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Este cu adevărat sublim momentul în care un colectiv de intelec-
tuali îşi poate onora instituția ajunsă la an aniversar oferind societății 
probe de certă valoare a activității lor. Culegerea colectivă 70 de ani 
de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” (Coordonator: 
Adrian-Silvan Ionescu; ediție îngrijită de Virginia Barbu şi Ioana Apos-
tol. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2020, 484 p.) constituie un 
model pentru cei care îşi doresc şi vor să provoace stări de elevație. 
Contribuția întruneşte toate condițiile în acest sens, punând la dispozi-
ție informații impresionante despre activitatea şi rezultatele realizate de 
colaboratorii institutului academic. 

Cartea dezvoltă şi lărgeşte prin studii şi imagini vizuale, în trei mari 
compartimente, temele anunțate în „Precuvântare” de domnul Adri-
an-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” 
al Academiei Române, care trece în revistă cele mai importante aporturi 
la edificarea institutului de-a lungul celor 70 de ani: activitatea fonda-
toare a primului director G. Oprescu, operele majore în istoriografia 
românească a Artelor Frumoase, numele colaboratorilor care au dat 
tonul în toate direcțiile de cercetare, evenimentele de rezonanță etc. 
De la fondarea lui în 27 decembrie 1948, institutul, găzduit inițial de 
aripa Kretzulescu a Palatului Regal, ajuns în prezent în Casa Dissescu 
din Bucureşti, a avut la conducere şi în calitate de cercetători personali-
tăți definitorii care au realizat lucrări importante în arta medievală, arta 
modernă şi contemporană română şi universală, arta populară, muzică, 
teatru şi cinematograf, arhitectură şi arte plastice. Povestea institutului 
se arată vie şi antrenantă cu atât mai mult că este dublată aici  de o co-
lecție de fotografii cu personalități şi grupuri de cercetători, documente, 
coperți de carte, cu decupaje vizuale din cadrul evenimentelor impor-
tante, afişe, diplome etc.

Numele „G. Oprescu” pe care îl poartă instituția este dovada faptu-
lui că activitatea primului conducător a avut toată considerația generați-
ilor mai tinere de cercetători. Acest fapt al aprecierii înalte este neapărat 
pus în valoare în primul capitol al cărții dedicat în întregime profesoru-
lui, academicianului, criticului de artă şi directorului George Oprescu. 
Compartimentul cuprinde evocări şi mărturii calde ale discipolilor şi 
colegilor (Adina Nanu, Irina Andreescu-Treadgold) despre felul de a fi 
– exigent, principial, punctual, corect şi colegial – al omului; un studiu 
doct şi documentat despre genealogia familiei Oprescu (Mihai Sorin Ră-
dulescu); exegeze cu comentarii despre convingerile, atitudinile, preocu-
pările constante, viziunea asupra artei, monografiile, relațiile cu colegii 
şi colaboratorii, polemicile şi compatibilitățile cu savanții timpului, do-
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națiile şi crearea de fonduri (Ioana Vlasiu, Cătălina Macovei, Vlad Țoca, 
Steluța Boroghină, Iozefina Postăvaru, Alexandra Crăciun).

Drept dovadă a vocației sale de conducător al unei instituții aca-
demice, Adrian-Silvan Ionescu se simte dator să pună în valoare oa-
menii colectivului pe care îl îndrumă într-un amplu studiu ce deschide 
capitolul al II-lea al volumului. O parte din colaboratorii institutului a 
beneficiat de portrete concise, dar pertinente; altă parte a fost urmărită 
în mărturiile lăsate despre preocupările institutului, despre impostorii 
şi talentele autentice, concesiile ideologice şi atitudinile de rezistență, 
vrăjmăşiile şi prieteniile perindate de-a lungul anilor de rău augur.  Ur-
mează articole de istoriografie şi critică de artă ale cercetătorilor din 
domeniu care analizează aspecte istorice, teoretice, estetice; descriu 
activitatea unor critici de artă şi esteticieni; pun în discuție problema 
intruziunea politicului în artă, imperativul şi activitățile de conservare, 
cercetare şi valorificare a patrimoniului etc. Oricine găseşte aici şi în 
cel de al treilea capitol un evantai de subiecte, o bogăție de informații 
şi idei îndrumătoare, un tablou complex al Institutului de Istoria Artei 
„G. Oprescu”, în ultimă instanță.  

