
Microfilme, rola P.II.4.2463, cadrul 332, apud. 
Aurel Pentelescu, Florin Şperlea, Implicarea 
aparatului politic al Armatei (E.C.P.) în alegeri-
le din noiembrie 1946, în „Analele Sighet”, vol. 
3, Anul 1946 – începutul sfârşitului (instituţii, 
mentalităţi, evenimente), editor Romulus Ru-
san, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 
1996, pp. 264-265.  
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opoziţie despre colhozuri9. Propagan-

da pe tema colhozului a fost una apri-

gă. În vreme ce partidele de opoziţie 

susţineau că reforma agrară va fi la 

scurt timp urmată de trecerea tuturor 

ţăranilor la colhoz, comuniştii încercau 

neutralizarea acestor afirmaţii. 

Propaganda comunistă în vederea 

alegerilor parlamentare din noiembrie 

1946 a fost deosebit de intensă şi a dis-

pus de fonduri enorme pe raza judeţu-

lui Covurlui. Ne oprim asupra acestei 

regiuni, deoarece ceea ce s-a întâmplat 

aici este caracteristic, în mare, pentru 

restul judeţelor din ţară. Acest şablon 

propagandistic a circulat mai ales în 

vara anului 1946 în toate colţurile Ro-

mâniei. 

Aşadar, în judeţul Covurlui cam-

pania electorală din anul 1946 găsea 

populaţia într-o accentuată stare de 

nemulţumire. Nemulţumirile erau pro-

vocate atât de distrugerile din război, 

de jafurile întreprinse de Armata Ro-

şie, cât şi de seceta ce lovise crunt ţara. 

În general, în efortul lor propa-

gandistic, comuniştii s-au îndreptat 

spre teritoriul rural, acolo unde poziţii-

le lor erau mai slabe, unde încrederea 

ţăranului era greu de câştigat10. Înspre 

Galaţi, îmbarcate în camioane, au por-

nit spre a cutreiera judeţul numeroase 

                                                 
9 „Jurnalul Naţional”, nr. 3.997, din 14 iunie 
2006. 
10 Alina Mungiu-Pippidi, Gerard Althabe, Sece-
ra şi Buldozerul. Scorniceşti şi Nucşoara. Meca-
nisme de aservire a ţăranului român, Ed. Poli-
rom, Iaşi, 2002, p. 31. 

echipe de propagandişti. Ei au distri-

buit uriaşe cantităţi de manifeste cu re-

alizările guvernului Petru Groza, ins-

cripţionând gardurile şi zidurile cu lo-

zinci în favoarea B.P.D. şi ţinând cuvân-

tări în care descriau viitorul „de aur” 

ce-i aşteaptă pe ţărani dacă vor vota 

„Soarele”. Reacţiile populaţiei au fost 

diferite, cert este însă că majoritatea 

ţăranilor au rămas ostili echipelor pro-

pagandistice comuniste. „Se simte ne-

voia a se trimite pentru propaganda 

electorală oameni în vârstă, fără a fi în-

soţiţi de tineret sau elemente cu pur-

tări rele, în care masa nu are încrede-

re”, sublinia o instrucţiune pentru co-

mitetele de partid ale P.C.R.11. 

Jandarmeria a contribuit din plin 

la crearea strategiei electorale adecva-

te a B.P.D. În acelaşi timp, propagandiş-

tii trimişi de Bloc trebuiau să fie dintre 

oamenii bine pregătiţi, având putere 

de convingere asupra cetăţenilor. 

Populaţia trebuia convinsă că i se purta 

de grijă. Astfel, pentru a atrage simpa-

tiile populaţiei, echipele de propagan-

dişti ale B.P.D. şi-au intensificat acţinni-

le. Sătenii erau adunaţi, ademeniţi la 

diverse întruniri în comunele judeţului, 

unde li se explicau diferite puncte ale 

programului platformă, primind în ace-

laşi timp gratuit presa de partid. 

                                                 
11 A.N.D.J.G., fond Legiunea de jandarmi Covur-
lui, dosar nr. 119bis/1946, f. 2190, apud. Flori-
an Banu, Alegerile din 1946. Strategii şi propa-
gandă electorală în judeţul Covurlui, în „Anale-
le Universităţii Dunărea de Jos Galaţi (Istorie)”, 
2002, 1, p. 105.  
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Textele manifestelor electorale 

împânzite în judeţul Covurlui au fost 

variate şi în acelaşi timp savuroase, 

chiar hilare uneori, în momentele când 

minciuna era evidentă. 

Prezentarea guvernului Groza de 

exemplu s-a făcut prin fluturaşi ce înfă-

ţişau, pe o histogramă însoţită de cifre 

revelatoare, progresul în diferite direc-

ţii şi domenii, totul sub un titlu ieşit în 

evidenţă printr-o culoare stridentă, 

anume culoarea roşie: Din realizările 

guvernului Groza. Mesajele erau scurte, 

directe şi la obiect, pentru a putea fi 

din prima înţelese, şi mai ales pentru a 

trezi emoţii şi, de ce nu, simpatii. „Son-

de săpate pentru Groza: 1944 – 2985 

m”, „Numărul studenţilor: 1943/1944 

– 24.101; 1945/1946 – 40.393”, „Gră-

diniţe de copii: 1942/1943 – 1.697; 

1945/1946 – 1.920”12. Foarte intere-

santă, analizând simbolurile vehicula-

te, este şi retorica versificată agramat, 

cu care B.P.D. se adresa alegătorilor. 

Un manifest reda sub forma unui dia-

log între o fetiţă şi mama sa următoa-

rele: Măicuţă, unde sunt acum/ Ciocoii 

ce-i avem în sat?/ Au dispărut, Lenuţa 

mea,/ Căci Soarele i-a alungat./ Măicu-

ţă, unde e vătaful/ Care-l bătea cu un 

bici pe tata?/ Tot Soarele l-a alungat/ Şi 

fuga i-a fost doar răsplata./ Unde-s jan-

darmii ceia răi/ Ce ne călcau ogoarele,/ 

Ce se-mbătau şi ne băteau?/ I-a alungat 

tot Soarele./ Măicuţă, cine-a împărţit/ 

                                                 
12 Florian Banu, op.cit., p. 104. 

Pământul drag la fiecare?/ Tu n-ai vă-

zut, Lenuţa mea?/ Tot Soarele, măritul 

Soare./ Măicuţă, cine-i Petru Groza/ Ca-

re-l slăvesc atâtea sate?/ E omul ce ne 

poartă grija/ Şi ne-a făcut nouă drepta-

te./ Măicuţă, el n-o să ne bată/ Aşa cum 

au făcut destui?/ Nu, draga mea, el e-al 

nostru/ Şi noi suntem cu toţi ai lui. 

Tot în versuri se făcea şi ironiza-

rea adversarilor politici, speculându-se 

păcate mai vechi ale acestora: 

Tohăneanu – Gălăţeanu,/ Moşier de-al 

lui Brătianu/ Acum cincisprezece ani/ 

V-am convins ca să-mi daţi bani.13 

Cel mai des se insista pe „măreţele 

rezultate” ale guvernului Groza: E Soa-

rele dreptăţii/ Ce şi-a ţinut cuvântul./ 

Un Soare, bade Gheorghe,/ Care ţi-a dat 

pământul./ E Soarele prin care/ Scă-

pa-vom de război,/ Prin el primit-am ia-

răşi/ Ardealul înapoi. Observăm aşadar 

cum, în lirica electorală, Soarele deţi-

nea locul fruntaş. Ţăranii erau îndem-

naţi mereu a vota semnul electoral al 

B.P.D. Strofele scurte, încărcate de 

semnificaţii şi simboluri, erau principa-

lul mijloc prin care se încerca a fi con-

vinşi ţăranii: Dacă nu mai vreţi robie,/ 

Nici război, nici sărăcie,/ De necazuri să 

scăpaţi,/ Soarele voi să-l votaţi!14 

Beneficiind de tot sprijinul admi-

nistraţiei centrale şi locale, partidele 

din B.P.D., sindicatele, organizaţiile de 

femei, tinerii, studenţii, minorităţile na-

ţionale etc. au organizat în vara anului 
                                                 
13 Ibidem, p. 106. 
14 Ibidem, p. 110. 
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1946 sute de întruniri în toate localită-

ţile mai însemnate din ţară, cu partici-

parea unor membri ai guvernului şi ai 

liderilor formaţiunilor ce alcătuiau Blo-

cul. Fiecare întrunire, fiecare miting 

era un bun prilej de propagandă, în ca-

re promisiunile se împleteau cu atacu-

rile la adresa opoziţiei. Totodată, aces-

te întâlniri au constituit un bun prilej 

de verificare a eficacităţii diferitelor 

discursuri propagandistice15. Aceste 

contacte ale reprezentanţilor B.P.D.-

ului cu populaţia aveau loc în cele mai 

spaţioase săli din oraşe, în pieţe, gră-

dini publice sau pe stadioane. Principa-

lele personaje erau: Petru Groza, Gh. 

Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Teohari 

Georgescu, Vasile Luca, Miron Constan-

tinescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Gheorghe 

Apostol şi multe alte personaje aflate 

în „mrejele” comunismului românesc. 

Discursurile aveau grele încărcături 

simbolice şi erau menite a atrage elec-

toratul, a-l convinge de justeţea cauzei 

comuniste. Într-un miting organizat la 

data de 1 august 1946 pe stadionul 

P.T.T. din Bucureşti, Ana Pauker spu-

nea: „Partidele reacţionare au pregătit 

războiul pe care Antonescu, cu care au 

colaborat, l-a pornit” şi „Partidul nos-

tru cheamă la luptă poporul pentru: 

împroprietărirea ţăranilor, salarii ome-

                                                 
15 Gheorghe Onişoru, Propagandă şi contrapro-
pagandă: tema colhozului (1944-1949), în 
„Analele Sighet”, vol. 2, Instaurarea comunis-
mului – între rezistenţă şi represiune, editor 
Romulus Rusan, Fundaţia Academia Civică, 
Bucureşti, 1995, p. 37.  

neşti şi condiţii de muncă omeneşti 

pentru oamenii muncii, o politică de 

prietenie cu U.R.S.S., unirea forţelor de-

mocratice în lupta împotriva reacţiunii 

şi a dictaturii fasciste.”16 După oficiosul 

partidului, „Scânteia”, la acest miting ar 

fi participat peste 100 mii de oameni. 

De altfel, exagerarea până la limitele 

incredibilului a numerelor a fost una 

din caracteristicile propagandei comu-

niste. În mai toate discursurile, două 

cuvinte căpătau un sens special: „de-

mocraţie-democratic” şi „fascist”. „De-

mocratic sau „democraţie adevărată” 

însemna orice persoană sau faptă-eve-

niment care ajuta la uzurparea puterii 

de către Partidul Comunist, iar „fascist” 

devenea orice persoană ce se opunea 

comuniştilor. 

Finalurile discursurilor erau în 

general asemănătoare. Se făcea o aglo-

merare de lozinci: „Trăiască poporul 

român... clasa muncitoare... mişcarea 

democratică... armata poporului... lupta 

unită a Armatei Roşii şi a Armatei Ro-

mâne... prietenia cu popoarele Uniunii 

Sovietice şi aliate”. Nu se pomeneşte 

nimic de Statele Unite sau de Marea 

Britanie17. 

Pentru prima dată în istoria Ro-

mâniei, un partid participant la alegeri 

îşi trimite toţi liderii în localităţile ţării, 

                                                 
16 Cristina Păiuşan, Narcis Dorin Ion, Mihai Re-
tegan, Regimul comunist din România. O crono-
logie politică (1945- 1989), Ed. Tritonic, Bucu-
reşti, 2002, p. 28. 
17 Dinu C. Giurescu, Uzurpatorii. România 6 
martie 1945- 7 ianuarie 1946, Ed. Vremea XXI, 
Bucureşti, 2001, pp. 7-8. 
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electorii intrând în contact vizual şi 

comunicare directă cu ei. Echipele de 

agitatori au avut în cadrul mitingurilor 

un rol deosebit de mare. Ele „înflăcă-

rau” atmosfera, dând tonul aclamaţiilor 

şi lozincilor. 

În scop propagandistic s-au pus în 

mişcare caravane cinematografice. Toţi 

funcţionarii publici au fost înregimen-

taţi în B.P.D., iar rolul lor, ne spune Mi-

ron Constantinescu, era „să lămurească 

prin forme dibace pe femeia casnică, 

pe micul meseriaş, pe băcanul din colţ”, 

făcându-i să voteze „Soarele”18. Deşi au 

fost depuse eforturi uriaşe, totuşi pro-

pagandiştii nu puteau fi siguri de reuşi-

ta lor în a convinge electoratul. Nu pu-

teau şti câtă lume au convins.19 

Propaganda pe teren a candidaţi-

lor B.P.D. a fost susţinută de oficiosul 

partidului, „Scânteia” şi de celelalte zia-

re ale Blocului. În paginile presei erau 

prezentate realizările guvernului în re-

facerea liniilor de transport, diminua-

rea şomajului, înfiinţarea cantinelor 

muncitoreşti, reforma agrară etc. Sim-

plificarea, identificarea (clasarea eveni-

mentelor şi a personajelor în categorii 

bine definite), dramatizarea, dezinfor-

marea, dezorientarea, folosirea peiora-

tivelor, abundenţa imaginilor şi a cari-

caturilor sunt doar câteva din metode-
                                                 
18 „Jurnalul Naţional”, nr. 3.999, din 16 iunie 
2006. 
19 Gheorghe Onişoru, Alianţe şi confruntări în-
tre partidele politice din România (1944-1947), 
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996, p. 
241. 

le propagandistice în presa vremii. Nu 

trebuie să uităm a adăuga alte două 

elemente esenţiale, vizibile permanent 

în paginile „Scânteii” (şi nu numai), 

exagerarea şi minciuna. 

Partidul Comunist a luptat şi va 

lupta pentru ridicarea ţărănimii, suna 

un titlu din „Scânteia”20. Zonele afecta-

te de secetă se spune că sunt în atenţia 

guvernului, care ia măsuri menite a 

asigura hrana populaţiei, în articolul Se 

impune o vastă acţiune pentru ajutora-

rea regiunilor lovite de secetă. Aceasta 

este, din textul articolului, „una din 

preocupările principale ale guvernu-

lui”21. Moldoveni, nu sunteţi singuri! Şi 

acest lucru ei îl ştiu22 (se promiteau aju-

toare, deoarece această regiune era cea 

mai afectată de seceta anului 1946). A 

început electrificarea satelor23. Iată 

doar câteva titluri prin care guvernul 

vrea să-şi facă văzute „realizările” şi in-

tenţiile. 

Tot în paginile oficiosului Partidu-

lui, cititorii erau practic „loviţi” perma-

nent cu tot felul de lozinci şi sloganuri, 

menite a-i face să voteze Soarele. Chiar 

la adresa ţăranilor se ajunseseră la 

unele condiţionări, cum că aceştia îşi 

vor putea păstra pământul doar dacă 

vor vota însemnul Blocului. De aseme-

nea, apăreau tot felul de scurte mesaje 

adresate tuturor categoriilor sociale, 

                                                 
20 „Scânteia”, nr. 427, din 16 ianuarie 1946. 
21 Ibidem, nr. 597, din 11 august 1946. 
22 Ibidem, nr. 606, din 22 august 1946. 
23 Ibidem, nr. 648, din 11 octombrie 1946. 
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prin care B.P.D. căuta a-şi atrage vo-

tanţi, dar şi valuri de caricaturi la adre-

sa opoziţiei, în special a liderului P.N.Ţ., 

Iuliu Maniu. (planşele 1-4). 

În paralel, se încerca discredita-

rea, denigrarea partidelor din opoziţie 

şi a membrilor acestora, prin folosirea 

termenilor: „fascişti britanici”, „provo-

catori”, „huligani”, „lagărul opoziţiei”, 

„agenţi nazişti”, „reacţionari”, „bur-

gheji”; a sintagmelor: „Speculanţi! Vo-

taţi cu Maniu şi cu Brătianu; cetăţeni! 

Votaţi Soarele, semnul B.P.D.”, „Gheor-

ghe Brătianu – agent nazist”, „Cum au 

jefuit maniştii ţara...”; a pamfletelor de 

genul: Mint de’ngheaţă apele/ Strâng 

bănet cu sapele/ Sunt o sută! Sunt o 

mie!/ Ţara-o cred a lor moşie!/ Brătie-

nii’s şobolanii/ Cari au supt ţara toţi 

anii/ Fereca-le-om boturile/ Dând lui 

Groza voturile sau Or fi lae, sau bălae?/ 

O fi lup, ori cucuvae?/ Spuneţi-mi măi 

fraţi plugari:/ Ce-i boierul în iţari?/ Ce 

să fie măi Costache?/ Este domnul Mi-

halache/ Cel cu „statul ţărănesc”/ Sub 

şezutul ciocoiesc24. 

În paginile ziarului „Scânteia” s-a 

creat la un moment dat o rubrică nouă, 

dedicată special candidaţilor opoziţiei. 

„Capii de listă manişti şi brătienişti” 

erau prezentaţi în cele mai defavora-

bile culori, ziariştii exagerând din bio-

grafia acestora doar fapte incrimina-

toare. Astfel, Ion Hudiţă de exemplu, 

fost ministru în Guvernul Rădescu, era 

descris ca „frate de cruce încârligată cu 

                                                 
24 Ibidem, nr. 587, din 31 iulie 1946. 

Mihai Antonescu şi Ion Petrovici, săltat 

de aceştia pe o catedră universitară”. 