Pe final, cartea propune o listă cu numele autorilor care au con-
tribuit la ea şi mici prezentări ale activității, domeniului de cercetare şi 
publicațiilor lor. Secțiunea se arată a fi utilă prin faptul de a oferi repere 
în istoriografia românească a Artelor Frumoase. Mulți dintre autori fac 
parte din personalul Institutului şi se cade să le aducem aici felicitările 
noastre atât cu ocazia jubileului, cât şi pentru superbul volum alcătuit 
cu dăruire şi înalt profesionalism.

Pentru a intra direct în miezul cărții semnate de Iacob Florea, Un 
halat pentru un secol. Oblomovismul, în răspăr (Bucureşti: Tracus Arte, 
2021), ne vom folosi de trei repere livreşti oferite de autorul însuşi pen-
tru a nuanța înțelegerea unui cuvânt „neîndreptățit” şi a provoca  astfel 
reabilitarea lui în ochii lumii. Nu înainte de a aminti că la începutul 
eseului (căci este vorba de un eseu) autorul îşi asumase un imperativ: 
„Oblomovismul trebuie curățat de toate prejudecățile şi de toate aluviu-
nile semantice (şi toate suprainterpretările) care s-au depus de-a lungul 
timpului peste el”. Aşadar, exemplele aduse sunt menite să situeze ro-
manul Oblomov al rusului I.A. Goncearov (1859) şi cuvântul generat 
de el – oblomovismul – într-o familie spirituală de gânditori şi într-un 
câmp de discuții („câmp de forțe”) despre „revoltă” şi „revoltați”. Prima 
carte vizată este Bartleby & Co a scriitorului spaniol Enrique Vila-Ma-
tas, autorul unei fascinante colecții de „bartlebi – scriitori care spun Nu 
scrisului. «Oamenii Nu»”. Aceşti „artişti ai refuzului” răspund la orice 
solicitare prin  formula „Aş prefera să nu” după modelul personaju-
lui din povestirea lui Herman Melville, scribul Bartleby, angajat copist 
la un birou de avocatură, care îşi arata în felul acesta dezacordul de a 
îndeplini multiplele însărcinări ale patronului său. Al doilea exponent 
este personajul lui  Ion Creangă din Povestea unui om leneș care refuză 
să muncească şi, mai rău, respinge mâncarea, pesmeții nemeritați de el. 
Deşi se intersectează cu cea lui Goncearov, aceste două cărți cu perso-
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naje „revoltate”, scrise în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, „nu vor să 
schimbe lumea. De fapt, ele trag de mânecă lumea”, „fără să clintească 
vreun edificiu istoric sau metafizic”. Și doar cartea despre revolta silen-
țioasă a lui Oblomov a reuşit să genereze oblomovismul.

Cuvântul oblomovism a căpătat de-a lungul timpului mai multe in-
terpretări şi înțelesuri. Pentru Lenin acesta denumea „un mod de a fi al 
omului pornit să facă mereu planuri, proiecte, fără să le ducă niciodată 
la bun sfârşit”. Filosoful francez Emmanuel Levinas lansa ideea „omului 
pentru care existența e o povară”. Între acestea s-au situat multiple alte 
propuneri de sens. Calea pentru care optează Iacob Florea, neumblată de 
înțelegere până acum, invită într-o lume a visului, a stării de răgaz, a co-
pilăriei omului, când „puteam alege cum să trăim”. „Oblomovismul meu 
înseamnă capacitatea omului de a întoarce spatele lumii pentru a se salva 
ca om. Al unei anumite lumi”; „Oblomovismul ne arată cum se reflectă 
lumea cea mare, numită câteodată pompos istorie, într-o viață obişnuită. 
Nu chiar ca aceea care a dat cep butoiului cu oameni obişnuiți, fix în 
anul 1842, odată cu Akaki Akakievici Başmacikin al lui Gogol. Una mai 
modestă, aşa ca diferența dintre o manta şi un halat”. Spiritul oblomovis-
mului actualizat de Iacob Florea se revoltă, atenționează, întoarce spatele 
lumii în care omul nu „poate alege cum să trăiască” în care se va simți 
încorsetat în convenții şi reguli, înglodat în stresul sarcinilor urgente, 
angrenat într-un mecanism pragmatic, rămas neobservat ca om. 

Curățat „de zgura” prejudecăților, cuvântul pare să capete, astăzi 
mai aprig decât în secolul al XIX-lea, note profetice: „Oblomovismul, 
în numele vieții, vrea să scoată la iveală un mic adevăr: omul poate de-
veni neînsemnat”. El cheamă omul „să se întoarcă spre el însuşi”, ieşind 
de sub „imperiul vita activa”. „Aveți grijă, sune cuvântul, reînvățați ce 
este răgazul. (...) Să opriți prăbuşirea, insignifianța, neînsemnătatea”. 
Se întrevede aici un dialog cu Francis Fukuyama din eseul Sfârșitul is-
toriei. Sociologul şi politologul american presimțea încă în 1991 apro-
pierea unei „triste” epoci în care „Lupta pentru recunoaştere, voința de 
a-ți risca viața pentru un ideal pur abstract, lupta ideologică mondială 
care a pus în lumină îndrăzneala, curajul, imaginația şi idealismul vor 
fi înlocuite de calculul economic, de nesfârşită rezolvare a probleme-
lor tehnice, de preocupări legate de mediu şi de satisfacerea cererilor 
sofisticate ale consumatorului. În perioada postbelică nu va mai exista 
nici artă, nici filosofie, ci doar o îngrijire perpetuă a muzeului istoriei 
umane. Simt în mine şi văd la cei din jurul meu o puternică nostalgie 
pentru timpurile în care istoria exista”. Istoria omului.

În fine, cel mai bine ar fi să nu țineți cont şi, mai ales, să nu să nu le 
luați ca pretexte cele punctate mai sus atunci când veți găsi răgaz pentru 
acest superb eseu, ci să-l citiți pur şi simplu pentru frumusețea lui. Pen-
tru frumusețea gândului şi a cuvintelor care îl conturează, producând 
realitate chiar sub ochii noştri. Fiecare în „halatul” său.
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„Să medităm la ceea ce înseamnă, în zilele noastre, a-fi-tu-însuți. Ce 
înseamnă a-fi-cu-ceilalți”, ne îndeamnă Delia Muntean în prefața căr-
ții sale Decalogul timpului meu (Cluj-Napoca: Mega, 2019). Vom face 
acesta împreună cu doamna profesor, întrucât „decalogul” ne anunță 
temele, ne trasează vectorii de discuție în spațiul unei realități curente, 
care tulbură, ispiteşte, stârneşte tensiuni, interpretări, de neînțeles încă 
– postmodernitatea. Nevoia de a înțelege codul de practici înaintate as-
tăzi individului are o rațiune umană, pământească „Ca să comunic mai 
înțelept cu vremile. Să mă împac cu ele, să le vin în întâmpinare. Să învăț 
a-mi construi clipa eu însămi. Cu puterile mele. Să ştiu să mi-o petrec”. 