Era acuzat că ar fi favorizat ocupantul 

nazist şi în urma acestui fapt ar fi obţi-

nut avantaje materiale. Mai era acuzat 

de susţinerea legionarilor prin colabo-

rarea cu Nichifor Crainic. 

La un moment dat, biografiile li-

derilor comunişti au început a fi inse-

rate în paginile ziarelor de stânga – 

„Scânteia” şi „România Liberă” – cu-

prinzând însă flagrante minciuni des-

pre aceştia. Aceste „scăpări” au avut ro-

lul de a-i prezenta pe aceştia ca pe cei 

mai destoinici „aleşi ai poporului”. În-

tr-un articol al Scânteii, Cine sunt aceş-

tia?25 (candidaţii B.P.D.), Silviu Brucan 

populariza criteriile de selecţie ale acti-

vistului, „... toţi sunt ieşiţi din inima po-

porului”. Suprema verificare era făcută 

de Gh. Gheorghiu-Dej: „devotament ab-

solut faţă de partid, de clasa muncitoa-

re; legătura indisolubilă cu masele 

largi, populare. Trecut, neapărat de 

luptă, invulnerabili sub raportul vieţii 

civice, personale şi familiare; cunoaşte-

rea aprofundată a principiilor politice 

de care este călăuzit Partidul nostru; o 

temeinică pregătire pentru a putea 

contribui cu competenţă şi autoritate 

la soluţionarea tuturor problemelor în 

Stat”.26 

Prezentările candidaţilor se fă-

ceau, pe timpul campaniei electorale, 

în rubrica Cui dăm votul şi încrederea 

                                                 
25 Ibidem, nr. 655, din 19 octombrie 1946. 
26 „Jurnalul Naţional”, nr. 4.003, din 20 iunie 
2006. 
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noastră? 

Primul portret prezentat este cel 

al „tovarăşei Ana”, în paginile „Scânteii” 

din data de 2 august 1946. Ea este des-

crisă ca fiind „mereu în frunte, dârză şi 

neînfricată, neclintită în credinţa ei”, 

persoana pe care „poporul o iubeşte şi 

o stimează”.27 Ştiut fiind faptul că ea 

venise de la Moscova în septembrie 

1944, şi fiind greu de „fabricat” o bio-

grafie în care ea să apară drept „fiică a 

României”, „Scânteia” a practicat auto-

cenzura. Acest rol i-a revenit însă Con-

stanţei Crăciun, „româncă inimoasă şi 

neînfricată”, care candida la Braşov. 

Cinstea de a aşeza în paginile oficiosu-

lui viaţa „primului candidat al capita-

lei” – Gh. Gheorghiu-Dej – i-a revenit 

chiar directorului acestui ziar, Miron 

Constantinescu. Aflăm din articolul său 

despre „figura legendară” a fostului ile-

galist, „fiu al Trotuşului, crescut între 

mine şi uzine”. Episodul culminant al 

vieţii lui Dej era detenţia. La numai doi 

ani distanţă, pentru „primul candidat”, 

Miron Constantinescu a rescris istoria 

lui 23 august, plasându-l pe Dej în cen-

trul acţiunii de răsturnare a „dictaturii 

antonesciene”.  

În articolul destinat lui M. Con-

stantinescu, acesta este transformat în 

„eroul Scânteii”, sarcina de a redacta 

organul central al Partidului revenin-

du-i imediat după 23 august. O biogra-

fie romanţată a fost cea a lui Emil Bod-
                                                 
27 S. Rădulescu-Zoner, D. Buşe, B. Marinescu, 
op.cit., p. 183. 

năraş. În debut, Silviu Brucan, autorul 

articolului, descrie tărâmul copilăriei 

lui Emil, „ţinutul voievodal al Sucevei”. 

Din familie modestă, acesta, dornic să 

înveţe, „creşte cu cartea în mâini”, 

ajungând student la Drept în Iaşi. Lipsit 

de bani, Bodnăraş se îndreaptă spre o 

carieră militară. Ca tânăr ofiţer „sesi-

zează” falsificarea alegerilor din 1931 

de către autorităţi. Neputând accepta 

acest episod, el este luat la ochi, ur-

mând a suferi înscenarea care l-a adus 

în faţa Consiliului de Război. Primeşte 

10 ani de închisoare, timp în care se 

apropie de „tovarăşii ilegalişti”. La Ca-

ransebeş îl întâlneşte pe tov. Gheor-

ghiu-Dej, care-l va sprijini, iniţiindu-l ca 

„luptător comunist”. Gazetarul totuşi 

nu aminteşte că, în închisoare, Bodnă-

raş devenise cetăţean sovietic. În arti-

col mai sunt enumerate „măreţele fap-

te” pe care Bodnăraş le-a întreprins la 

23 august şi mai ales după, motiv pen-

tru care Partidul l-a numit candidatul 

său la Câmpulung28. 

Preamăriţi şi cu trecutul „defor-

mat” sunt şi ceilalţi candidaţi prezen-

taţi în numerele ziarului de partid. Chi-

vu Stoica apare ca un personaj „mai ta-

re chiar decât oţelul din care erau făcu-

te lanţurile cu care îl ferecaseră” auto-

rităţile în urma participării la organiza-

rea grevei ceferiştilor, iar Constantin 

Doncea este cel care evadând din închi-

soare, ajunge pe frontul din Spania, 

                                                 
28 „Scânteia”, nr. 663, din 28 octombrie 1946. 
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alăturându-se voluntarilor români, în 

speranţa că va opri „hoardele fasciste” 

să ajungă în România. El va cădea însă 

prizonier într-un lagăr din sudul Fran-

ţei. La întoarcerea în ţară, Doncea se va 

arunca în lupta dusă de partizanii din 

Munţii Gorjului. În realitate, C-tin Don-

cea revenise în ţară paraşutat greşit de 

sovietici în 1944, astfel că nu apucase 

să ducă vreo luptă, ci stătuse ascuns 

până la 23 august 1944.29 

Trebuie amintit şi un alt amănunt 

foarte important. Liderii B.P.D., pentru 

a-şi demonstra puterea pe care ideile 

comuniste o exercitau asupra societă-

ţii, au încercat şi au reuşit chiar a coop-

ta pe listele electorale câteva persona-

lităţi aflate în „vârful” culturii româ-

neşti. Scriitorii Mihail Sadoveanu şi 

George Călinescu, teologul Gala Galac-

tion, muzicianul George Enescu, sunt 

doar câteva nume prin care B.P.D. reu-

şea să-şi facă o propagandă uriaşă. 

Opoziţia a fost în permanenţă 

obstrucţionată şi împiedicată în a-şi 

populariza convingerile. S-au folosit de 

cele mai multe ori metode dure în a 

opri propaganda partidelor istorice. Vi-

olenţa a fost o practică curentă a comu-

niştilor. Totuşi, cu greu, partidele de 

opoziţie reuşeau a face propagandă 

electorală prin anumite modalităţi. 

Trebuie să amintim aici forma de bază 

prin care „maniştii şi brătieniştii” în-

cercau a-şi atrage electoratul, anume 

                                                 
29 „Jurnalul Naţional”, nr. 4.038, din 25 iulie 
2006. 

propaganda de la om la om. Aceasta a 

fost modalitatea cea mai uzitată. Pe 

lângă aceasta, mai existau câteva mo-

dalităţi de activitate electorală: „înfiin-

ţarea unor organizaţii politice; întru-

niri în mod restrâns şi tacit; participa-

rea la întrunirile B.P.D. cu scop de a le 

întrerupe prin comentarii contra gu-

vernului”30. 

Ce s-a întâmplat în ziua de marţi 

19 noiembrie 1946 era de aşteptat. În-

tr-un interviu de după 1989, Alexan-

dru Bârlădeanu declara: „rezultatele 

alegerilor au fost catastrofale pentru 

B.P.D.”31. Totuşi, falsificând scrutinul, 

comuniştii au păstrat cârma ţării. Ale-

gerile au reprezentat cel mai grav rapt 

electoral din istoria politică a ţării, fiind 

una din etapele decisive în procesul de 

comunizare a României. Aceste alegeri 

s-au dovedit o înscenare montată după 

un scenariu tipic cominternist şi execu-

tat fără scrupule. Alegerile au fost pre-

gătite de guvernul Groza nu doar pen-

tru a se asigura victoria comuniştilor în 

această confruntare electorală, ci mai 

ales în perspectiva eliminării oricăror 

adversari din viaţa politică şi asigurării 

trecerii de la regimul parlamentar plu-

ripartit, la cel totalitar”32. 