Dincolo de sensibilitatea intelectuală şi experiența proprie de rela-
ționare cu elevii şi studenții, analizele Deliei Muntean se deschid către 
o constelație de autori care au dat tonul discuțiilor despre postmoder-
nism, de la Ihab Hassan, Linda Hutcheon, Jean-François Lyotard, la Mi-
chel Maffesoli, Lionel Ruffel şi Marcel Gauchet. Aceştia sunt chemați să 
nuanțeze discursul autoarei, căci, trebuie să spunem, mai rar avem parte 
de lucrări teoretice de o aşa limpezime a gândului, în care vocea proprie 
nu doar că nu se pierde în hățişul derutant al ipotezelor şi definițiilor, ci 
chiar reuşeşte să se arate expresiv şi convingător. Se prea poate că „harul 
publicistic”, menționat de profesorul Cornel Ungureanu, „îmblânzeşte” 
complexitatea speculațiilor teoretice. Remarcabilă este, după noi, for-
mula – în acord cu gustul postmodernității – parodică a decalogului. 
Autoarea alege să-şi expună viziunile şi considerațiile pe o structură ce 
imită burlesc şi ludic (în sensul intertextualității postmoderniste) cele-
brele zece porunci din Vechiul Testament. Dezacordul, atâta cât se ma-
nifestă, este exprimat nu față de textul biblic, ci față de realitatea impu-
nătoare a „timpului meu”, de unele condiționări ale ei.

Aşadar, cele zece porunci ale postmodernității în formulările conci-
se, reprezentative, având şi un sâmbure de poezie tocmai prin caracterul 
lor dialogic sunt: „Nu istoria ne învață, ci noi îi spunem istoriei ce trebu-
ie să ne învețe (porunca întâi)”, „Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom 
muri! (Porunca a doua)”, „Conectat, însă la distanță! (Porunca a treia)”, 
„Cool este să nu mai ții la valori, iar să fii cool e totul (Porunca a patra)”, 
„Să te afirmi înseamnă să te detaşezi (Porunca a cincea), „Contează ceea 
ce îmi place mie (Porunca a şasea)”, „A prăbuşi ierarhii nu înseamnă 
a elimina distincții (Porunca a şaptea)”, „Femeia nu se naşte, ea devi-
ne (Porunca a opta)”, „Fiecare are dreptul de a-şi bricola propria religie 
(Porunca a noua)”, „Arta este seducție, nu viol (Porunca a zecea)”. 

Un şir de motive teoretice din aria discuțiilor postmoderniste or-
bitează aceste porunci şi le completează: trecutul, dinamica mentali-
tăților, mijloacele audiovizuale, frenezia consumului, trupul, cultura, 
alteritatea feminină, religia, creația literară, centrul şi marginea, ma-
nagementul sinelui, relația cu celălalt etc. Dialogul nu se limitează la 
cel textual (între hipo- şi hipertext), autoarea pune în mişcare un me-
canism al prezentării caleidoscopice a opiniilor şi replicilor între ea şi 
ceilalți teoreticieni, între ea şi contextul în care trăieşte, între repre-
zentanții din literatura română şi cei din alte spații culturale, inclusiv 
polemicile generaționiste. Este o carte de luat aminte.

Aliona GRATI
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Chișinău, 2020

OAMENI 
AI CUVÂNTULUI

Coordonator de ediție Aurelia HANGANU
Anul 2020 a adus în colecția de carte academică o culegere specială 

pentru mai multe categorii de cititori. Este vorba de lucrarea „Oameni 
ai cuvântului”, coordonator de ediție Aurelia Hanganu, Chişinău 2020. 
Este o publicație  ce cuprinde o serie de interviuri cu lingviştii din „li-
nia întâi”, profesori şi cercetători ştiințifici în domeniile limbii române, 
pe care fără îndoială îi putem considera parte a patrimoniului uman al 
Republicii Moldova. Cele trei intervievatoare: Aurelia Hanganu, Elena 
Ungureanu şi Elena Varzari şi-au propus drept scop înregistrarea isto-
riilor  de viață şi a experiențelor trăite de Vasile Bahnaru, Iraida Con-
drea, Elena Constantinovici, Maria Cosniceanu, Anatol Eremia, Nicolae 
Mătcaş, Vasile Pavel, Gheorghe Popa şi Mihail Purice. Nume cunos-
cute pentru comunitatea academică a Chişinăului, Bălțiului, Cahulului 
şi a întregului teritoriu românesc, aceştia sunt lingviştii care totdeauna 
aveau „în inimă şi Țara, şi limba, şi istoria întregului neam românesc” şi 
înscriu file aparte în destinul literelor româneşti. Sunt, aşa cum ne spun 
autoarele, „personalități ce au stat la catedră, îndrumând tineretul studi-
os în lumea cunoştințelor, au elaborat primele legi de politică lingvistică 
în condițiile unui bilingvism dezastruos, au cerut de la tribuna din Piața 
Marii Adunări Naționale dreptate, au ticluit primele versiuni ale artico-
lelor din Constituția tânărului stat independent Republica Moldova, au 
organizat conferințe în care au spus răspicat care este numele corect al 
limbii noastre”. În acest sens este evident scopul lucrării de a înregistra 
şi consemna pentru posterioritate gândurile, emoțiile şi reacțiile celor 
care au stat la origini, trecând prin încercări şi măcinări ale timpului şi 
regimului, ducând povara moldovenismului pe umerii lor, ca până la 
urmă să se poată bucura ei înşişi şi să-i poată bucura şi pe alții cu roadele 
cercetărilor de valoare obținute pe față sau pe ascuns şi care ne servesc 
nouă exemple de viață şi de atitudini. Este o carte care se citeşte pe înde-
lete şi cu aplecare pentru învățătorii noştri, trecuți şi actuali.