Mai târziu, Gh. Gheorghiu-Dej se 

                                                 
30 Florian Banu, op.cit., p. 108. 
31 Lavinia Betea, Alexandru Bârlădeanu despre 
Dej, Ceauşescu şi Iliescu. Convorbiri, Ed. Eveni-
mentul Românesc, Bucureşti, 1997, p. 85. 
32 M. Ştefan, T.A. Pokivailova, L. Ioan, Dinu C. 
Giurescu, C. Troncotă, 19 noiembrie 1946. Fra-
udele electorale comuniste, în „Magazin Isto-
ric”, 1995, 29, nr. 11, pp. 9-10.  
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va referi la acest moment spunând: 

„Urmaşii noştri ne vor invidia pentru 

fericirea de a fi participat la bătăliile 

timpului nostru, de a fi contribuit la 

grăbirea viitorului comunist al ome-

nirii”33. 
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POSTCOLONIAL O LUME SE DESTRAMĂ 
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Literatura postcolonială a adus în 
lumină răni adânci provocate de domi-
nația străină; stereotipurile și prejude-

cățile promovate de discursul colonial 
fiind supuse unui susținut proces de 
deconstrucție. După anul 1950 începe 

perioada de independență, în care scri-
itori africani la origini, dar crescuți și 
școliți în instituții de învățământ de 
model occidental, încearcă să se sustra-
gă discursului canonic al occidentalului 
colonizator. Aceștia se inspiră din tradi-
ția orală africană, atacând adesea dis-
cursul rasial, încercând să reabiliteze 

culturile locale și să redea demnitatea 
omului african. Prin ceea ce scriu, auto-

rii își revendică dreptul de a-și spune 
cuvântul, cu scopul de a elibera (și la 

nivel mental și cultural) populația afri-
cană de supremația omului alb și de a 
revitaliza, pe cât posibil, valorile și 

principiile comunității indigene: post-
colonial writers have responded to the 
othering or elision of the colonized sub-
ject by European writers. And this res-
ponse involves not merely a fore-

grounding of previously marginalized 
figures, telling their stories, as Achebe 
puts it, from the inside, but a funda-

mental interrogation of the English 
novelistic tradition and its modes of 
representation. That interrogation en-

tails also a reconsideration of tradi-
tional modes of narrative authority, 
structure, and character.1  

Chinua Achebe, scriitor nigerian, a 
proiectat disonanțele între credințele 
vechi și cele moderne ale unui popor, în 

textele sale literare. Publicat în 1958, 

tradus în peste 50 de limbi și vândut în 
număr mai mare de 12 milioane de 

exemplare, romanul O lume se destra-

mă prezintă continentul african aflat la 
limita dintre tradiție și modernitate. 

Scriitorul nigerian, Chinua Achebe, cu-
prinde între paginile romanului său o 
comunitate tradițională, care se destra-
mă odată cu apariția omului alb, așa 

cum s-a întâmplat la venirea occidenta-

                                                 
1 Shirley Chew; David Richards, A Concise 
Companion to Postcolonial Literature, USA, 
Blackwell Publishing, 2010, p. 62. 
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lilor, care și-au construit imperiile pe 
teritoriile africanilor. Accentuând im-
pactul devastator al europenilor care 

au sosit în Africa, Chinua Achebe pre-
zintă cum valorile, principiile, tradițiile, 
credințele unei populații sunt readap-

tate după model occidental.  
Prin intermediul romanului său, O 

lume se destramă, Chinua Achebe redă 
vocea părinților, bunicilor și a întregii 
sale comunități, expunând realitatea pe 
care ei au trăit-o în vremea imperiilor 
coloniale. În același timp, în scrierile sa-
le, el deconstruiește imaginea precon-
cepută asupra populației africane și 
fundamentează literatura nigeriană 

postcolonială, preocupându-se atent de 
revitalizarea culturală a zonei de prove-

niență: I would be quite satisfied if my 
novels (especially the ones I set in the 
past) did no more than teach my readers 
that their past – with all its imperfec-
tions – was not one long night of sava-
gery from which the first Europeans 
acting on God’s behalf delivered them2. 
Chinua Achebe are această misiune de 

a le reda dreptul la cuvânt africanilor, 
pe care și-o îndeplinește printr-un mod 

ingenios de a gândi și a expune punctul 
de vedere al populației pe care o repre-

zintă. Datorită scrierii sale, lumea poate 
vedea pentru prima dată realitatea prin 
ochii celor ce au trăit-o, după cum alții 
le-au spus că ar trebui să o facă.  

O lume se destramă prezintă în 
primă fază povestea unei comunități 
                                                 
2 Henry Schwarz, Sangeeta Ray, Sangeeta Ray, 
A Companion to Postcolonial Studies, USA, 
Blackwell Publishing Ltd, 2005, p. 113. 

tradiționale Igbo, înainte ca aceasta să 
interacționeze cu occidentalii, care 

aveau dorința de a domina și de a colo-

niza. Încă de la începutul poveștii cu-
noaștem familia lui Okonkwo, protago-
nist înzestrat cu trei soții, care la rân-

dul lor i-au adus pe lume acestuia fii și 
fiice. El este un om stimat și apreciat în 
comunitatea din care face parte, atât 

pentru faptul că a depășit limitele sără-
ciei, muncind din greu pentru a deveni 
un om stabil din punct de vedere mate-
rial, cât și pentru respectul pe care 

acesta îl are față de tradiție, de stră-
moși și de zei. Luptător învingător, re-

cunoscut în comunitate, greșește la 

momentul în care ucide un om din ace-
lași neam, fapt pentru care este pedep-

sit de bătrânii satului, care aplică legile 

exigente ale populației Igbo și care îl 
alungă din satul său pentru șapte ani: 
„Să omori pe cineva din propriul tău 

clan era o ofensă adusă zeiței pământu-
lui, iar cel care comitea o astfel de cri-

mă trebuia să-și părăsească locul de 
baștină. Crimele erau de două feluri: fe-

meiești sau bărbătești. Okonkwo, care 
omorâse din greșeală, comisese o cri-

mă femeiască. Îi era îngăduit să se în-

toarcă în mijlocul clanului abia după 

șapte ani”3. Tot ceea ce a agonisit sau a 
construit pe teritoriul său de-a lungul 
timpului, cu multă trudă, a fost ars sau 

distrus de către localnici, pentru a-i fa-
ce dreptate zeiței pământului.  

Protagonistul acestui roman este 
                                                 
3 Chinua Achebe, O lume se destramă, Traducere 
din limba engleză și note de Angela Duplenschi, 
Iași, Editura Polirom, 2014, p. 121. 
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extrem de complex, cum sunt aspectele 
și experiențele care i-au definit com-

portamentul, viziunea despre lume, ca-

racterul, care i-au influențat într-o ma-
re măsură acțiunile pe care el le-a în-
făptuit. Astfel încât, un personaj ca 

Okonkwo, care nu ar vrea să fie consi-
derat un om slab în fața celorlalți, stră-
duindu-se să rămână demn și puternic, 
care refuză să ia contact cu ceea ce în-
seamnă modernitatea și care ține, mai 
presus de toate, la tradițiile și credințe-
le comunității sale, poate fi numit drept 
un „personaj problematic”: Okonkwo, is 
a problematic figure, whose muscular 
personality and fear of seeming weak in 

the eyes of other men leads him to a 
number of rash and violent acts that 

result in his being banished from Umuo-
fia. Neither an idealized nor laudable 
hero, Okwonko’s characterization 
enables Achebe to ask significant ques-
tions about the conduct of Nigerian 
peoples in the past and present. Achebe 
is keen to engage with Igbo culture in all 

of its complexity4.  

Faptul că se străduiește și trudeș-
te atât de mult pentru tot ceea ce face 

în familie și în comunitate, s-ar putea 
să îl facă să resimtă foarte puternic 

presiunea. Pe de o parte ar putea fi 
presiunea familiei, care are nevoie de 
stabilitatea pe care el le-o oferă, presiu-
nea comunității, care se sprijină pe for-
ța lui, presiunea strămoșilor și zeilor 

săi, pentru care el luptă, ca aceștia să 
                                                 
4 Shirley Chew; David Richards, A Concise 
Companion to Postcolonial Literature, USA, 
Blackwell Publishing, 2010 p. 112. 

nu fie uitați și neglijați de tânăra gene-
rație care se poziționează mai curând 
de partea „inamicului”. Pe de altă parte 

ar putea fi presiunea care provine din 
vulnerabilitățile, temerile și fricile lui 
Okonkwo. Teama că ar putea să ajungă 

sărac sau să fie nedemn pentru comu-
nitatea și familia lui, frica de a-și pierde 
statutul sau imaginea, pe care și le-a 
construit cu eforturi mari, l-au erodat 
lăuntric pe protagonist, care s-a pier-
dut pe sine într-o lume în care doar 
asta mai avea.  