Valentina NEGRU

Importanța subiectului monografiei semnate de Alexandru Lu-
paşcu-Bohanțov, Teatrul de televiziune. Între canonul modern și forma-
tul postmodern (Chişinău: Editura Epigraf, 2019) consistă în recrearea 
unei culturi de către televiziune şi înlesnirea circulației vizuale a cul-
turii. Acțiunile stereotipe din scenariile de mare consum cedează tot 
mai mult modelelor deschise, integrative, sugerate de studiile interdis-
ciplinare şi transdisciplinare. Literatura apare în lucrare ca un pretext 
de spectacol. Astfel, într-o epocă post/postmodernă a culturii divertis-
mentului, realitatea, literatura şi teatrul dispar tot mai mult în spatele 
unui ecran. Au mai multe şanse de reuşită genurile mixte, printre care 
teatrul de televiziune este o modalitate audiovizuală de a privi şi inter-
preta lumea şi cultura sub aspect ludic. Impactul teatrului TV nu este 
fuga de teatrul propriu-zis ori de bibliotecă, ci căutarea lor prin efectul 
de publicitate şi de provocare intelectuală. 

Dincolo de pericolul gândirii stereotipate şi manipulate, de peri-
colul uniformizării şi dezintegrării culturale, autorul analizează nivelul 
profunzimilor (cum teatrul TV are posibilitatea de a pune în fața spec-
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tatorului problemele omului ca ființă socială). În spatele unei lucrări de 
specialist în arta teatrală şi comunicarea audiovizuală, găsim o poziție 
etică şi civică a artistului, dublată de cea a savantului neliniştit, preocu-
pat de o filozofie a teatrului de televiziune. 

Unul din meritele esențiale ale lucrării e de a fi dezvăluit meca-
nismul formării conştiinței în stare a genera atitudini critice. Anver-
gura social-istorică, estetică şi psihologică a acestui studiu monogra-
fic vorbeşte despre o lucrare de specialist, care vede dincolo de micul 
ecran marele ecran al ,,vieții ca spectacol”, pentru a prelua un concept 
de Erwing Goffman şi dincolo de ,,societatea spectacolului”, pentru a 
polemiza cu Guy Debord. 

Volumul dr. Alexandru Lupaşcu-Bohanțov realizează o analiză 
multiaspectuală, pe verticală şi orizontală, a fenomenului teatrului de 
televiziune din Republica Moldova în aspect comparativ cu cele din alte 
țări şi aduce în prim-plan un critic format într-o elevată tradiție acade-
mică.

Elena PRUS

Monografia Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea (Vo-
lumul II, 2020) de Tudor Stăvilă, doctor habilitat în studiul artelor, este 
o continuare a volumului I (editat cu acelaşi titlu în anul 2019) şi repre-
zintă un studiu diacronic asupra proceselor artelor plastice basarabene 
care au avut loc în prima jumătate a secolului al XX-lea, inclusiv cu elu-
cidarea detaliată a activității de creație a plasticienilor în perioada vizată.

După cum menționează însuşi autorul monografiei, lucrarea re-
prezintă o evaluare a artei basarabene prin reflectarea interconexiunilor 
proceselor culturale din Europa de Est şi Vest de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Tudor Stavilă menționează, de 
asemenea, că „dezvoltându-se ca fenomen artistic în ambianța culturii 
ruse şi europene, dar distanțată considerabil în timp şi spațiu, arta basa-
rabeană îşi are începuturile în anii ’80 ai secolului al XIX-lea şi se con-
stituie ca proces în deceniile al doilea şi al treilea ale secolului al XX-lea, 
marcând apariția primelor plasticieni profesionişti pe meleagul nostru”.

Monografia este structurată în patru capitole. Premergător, cer-
cetătorul descrie, în baza presei periodice din Basarabia şi din Regatul 
Român (de până în anul 1944), contextul formării ambianței culturale 
şi artistice a țării. În aceeaşi ordine de idei, T. Stavilă relevă influențele 
nefaste pe care le-au avut procesele istorice din secolul al XIX-lea asupra 
culturii şi artei Moldovei dintre Nistru şi Prut ca, de exemplu, războaiele 
ruso-turce şi anexarea teritoriului pruto-nistrean. O însemnătate aparte 
în formarea artelor plastice moderne a avut-o perioada, când Basarabia 
făcea parte din Regatul Român (1918–1944). În acest context, autorul lu-
crării menționează influența progresivă a şcolilor de artă bucureşteană şi 
ieşeană, precum şi schimbările care au avut loc în Basarabia în perioada 
respectivă, în particular, fondarea primei şcoli serale de desen din Chişi-
nău (1888), a Școlii Belle-Arte (1918) din Chişinău şi Societății Belle-Ar-
te (1921). Următoarea fază de importanță, care a marcat definitiv forma 
şi conținutul artei plastice contemporane din țara noastră, a constituit-o 
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perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, când după integrarea 
în 1944 a Moldovei în imperiul Uniunii Sovietice, artiştii plastici basara-
beni au fost supuşi proceselor anevoioase de renunțare la tradițiile avan-
gardiste şi de însuşire a principiilor realismului socialist.

 În primul capitol al monografiei Tudor Stavilă elucidează activi-
tatea unui şir de artişti plastici, care au avut o importanță definitorie 
în dezvoltarea artelor plastice basarabene din prima jumătate a secolu-
lui al XX-lea. Printre aceştia se enumeră: Vladimir Ocuşco, Pavel Pis-
cariov, Vasile Blinov, Alexandru Climaşevschi, Grigore Fiurer, Șneer 
Cogan, Mihail Berezovschi, Alexandru Plămădeală, Vladimir Doncev, 
Victor Ivanov, Rostislav Ocuşco, Serghei Ciocolov, Boris Nesvedov ş.a. 
Tot aici, autorul monografiei prezintă un material detaliat, complinit 
cu date istoriografice inedite, cu referire la viața şi creația artistică a 
Eugeniei Maleşevschi. Cel de-al doilea capitol este dedicat, în mare 
parte, artistului plastic August Baillayre – personalitate notorie a arte-
lor plastice basarabene şi româneşti, profesor şi diriguitor al Școlii de 
Arte Frumoase din Chişinău, unul dintre fondatorii Societății de Arte 
Frumoase din Basarabia (1921), custode şi director (1940) al Pinaco-
tecii Municipale. În acelaşi capitol găsim şi un vast material pe margi-
nea creației artistice a unuia dintre cei mai talentați elevi ai lui August 
Baillayre, scenograful Theodor Kiriacoff. Capitolul trei al lucrării este 
dedicat plasticienilor basarabeni refugiați la Bucureşti şi elucidează ac-
tivitatea plastică a acestora, desfăşurată în perioada anilor 1930–1960. 
Printre cele mai remarcabile nume, în acest sens, se reliefează: Anatol 
Vulpe, Tania Baillayre, Gheorghe Ceglokoff, Natalia Brăgalia, Mihail 
Gavrilov, Eugenia Iftodi, Gheorghe Ivancenco, Anatol Cudinoff, Vic-
tor Rusu-Ciobanu, Natalia Danilenco ş.a. Un interes aparte prezintă 
corespondența şi notele reflexive (inclusiv cele personale ale autoru-
lui), etalate în ultimul capitol al monografiei. Acestea ne permit să în-
chegăm imaginea şi atmosfera cultural-artistică a timpului, caracterele 
şi aspirațiile artiştilor plastici consemnați.

Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea (Vol. II, 2020) re-
prezintă o cercetare ştiințifică valoroasă, bine documentată istoriografic, 
completată cu numeroase imagini fotografice de arhivă şi reproduceri 
ale lucrărilor de artă. Aceasta va servi, cu siguranță, un suport informa-
țional şi ilustrativ fundamental atât pentru specialiştii în domeniu, cât 
şi pentru publicul larg, cointeresat în cunoaşterea valorilor artistice şi a 
numelor notorii care au stat la temelia artelor plastice naționale.

Elena MUSTEAȚĂ

În ultimele trei decenii asistăm la un amplu proces de restaurare a 
vechilor vetre monahale din spațiul prutonistrean. Zeci de edificii sacre 
au fost scoase din ruine, alături de ele s-au ridicat altele noi, ceea ce 
reprezintă o vie mărturie a unui fenomen de renaştere spirituală. Chiar 
dacă trăiesc într-o țară relativ modestă sub aspect economic, oamenii 
acestui pământ au dat dovadă de o bogăție a sufletului şi au depus efor-
turi considerabile ca cel puțin câteva dintre complexele monastice să 
revină la splendoarea de altădată.
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Ți se umple inima de bucurie când treci pragul mănăstirilor Că-
priana, Curchi, Suruceni, Hâncu şi pe la altele din centrul republicii, 
care au devenit o adevărată carte de vizită a țării. Însă prea puțini îşi 
amintesc de Mănăstirea Rezistenței, cea de la Japca, unica care nu a fost 
închisă în perioada regimului sovietic. Fiind amplasată cumva într-o 
parte, la nordul-estul țării, pe malul Nistrului, este ocolită de valurile 
de pelerini. Mănăstirea Japca este un aşezământ cu mai multe nevoi-
toare, care duc un mod de viață mai auster şi sunt mai izolate de restul 
lumii. Vremurile vitrege le-au călit probabil şi le găsim mai timide, mai 
retrase şi mai puțin deschise în comunicare.

În ultimii ani însă, odată cu venirea în fruntea obştii monahale a 
unei starețe mai tinere şi mai pline de vlagă duhovnicească – egumena 
Parascheva (Guşan) –, în viața mănăstirii s-au produs schimbări esen-
țiale, inițiindu-se un amplu proces de renovare a bisericilor şi blocuri-
lor de chilii. Și dacă până nu demult mănăstirea era prea puțin cunos-
cută şi rar vizitată de către credincioşii din alte zone, astăzi aceasta (re)
devine un însemnat focar de cultură şi spiritualitate al țării.

Mai mulți cercetători au încercat să recupereze trecutul glorios al 
acestui sfânt aşezământ, dar fără a avea acces la multe date ce se păstrea-
ză în biblioteca mănăstirii şi în amintirile nevoitoarelor de aici, studiul 
lor era incomplet. Dar, risipindu-se zidurile fricii şi ale neîncrederii din 
partea nevoitoarelor, s-a reuşit editarea unei impunătoare monografii 
semnate acum cinci ani de către cercetătorul Ion Valer Xenofontov. 
Acum suntem la cea de-a doua apariție a cărții, care prezintă file din 
istoria şi frământările nevoitoarelor de la Japca. Este o ediție revizui-
tă şi completată, în care autorul descrie principalele centre monahale, 
axându-se pe diverse episoade din istoria seculară a Mănăstirii Japca. 
Autorul scoate la lumină mai multe personalități legate de această va-
tră monahicească, încercând să reconstituie pomelnicul mănăstiresc şi 
vrednicii ctitori care au zidit şi întreținut acest aşezământ rupt de ochii 
lumii şi în care n-a încetat rugăciunea.