Romanul surprinde aspecte ale 
realismului magic, prin care autorul va-
lorifică oralitatea, specifică poporului 

african tradițional, care cuprinde, în 
esență, un adevărat spectacol, cu mimi-

că, gestică, muzică și dans. Acest sin-
cretism al artelor apropie cititorul de 
culoarea locală africană. Vom reda un 
pasaj care surprinde ceremonia unei 
înmormântări: „Pe măsură ce se lăsa 
seara, strigătele și focurile de armă se 
îndeseau, tobele băteau cu putere, iar 
zăngănitul macetelor fluturate în aer 

devenea tot mai puternic. […] oamenii 
alergau încoace și încolo cuprinși de 

frenezie. […] Tobele și dansul începură 
din nou și atmosfera se înfierbânta”5. O 

altă marcă a oralității în roman este 
reprezentată prin utilizarea proverbe-
lor arhaice ale poporului, pe care ni le 

prezintă ca fiind importante pentru co-
munitatea din care face și el parte: „Cei 
din neamul Ibo prețuiau foarte mult 

arta conversației, iar proverbele erau 

                                                 
5 Chinua Achebe, op. cit., p. 119-121. 
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uleiul de palmier cu care se mâncau 
cuvintele”6. Aceștia se exprimau adesea 
cu ajutorul proverbelor, esențiale pen-

tru orice grup african care constituia o 
comunitate cu tradiție, astfel încât vom 
exemplifica și noi câteva din cele întâl-

nite în carte, relevante pentru modul 
lor de a gândi și de a percepe lumea în-
conjurătoare: „dacă un deget e plin de 
ulei, le murdărește și pe celelalte” sau 
„Să nu ucizi niciodată un om care nu 
spune nimic”. În același timp, autorul 
folosește în paginile cărții foarte multe 
cuvinte preluate din cadrul comunității 
lui, în forma lor originară, precum: 
„ekwe” (tobă din lemn), „udu” (vas de 

lut care era considerat a fi un instru-
ment muzical), „ogene” (referindu-se la 

un gong african), „iyi-uwa” (piatra ma-
gică a unui copil obanje, care trebuia 
dezgropată pentru ca acesta să supra-
viețuiască). Fiecare cuvânt redat de că-
tre autor surprinde un crâmpei din uni-
versul oamenilor africani, un obiect al 
ritualurilor sau al credințelor acestora.  

Remarcăm la Chinua Achebe mo-

duri de exprimare apropiate de perioa-
da postmodernă, dat fiind faptul că 

autorul recurge de multe ori la ironie 
în textul său, jucându-se constant cu 

nuanțele cuvintelor, pentru a intensifi-
ca anumite semnificații, valorificând 
extrem de bine limba engleză: Chinua 
Achebe, for instance, who has consis-
tently defended the use of English by 

African writers, owes much of his inter-
national fame not only to his general 

                                                 
6 Ibidem, p. 13. 

ability to tell a captivating story, but 
also more particularly to his stylistic 
ability to recast the English language. In 

his classic essay7. Un scriitor în limba 
engleză, originar african, așterne pe 
hârtie povestea unei culturi arhaice, 

dintr-o perspectivă omniscientă. Pe au-
tor l-am putea simți în text acolo unde 
ironia lui, mai ales în raport cu occi-
dentalii, își întrezărește forța: Guverna-
torul plecă, însoțit de trei sau patru sol-
dați. În numeroșii ani pe care-i petre-
cuse muncind din greu să civilizeze dife-
rite regiuni din Arica, învățase o seamă 
de lucruri. Unul dintre ele era că un gu-
vernator de district nu trebuia niciodată 

să ia parte la asemenea activități mă-
runte și nedemne pentru coborârea unui 

om mort din copac. Dacă va acorda 
atenție unor astfel de detalii, oamenii își 
vor face o părere proastă despre el8. 

Chinua Achebe nu a rămas pasiv 
la suferințele poporului său și nici la 
tot ceea ce oamenii albi au scris despre 
africani, așa că, pentru prima dată, un 

nigerian le oferă o replică occidentali-
lor. Modul în care a ales să răspundă 

oamenilor albi, după atâția ani de colo-

nialism, cel puțin impresionează citito-
rul. Remarcăm în scrierea sa, care rela-

tează o lume tradițională, expusă într-o 

formă modernă, intenția de reda dem-
nitatea omului african în fața celui occi-
dental. Romanul lui Chinua Achebe, O 

lume se destramă, a surprins divizarea 

                                                 
7 Henry Schwarz, Sangeeta Ray, Sangeeta Ray, 
A Companion to Postcolonial Studies, USA, 
Blackwell Publishing Ltd, 2005, p. 527. 
8 Chinua Achebe, op. cit., p. 200. 
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lumii africane, influențată de interac-
țiunea cu omul alb, de discursul lui se-
ducător și de promisiunile acestuia ilu-

zorii. Pregnante au fost aceste aspecte 
mai ales în mentalul tinerilor africani, 
aflați în căutarea unor orizonturi, iden-

tități, valori, grupuri în care să se regă-
sească, întrucât ceea ce au primit ca 
moștenire spirituală de la străbuni nu 
pare să mai corespundă nevoilor pe 
care le au în contextul lor. Acest lucru 
este evidențiat de către autor prin in-
tervenția personajului Nwoye, cel din-
tâi născut al lui Okonkwo, care nu este 
la fel de orientat ca tatăl său spre tra-
diții, el alegând să se îndrepte spre 

creștinism și, implicit, spre modernita-
te. Astfel, apariția omului alb, dorința 

acestuia de supremație, creștinismul și 
dezagregarea unei comunități africane 
sunt relatate în romanul lui Chinua 
Achebe: Achebe’s novel narrates how 
the coming of Christianity and Euro-
pean culture causes a particular African 
society to fall apart and lose its central 
and shared values […] Things Fall Apart 

offers not only an overall narrative that 
profoundly questions the European 

version of its dealings with Africa, but 
also a series of perspectives within the 

Igbo community which counter or 
question one another9. Problematica 
destrămării unei comunități africane, 

în roman, nu este pusă doar în raport 
cu intervenția omului european, ci și în 

                                                 
9 C.L. Innes, The Cambridge Introduction to 
Postcolonial Literatures in English, United 
States of America, Cambridge University 
Press, 2007, p. 43ß44. 

raport cu trecerea timpului și schimba-
rea implicit a mentalităților colective, 
care împart populația în două: apărăto-

rii tradiției și susținătorii modernității, 
trasându-se o delimitare foarte vizibilă 
și inflexibilă între cele două părți. 

Ne-au dezbinat clanul și a mers 
fiecare pe calea lui. Noi, cei care ne-am 
adunat aici împreună, am rămas fideli 
strămoșilor noștri, însă frații noștri 
ne-au părăsit și s-au alăturat străinului 
care ne-a pângărit pământul. Dacă ne 
vom împotrivi străinului, va trebui poa-
te să ne lovim frații sau chiar să vărsăm 
sângele unui seamăn de-al nostru. Dar 
trebuie s-o facem. Strămoșii noștri nu 

și-ar fi închipuit niciodată așa. […] Dar 
ei n-au primit vizita omului alb.10  

Adunați în piața publică, pentru a 
căuta împreună soluții să-și apere co-
munitatea și să se reclădească pe ei ca 
popor aflat în fața primejdiei, oamenii 
africani trec printr-o transformare. 
Ura, sentimentul de înfrângere, furia 
extremă și dorința de a ucide dușma-
nul îi acaparează. Conștientizarea fap-
tului că există posibilitatea de a se 
dezbina, de a se pierde pe ei, „fiii 

Umuofiei” și de a se îndepărta de stră-

moși, de tradiție, de zei, îi aduc pe cei 

din comunitate în stadiul în care să fie 
gata să-și încalce principiile străvechi, 
pentru a-și doborî inamicii. În momen-

tul în care distrugerea inamicului devi-
ne mai importantă ca păstrarea legilor 
comunității tradiționale, în mod inevi-

tabil, se va destrăma o lume.  

                                                 
10 Chinua Achebe, op. cit., p. 196. 
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ETNIA RROMĂ, TRECUT ȘI PREZENT, 

PRIN VOCEA SCRIITORULUI LIVIU APETROAIE 

Dumitru ȘERBAN 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Dialogăm cu scriitorul Liviu Apetroaie, cel care ne vorbeşte despre istori-

cul etniei rrome, despre imaginea acesteia în literatura română, iar, înspre 

finele interviului, ne conturează o imagine a ţiganilor din copilăria sa, întâlnin-

du-i în vacanţele de vară pe care le petrecea la bunici, pe undeva în judeţul 

Teleorman, conturându-ne și un tablou al acestora atât din Iașii de astăzi, cât și 

din unele localități din împrejurimi. 

Până a da curs dialogului cu Liviu Apetroaie, prezentăm un scurt portret 

al acestuia. Așadar, s-a născut la 28 ianuarie 1974, în Vadu-Moldovei, județul 

Suceava. A scris: Alegorii sub papirus, Editura Junimea, Iași, 2000; Geometria 

deșertului (poeme), Editura Junimea, Iași, 2002, Oglinda sumară (poeme), 

Editura Opera Magna, Iași, 2009, Sadoveanu și Iașii (1904-2004), album foto-

documentar, Editura Opera Magna, Iași, 2004; Minutul de prelungire (publi-

cistică), Editura FEED BACK, Iaşi, 2008 și altele. 

 
− Înainte de toate vă invităm să ne 

oferiți un scurt istoric al etniei rrome. 

Când și cum au ajuns în Europa? 

− Etnia romă, să-i spunem aşa, 

pentru că aşa o numim astăzi „europe-

neşte”, dar de ce nu şi ţiganii, pentru 

că aşa i-am cunoscut şi-i cunoaştem, 

iar literatura şi cultura noastră până 

spre ultimii ani îi descrie cu acest ter-

men de ţigani, care să ştiți că pe aceș-

tia nu-i deranjează, dimpotrivă – lor li 

se pare că este termenul identitar. Îi 

avem printre noi, din câte îmi aduc 

aminte, prin secolul al XII-lea, al 

XIII-lea, atunci când veneau împreună 

cu alte populaţii migratoare, precum 

pecenegii, cumanii care îi luau din zo-

na Asiei Centrale, ei se stabiliseră în-

tr-o primă fază în zona Iranului şi de 

acolo au venit către noi. Sigur că desti-

nul lor a fost unul trist timp de vreo 

șase, șapte secole până la dezrobirile 

din secolul al XIX-lea, pentru că venind 

aici ca populaţii alogene, au făcut parte 

din forţa de muncă a domniilor şi boie-

rilor din Țările Româneşti. Aşa au 
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prins rădăcini aici, aşa au prins rădă-

cini şi în zonele adiacente nouă, slave 

mai ales, dar şi greceşti şi turceşti, 

pentru că venirea lor se face de prin 

Bizanţ – în primă fază – şi iată-i că de-

vin una dintre etniile conlocuitoare 

stabile de-a lungul secolelor. Ceea ce 

i-a dezavantajat pe ei a fost lipsa unei 

culturi lăsate în memorie, scrisă să zi-

cem, în primă fază, deşi au venit cu 

obiceiuri şi tradiţii extraordinar de 

frumoase. Eu sunt de partea celor care 

mă uit cu admiraţie la această etnie şi 

care mă uit cu tristeţe la faptul că nu 

am reuşit şi nu le-am dat nişte posibili-

tăţi de a se integra şi de a deveni etnii 

conlocuitoare de un nivel cultural ase-

menea celorlalte, care au venit, sigur, 

cu o cultură deja formată.  

– După toate acestea pe care ni 

le-ați expus, constatăm că, în timp, îi 

găsim în documente, în opere literare.  

– Într-adevăr, în timp, rromii au 

devenit o populaţie importantă pentru 

economia Țărilor Române, iar literatu-

ra şi cultura, în general, i-a consemnat 

ca atare. Eu sunt încă de părere că şi 

sunt de acord cu criticii şi istoricii lite-

rari care spun că prima mare carte din 

literatura română, născută undeva în 

perioada Şcolii Ardelene este Ţigania-

da lui Ioan Budai Deleanu, o extraordi-

nară epopee, aşa e numită, satirică şi 

comică, dar foarte explicativă şi foarte 

interesant gândită de autor, de la ordi-

ne şi disciplină, plecarea ţiganilor în 

campania lui Napoleon, până la dezor-

dinea şi ceea ce, de altfel întâlnim, şi 

astăzi, aici – dar precizez că suntem şi 

noi parte a acestei dezordini, adică noi 

cei care – şi avem dreptate să spunem 

că – suntem aici dintotdeauna.  

Mai târziu nu prea există mari 

opere literare în literatura noastră ca-

re să nu-i pomenească şi să nu aibă câ-

te o secvenţă sau capitole întregi sau 

să aibă câte un personaj de acest gen. 

Iată, secolul XIX, atunci când sub influ-

enţa iluminismului şi a revoluţiilor ca-

re aveau să vină, acel „secol al naţiuni-

lor”, dezrobirea ţiganilor este un fapt 

impus de ideologia aceea modernă a 

Europei şi nu putem să nu-i amintim 

aici pe Mihail Kogălniceanu, cel care 

iniţiază acest demers legal, legislativ 

de pe vremea lui Mihail Sturza, 1843 – 

1844, care se finalizează pozitiv, dând 

drumul ţiganilor, care erau robi de su-

te de ani, pe moşiile patriei noastre, 

însă, din păcate, li se dă drumul, pur şi 

simplu, precum ai lăsa un câine din 

lanţ şi el nu mai ştie încotro să apuce. 

− De aceea, apoi, mulţi dintre ei 

după ce au rătăcit prin cele lumi s-au 

întors pe moşiile de unde au fost elibe-

raţi. Cum comentați?  

− Da, au căutat şi locuri unde să 

se aşeze, nu prea era felul lor de a fi, 

sunt nomazi din geneza lor, pentru că 

vin cu valurile de migratori din Asia 

Centrală şi, apoi, se aşează pe aici prin 

Europa şi ceva mai târziu ajung chiar 

să traverseze oceanul şi să-i întâlnim 

dincolo. Acum, iată, cultura ţigănească, 

de exemplu – în Rusia – este una extra-

ordinară, fiind recunoscută şi cu valori 
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culturale măreţe. Nu mai spunem că 

Moscova găzduieşte un teatru ţigă-

nesc, în care cultura acestei etnii este 

extraordinar de bine reprezentată. 

Deci, au fost zone în care au fost altfel 

asimilaţi, la noi fiind robi – multă vre-

me au rămas în această ipostază şi, si-

gur că, din păcate, au fost şi denigraţi 

de populaţiile locuitoare, însă nu peste 

tot este aşa. Ardealul, de exemplu, ne 

demonstrează că acolo unde au fost 

mai uşor integraţi s-au creat comuni-

tăţi ţigăneşti care au devenit comuni-

tăţi de meşteri manufacturieri de ma-

re, mare valoare şi de oameni cu bună-

stare, care făceau lucruri pe care nu le 

făceau alte populaţii. Toată migala pe 

care o face etnia romă, cei care ştiu 

meseria aceasta a metalelor, a ţesătu-

rilor, a lemnăriei şi aşa mai departe, a 

constituit ca element de creştere a bu-

năstării întregii zone unde s-au sta-

bilit. 

− Aţi amintit de Ţiganiada, de 

Ioan Budai Deleanu, apoi de demersuri-

le legislative ale lui M. Kogălniceanu, 

mai mult ilustrul om politic le-a dedicat 

pagini întregi. Putem spune că prin 

meşteşug îi cunoaştem şi în lucrările 

acestora... şi nu numai? 

− Nu dor prin meşteşug, ci şi prin 

obiceiuri, pentru că este foarte evident 

că la un moment dat ei fiind acei „pa-

ria” ai societăţii, oameni priviţi cu su-

perioritate de ceilalţi, sigur că se de-

dau şi la ceea ce le putea aduce subzis-

tenţa, rezistenţa. Că furau, că nu ştiu ce 

mai făceau şi că aşa îi cunoaştem noi, 

în ziua de astăzi, e fals într-un fel sau 

altul. Sigur că societatea modernă le dă 

nişte şanse şi eu cred că, sigur mai tre-

buie generaţii care să treacă, dar acce-

sul la educaţie care este la un moment 

dat un imperativ al nostru de astăzi, 

sper și-mi doresc să le dea o şansă su-

perioară acestor oameni ai etniei 

rome. 

− Stimate domnule Liviu Apetroa-

ie, vă invităm să ne creionați, secven-

țial, o imagine a acestora pe care o gă-

sim și în anumite opere literare, opere 

care, mai târziu, au fost puse și în sce-

nă... 