Spre regret, cu excepția mănăstirii Căpriana şi Hâncu, vechile aşe-
zăminte monahale de la noi au fost subiectul a prea puține studii rea-
lizate cu profesionalism şi abnegație. Iată de ce salutăm efortul istori-
cului I. V. Xenofontov, căruia îi mulțumim pentru roadele muncii şi îl 
încurajăm să scoată la lumină şi alte importante file de istorie a Bisericii, 
în special a sfintelor aşezăminte, îmbibate de trăiri şi nevoințe pe care 
trebuie să le cunoască contemporanii noştri, dar, mai ales, urmaşii lor. 

Preot Octavian MOȘIN
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Studiul Imagologia literară: școli, direcții, metode (Chişinău: Art-
Poligraf, 2020, 222 p.), semnat de doctorul în filologie Elisaveta Iovu, 
sub coordonarea ştiințifică a doctorului habilitat Aliona Grati, este 
inaugurator nu numai în contextul proiectului de cercetare „Cultura 
promovării imaginii oraşelor din Republica Moldova prin interme-
diul artei şi mitopoeticii”, dar şi în domeniul general al teoriei literare 
româneşti, fapt care o individualizează pe autoare ca deschizătoare de 
drumuri. Gestul său creativ, născut într-un context deloc fertil pentru 
astfel de cercetări, denotă dorința de sincronizare cu realitatea avansată 
de peste hotare. Datorită lecturilor din mai multe limbi şi a studiului 
aprofundat, lucrarea este incomparabilă. De acum încolo, oricine se va 
angaja în studiul Imagologiei sau în analiza operei literare din perspec-
tiva acestei discipline, nu va putea evita această cercetare fundamentală. 

Prin succesiunea favorabilă a celor trei capitole, studiul oferă o vi-
ziune de ansamblu asupra problemei abordate, o implicație teoretică 
marcată de îndrăzneală şi de originalitate. Discursul teoretic evoluează 
în mod progresiv: de la teorie la practică. Pornind cu o perspectivă is-
torică asupra situației în domeniu, autoarea ajunge să stabilească prin-
cipalele trăsături şi prerogative ale Imagologiei. Lucrarea urmăreşte să 
definească disciplina, să-i stabilească obiectul de studiu şi să-i inven-
tarieze instrumentarul teoretico-metodologic. Impresionează capitolul 
trei prin noutatea perspectivei asupra creației lui Mircea Eliade. Anali-
zând romanele Maitrey, Lumina ce se stinge, Isabel și apele diavolului, 
precum şi nuvelele, notele de călătorie ale scriitorului român, Elizaveta 
Iovu îşi asumă un nou set de instrumente şi mijloace de abordare a 
textului (stereotip, mit, simbol clișeu, etnoimagine, alteritate (Ceilalți), 
identitate (Eu/Noi), arhetip, imagine, etnotip, (auto- / heter-) imagotip 
ş.a.). Cercetătoarea are o anumită siguranță şi naturalețe nu numai în 
explicarea teoretică a noțiunilor, dar şi în utilizarea echilibrată a lor.  

Trebuie să recunoaştem că deşi „trăim în literatură” – o cunoaştem 
pe dinafară, iar „pentru crearea ansamblului, autorul are nevoie de con-
ştiința participativă a celuilalt, de punctul lui distinct de vedere asupra 
lumii şi asupra lui însuşi” (Aliona Grati). Prin urmare, cartea Elisavetei 
Iovu vine să asigure o posibilitate de creare a acestui „ansamblu” în 
domeniul studiului literaturii. Totodată, prin studiul imaginii Celuilalt, 
lucrarea Imagologia literară: școlii, direcții, metode implică automat şi o 
educație multiculturală, ceea ce va contribui, cu siguranță, la eficienti-
zarea comunicării interculturale – atât de actuală în contextul globali-
zării şi digitalizării masive din ultimele decenii. 

Diana DEMENTIEVA