− Trebuie să-l amintim pe Vasile 

Alecsandri și prietenul copilăriei sale, 

nimeni altul decât Vasile Porojan, că-

ruia îi dedică atât de frumoase amin-

tiri şi versuri. Perioada aceea a secolu-

lui al XIX-lea, sigur că nu poate litera-

tura să treacă peste etnia aceasta – re-

amintindu-l pe Ioan Budai Deleanu cu 

Țiganiada, dar să amintim și cât de 

bine îi surprinde şi îi foloseşte Anton 

Pan în celebrele sale scrieri, care stau 

la baza literaturii moderne din Româ-

nia. Apoi, trebuie să-l amintim pe Nico-

lae Filimon cu volumul Ciocoii vechi şi 

noi – acolo unde toată chestiunea co-

mercială se întâmplă între localnici şi 

oamenii din zona ţigăniei, dacă ne este 

permis să spunem aşa. Într-un mod 

aparte ni-i prezintă scriitorul Zaharia 

Stancu, în romanul Șatra. Regizorul 

moldovean Emil Loteanu toarnă un 

film superb, intitulat Şatra, în acelaşi 

nume cu volumul lui Zaharia Stancu, 
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dar în care se vede ceea ce lor le apar-

ţine mai mult decât altor etnii, fiind 

vorba de acest sentimentalism pro-

fund, până la dezagregarea fiinţei şi to-

pirea ei în sentiment. Dragostea, ştim 

foarte bine că ţiganii sunt de o unitate 

extraordinară şi sunt disipaţi în lumea 

culturii lor. Apoi, trebuie să-l amintim 

pe Miron Radu Paraschivescu, cel care 

scrie Cântecele țigăneşti în paralel cu 

Federico Garcia Lorca în Spania. Și da-

că am amintit de Spania, aceasta este o 

ţară în care s-au integrat foarte bine, 

dar, bănuiesc, mai mult ca la noi. În-

treaga Europă îi conţine pe etnicii 

rromi şi încearcă să le dea şansa de a fi 

pe acelaşi picior de viaţă şi de trai cu 

noi toţi. 

Să ştiţi că poetul Marin Sorescu, 

care vine dintr-o zonă atât de bine 

populată de etnie romă, are atâtea şi 

atâtea versuri extraordinar de frumoa-

se dedicate acestora. Pe de altă parte, 

Nichita Stănescu, care e un poet al me-

tafizicii înalte, îi aminteşte, îi citează – 

exact prin ceea ce spuneam – acest 

sentiment puternic pe care îl au. Tudor 

Arghezi are foarte multe poeme în ca-

re apare povestea de dragoste cu ţi-

ganca.  

Aici, în zona Moldovei, mai exact 

la Bârlad, a trăit, până acum câţiva ani, 

un poet extraordinar, care a făcut un 

gest, poate rar în cultură, părăsindu-și 

familia și integrându-se într-o comuni-

tate ţigănească, apoi apărându-i cel 

puţin trei sau patru volume de poezie, 

în care este surprinsă viața pe care o 

trăia în comunitatea respectivă. Este 

vorba despre poetul Ion Enache, cel 

care a trăit şi a creat o operă literară 

despre lumea ţiganilor de astăzi, din 

deceniile de astăzi.  

− Din discuțiile pe care le-am avut 

de-a lungul anilor, ne-ați povestit că, 

astăzi, aveți în minte, imagini vii, din 

copilăria dumneavoastră, în care-i în-

tâlniți pe etnicii rromi. Este adevărat? 

− Am avut şansa pe care o doresc 

tuturor copiilor din ziua de astăzi, de 

a-mi face vacanţele la ţară, la bunici, şi 

nu chiar pe aici pe aproape, ci tocmai 

prin Teleorman, acolo la câţiva metri 

de casa lui Marin Preda, deci în câmpia 

aceea a Dunării, acolo unde vara, 

atunci când eram în vacanţele şcolare, 

i-am întâlnit. Așadar, făcând ceea ce se 

face la ţară: păscând animale, prăşind, 

strângând fânul, iar prin lunile iulie, 

august ale fiecărui an poposeau câteva 

căruțe cu coviltire cu ţigani în valea sa-

tului, acolo unde era şi pajiştea, şi locul 

de păşunat, şi aceşti ţigani, buni meș-

teri, fiind aşteptaţi de cu vreme înain-

te. Se făcea un troc pur şi simplu. Ţiga-

nii pe care îi ştiam noi cu copii, cu fe-

mei, cu tot ce însemna o familie de 

romi, veneau şi se apucau de treabă. 

Oamenii îi aşteptau. De ce? Pentru că 

ei ştiau să repare oalele din gospodă-

rie, cazanele de ţuică, poloboacele, ba-

liile, tigăile, ceaunele, tot ce însemna 

arsenalul unei gospodării. Uneori le 

reparau, în alte cazuri chiar le confec-

ţionau. Aceștia știau să ascută foarte 

bine unelte pentru câmp – sapă, coasă, 
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seceră, hârlețul etc. Mai făceau şi mici 

bijuterii pe care le comandau oamenii 

din sat, venind cu modelul și spunând: 

„fă-mi şi mie un ineluş...”, ceva de ge-

nul acesta, într-un cuvânt – munceau – 

ducându-și existența. Între timp „pi-

randele”, ca să le spunem aşa, mergeau 

prin sat cu ghicitul şi dădeau la ghioc 

pe la femei şi pe la tinere fete. Mi-aduc 

aminte cum oamenii din sat scoteau 

câte 50, 100 de lei, cum erau pe vre-

mea aceea şi ţigăncile le ardeau într-o 

oală de lut şi după scrumul banului ars 

interpretau acolo stelar nişte lucruri. 

Copiii acestora se amestecau cu noi pe 

valea satului, noi păscând vacile, oile, 

urmărind gâştele şi ei sigur că având 

coviltirele, făcând şi o vatră pe acolo 

pe lângă pârâul care curgea prin sat, se 

crea o adevărată feerie a copilăriei, 

imagine pe care, astăzi, din păcate, nu 

o mai întâlnim. Întotdeauna am văzut 

toleranţă şi niciodată nu s-a pus pro-

blema ca aceștia să nu se așeze în satul 

meu de origine.  

– Ne puteți spune, în schimbul ser-

viciului pe care aceștia îl presta... ce pri-

meau?  

− Mai puţin se vehicula bancnota, 

dar din ceea ce se producea acolo, că 

era grâu, că era porumb, că era floarea 

soarelui, că era lemn, mai puţin lemn, 

nu era o zonă efectiv forestieră, dar se 

mai producea şi lemn de salcâm, deci 

se făcea trocul acesta. Etnicii rromi 

stăteau în valea satului şi auzeai – 

timp de vreo două, trei săptămâni – 

apoi de acolo plecau în alte comune, 

auzeai, așadar, ciocanul pe nicovală, 

ascuţind şi făcând cele necesare pen-

tru oamenii din sat.  

– Și astăzi dacă colindăm satele 

Moldovei şi nu numai, întâlnim şatre 

aşezate care fac toate cele pe care dum-

neavoastră ni le-ați conturat.  

− Sigur că da! Acuma avem o lite-

ratură, să-i spunem, ceva mai oficială 

în care rromul tradiţional este respins, 

eu nu resping pe nimeni, n-am respins 

pe nimeni, cred că tipul de integrare a 

romilor în societate nu este în mediul 

rural, acolo există o regulă nescrisă, 

nişte cutume. Pe de altă parte, cred că 

această mahala a oraşelor, acolo unde 

– încet, încet – ei s-au stabilizat, mai 

ales după dezrobire, pune o poartă 

faţă de anumite categorii sociale, care 

nu-şi pot câştiga un tip de prosperitate 

în oraş, în urbe şi atunci la marginea 

oraşului sigur că proliferează, invitân-

du-vă să citim Groapa, de Eugen Bar-

bu şi să vedem acolo că amestecul ace-

la de români dezrădăcinaţi şi de ţigani 

veniţi, dar neintegraţi, duc la acel uni-

vers literar extraordinar pe care-l gă-

sim în paginile romanului lui Barbu. 

− Astăzi, în oraş, în urbe – cum îi 

vedeți? Dacă mergem din Tătăraşi în-

spre Copou, din C.U.G. înspre Copou, în-

spre zona frumoasă a Iaşului, îi întâl-

nim atât în tramvai, cât şi în autobuz, 

dar mai ales pe stradă. Constatăm că 

sunt aparte, dacă îi comparăm cu majo-

ritarii. Cum comentați? 

− Paradoxal, ei nu sunt foarte 

mulţi, dar prin felul de a se manifesta 



DUMITRU ŞERBAN 

137 

îţi dau impresia că sunt mulţi, ei sunt 

ceva mai gălăgioşi, mai tupeişti, să 

spunem aşa, te abordează direct, cer 

direct, îţi propun direct – una sau alta 

– încât ai impresia că sunt mulţi. Nu 

sunt foarte mulţi cei cu adevărat romi. 

Mai puţini plăcuţi sunt cei care vin, 

cum spuneam, cei din această mahala 

şi care încearcă să domine la un mo-

ment dat anumite teritorii, să fie ale 

lor. Acolo e o chestiune mai puţin plă-

cută. Cei care sunt autentici, iată, le 

amintim cititorilor că, aici, la câţiva 

kilometri de noi, este o mare comuni-

tate de rromi, mai exact în zona comu-

nei Ciurea, stabilită majoritar în satul 

Zanea. Acolo, aceștia, păstrându-și, şi 

aicea e foarte curios, fără o cultură 

scrisă, tradiţiile, datinile și obiceiurile 

străbune. Și-au făcut acele celebre cas-

tele, apoi îşi poartă acel port al lor plin 

de culoare, bombastic, baroc în felul 

lui, cocoșeii şi salbele la gât, inelele, 

baticurile ş.a.m.d.  

Trebuie să facem precizarea că 

descind în şatră în oraş, găsindu-i, de 

multe ori, pe la porţile spitalelor, fie că 

era cineva bolnav, fie că a născut o ţi-

gancă, fie că mai ştiu eu ce, toţi acolo, e 

comportamentul lor cu totul expansiv, 

cu totul social. Asta îţi dă impresia la 

un moment dat că sunt mulţi, însă nu 

sunt foarte mulţi. Din ultimele numă-

rători ale populaţiei, ţigani autentici 

sunt până într-un milion din cei 19, 20 

de milioane de locuitori cât numără 

România, dar sunt foarte vizibili.  
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UN IUBITOR DE IAȘI, DE CARTE ȘI DE BIBLIOTECĂ. 

IN MEMORIAM ISTORICUL SORIN IFTIMI 

(27 SEPTEMBRIE 1965 – 13 NOIEMBRIE 2021) 

Ciprian TEODORESCU 

bibliograf la Biblioteca Județeană 

„Gh. Asachi” Iaşi 

Una dintre activitățile cu cel mai 

mare succes de public ale Bibliotecii 

„Gh. Asachi” s-a dovedit, în timp, a fi 

Clubul „Iubitor de Iași”, care pornind 

chiar de la numele său a reușit să coa-

guleze un public fidel, prezent con-

stant la acțiunile sale. Meritul intuiției 

acestui potențial îi revine unui grup de 

inițiatori, reunind pe domnii Cornel 

Coman, bibliograful Daniel Șuvăială și 

istoricul Sorin Iftimi, care au reușit, 

prin temele propuse, și invitații pre-

zenți să satisfacă un public eterogen, 

care a răspuns invitațiilor făcute, în di-

feritele locații pe care biblioteca a fost 

nevoită să le aibă și după mutarea sa 

din Palatul Culturii. Încă de la debutul 

proiectului bibliotecii, istoricul Sorin 

Iftimi, era un nume respectat chiar în 

lumea selectă a specialiștilor, pentru 

cunoștințele și cercetările sale privind 

istoria orașului Iași. Acest lucru nu l-a 

oprit în a fi unul dintre cei mai pre-

zenți și activi vorbitori la activități ca-

re au vizat categorii foarte eterogene 

de public, începând cu obișnuiții clu-

bului, dar și cu un public țintă, elevi 

din clasele mici, sau liceeni, seniori 

prezenți la Sinagogă sau la Căminul de 

bătrâni. Memorabile în prezentările fă-

cute nu sunt numai bogăția de infor-

mații, cât mai ales modul apropiat în 
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care comunica cu publicul, pornind, nu 

o dată de la sugestiile venite din sală. 

Ne vom aminti mereu cu drag de con-

ferințe și prelegeri susținute la Biblio-

tecă Județeană precum: Clădirile isto-

rice de pe strada Lăpușneanu, Iaşi – 

o istorie prin simboluri, Confluențe 

româno-elene: „Cantacuzinii Moldo-

vei”, „Școlile grecești și Academia 

Domnească din Iași”.  

Sorin Iftimi făcea parte din mu-

zeografii Complexului Național pre-

zenți în Palatul Culturii, în perioada în 

care în aripa de Est funcționa Bibliote-

ca Județeană „Gh. Asachi” și trecerea 

se făcea „în mod natural” la capătul ho-

lului principal, iar multe din orele de 

studiu și de pregătire a diferitelor ex-

poziții și material de publicat, se făcea 

la un birou din bibliotecă, având ală-

turi mai multe volume pe acea temă, 

cerute din depozitul principal sau de la 

Colecții Speciale. 

Acea generație de muzeografi mai 

avea ceva în comun, bucuria de a par-

ticipa, de câte ori erau solicitați, la acti-

vitățile bibliotecii, știind să dea sub-

stanță și prestanță, înțelegând, respec-

tând și devenind astfel apreciați de pu-

blicul pe care îl aveau în față, fie că era 

copii, tineri liceeni, fie seniori ai comu-

nității. 

Chiar dacă persoana sa va ne va 

lipsi mult de la viitoarele întâlniri de la 

Clubul „Iubitor de Iași”, cărțile domniei 

sale, aflate în rafturile bibliotecii, mul-

te dintre ele cu dedicații autografe, se 

vor constitui mereu într-un filon im-

portant al Bibliotecii Iașului, fiind 

repere ale intervențiilor viitoare. 

Puteți găsi la această adresă o bi-

bliografie a cărților aflate în bibliotecă: 

https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/i

n-memoriam-istoricul-sorin-iftimi-27-

septembrie-1965-13-noiembrie-2021. 

Domnul doctor în istorie Sorin 

Iftimi nu era activ numai la Clubul „Iu-

bitor de Iași”, și folosea fiecare întâlni-

re pentru a populariza și alte oportuni-

tăți de evenimente culturale, începând 

cu cele din Palatul Culturii, și mai ales 

cu ședințele Comisiei de Genealogie, 

Heraldică şi Sigilografie, unde era ne-

lipsit. 

Generozitate istoricului Sorin Ifti-

mi se vede cu prisosință și din modul 

în care oferea efortul muncii sale tutu-

ror celor interesați, publicând pe In-

ternet, cu liber acces multe din volu-

mele sale. Acest lucru poate fi ușor 

probat cu o căutare pe Google cu nu-

mele său și suplimentul pdf, sau mai 

direct cu indicarea cărții pe care o că-

utați. 

Vă oferim mai jos câteva exemple 

de astfel de postări, care se constituie 

într-o veritabilă bibliotecă, Sorin Iftimi: 
 

Alecsandri 200 ani Album 

https://www.academia.edu/448

02206/Alecsandri_200_ani_Album 

Iașii în Primul Război Mondial 

1916-1918, 2016 Catalogul expozi-

ției „Iașii în Primul Război Mondial 
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1916-1918 

https://www.academia.edu/397

27835/SORIN_IFTIMI_AURICA_ICHIM 
 

Sorin Iftimi, Aurica Ichim Strada 

Ştefan cel Mare Iaşi Memoria monu-

mentelor, Editura Palatul Culturii, 

Iaşi, 2016 

https://www.academia.edu/311

68923/Sorin_Iftimi_Strada_%C5%9Et

efan_cel_Mare_Ia%C5%9Fi 
 

Sorin Iftimi, Aurica Ichim. Strada 

Lăpuşneanu Iaşi. Memoria monu-

mentelor, Editura Patul Culturii Iaşi 

https://biblioteca-digitala.ro 
 

Manastirea-Golia-din-iași-o-pri

vire-retrospectivă 

https://docplayer.fr/77324664-

Manastirea-golia-din-iasi-o-privire-ret

rospectiva.html 
 

Sorin Iftimi, Rodica Iftimi, Strada 

Carol I (Copou) Memoria monu-

mentelor ieşene, Editura Palatul 

Culturii, Iaşi, 2018 

https://pdfcoffee.com/iftimistrad

a-copou-final-micpdf-7-pdf-free.html 

 

Ceea ce este însă de neînlocuit va 

fi farmecul prezenței sale, aproape 

unice, de aceea vă propunem o biblio-

grafie puțin diferită, o listă cu adrese 

electronice care redau filme cu inter-

venții la interviuri, vernisaje de carte, 

conferințe, cu speranța că rețelele de 

socializare, care le găzduiesc să le păs-

treze cât mai mult, sau ele să fie pre-

zervate pe diferite suporturi, noi fiind 

doar martori ai faptului că șansa expe-

rienței personale este mult mai mult 

decât înregistrarea electronică: 
 

vernisaj expoziția Bicentenar Ete-

ria în țările române 

https://www.facebook.com/watc

h/live/?ref=watch_permalink&v=175

439321051497 
 

lansarea volumului Orașul Iași în 

vechi imagini 

https://www.facebook.com/watc

h/live/?ref=watch_permalink&v=246

84374611575762 
 

Interviu Sorin Iftimi, istoric si 

muzeograf – Palatul Culturii Iași – 3 

mai 2016 emisiunea Vocile Iașului 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ynmbx2vNMw4&ab_channel=Voc

ile2.0 
 

Ghici cine vine la cina? – Sorin 

Iftimi la TVR Iași 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Prg26YgdAJI&ab_channel=TVRIa

%C5%9Fi 
 

Despre istoria Moldovei – Sorin 

Iftimi la BZI Iași 

https://www.bzi.ro/despre-istori

a-capitalei-moldovei-povesti-si-reme

morari-despre-palatul-culturii-din-iasi

-valori-de-patrimoniu-si-culturale-intr

-o-interesanta-editie-dialog-in-platoul

-bzi-live-invitat-este-dr-s-3979198 
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