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MESAJUL
Preºedintelui Consiliului Judeþean Dâmboviþa
cu prilejul Zilei mondiale a cãrþii ºi a drepturilor
de autor, Zilei bibliotecarului din România
ºi Zilei Forþelor Terestre
Mã simt deosebit de onorat sã pot transmite astãzi, 23 aprilie, de Ziua
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe  purtãtorul de biruinþã, mesajul meu
sincer de apreciere celor ce reprezentaþi instituþiile editorilor, librarilor ºi
bibliotecii, oameni de culturã ºi, nu în ultimul rând, celor ce reprezentaþi
cu cinste o categorie importantã a oºtirii române  aceea a Forþelor
Terestre, o categorie militarã cu rol decisiv în realizarea idealurilor de
libertate ºi independenþã ale poporului român. Acest moment de sãrbãtoare
este un fericit prilej de a rememora ºi cinsti faptele de arme ale militarilor
de toate gradele din forþele terestre, care au fãcut suprema jertfã pe
câmpurile de bãtãlie. Din cele mai vechi timpuri ºi pânã astãzi, în cadrul
acestui organism fundamental al statului  armata, rolul principal în purtarea
luptelor pentru libertatea ºi neatârnarea neamului românesc l-a avut forþa
militarã terestrã, care a format ºi formeazã, cantitativ ºi calitativ, o componentã de bazã.
Ziua de 23 aprilie a fost declaratã de UNESCO Ziua mondialã a cãrþii ºi a drepturilor de autor 
pentru a sãrbãtori atât cãrþile, cât ºi pe scriitori, ºi pentru a-i încuraja pe oameni ºi, mai ales, pe tineri,
sã descopere bucuria de a citi ºi de a-i cunoaºte pe aceia care, prin munca lor, au contribuit ºi
contribuie la progresul cultural ºi social al lumii.
În aceastã zi, bibliotecile din România sãrbãtoresc Ziua Bibliotecarului. Astfel, ziua de astãzi
este un bun prilej de a transmite aprecierile mele sincere întregului personal de specialitate, indiferent
de specificul bibliotecilor în care îºi desfãºoarã activitatea. Ziua Bibliotecarului este o oportunitate
pentru întreaga societate de a aprecia la justa valoare cartea  ca temelie a culturii, educaþiei,
comunicãrii ºi vieþii sociale. Ziua bibliotecarului este un minunat prilej de a aminti comunitãþii, o datã în
plus, despre importanþa bibliotecii în viaþa unei colectivitãþi, despre specificul muncii de bibliotecar, o
activitate care, în ultimul timp, a cãpãtat noi valenþe, deosebit de însemnate, având în vedere faptul cã
trãim cu toþii în era cunoaºterii, a informãrii ºi documentãrii.
Sunt convins cã toþi pãstrãm în suflet amintirea primei zile de ºcoalã, a chipului primului nostru
dascãl. ªi nu puþini suntem aceia care purtãm în suflet, la loc de cinste, amintirea primului contact cu
spectacolul oferit de rafturile unei biblioteci, emoþia primei cãrþi citite ºi imaginea bibliotecarei sau a
bibliotecarului, oamenii care ne puneau în mânã cãrþile de care þinea reuºita realizãrii temelor ºi lucrãrilor
primite la ºcoalã.
În aceastã zi de sãrbãtoare, doresc sã le adresez felicitãri ºi mulþumiri tuturor militarilor români din
Forþele Terestre, pentru întreaga lor activitate ºi vã îndemn ºi pe dumneavoastrã ca, împreunã, sã ne
îndreptãm gândul cãtre cei care, astãzi, se aflã departe de þarã ºi de cei dragi, în teatrele de operaþii
militare unde, cu profesionalism ºi curaj, depun eforturi pentru a le reda speranþa celor afectaþi de
tragedia rãzboiului ºi încrederea într-un viitor mai bun.
Vã urez tuturor celor care astãzi vã sãrbãtoriþi activitatea profesionalã, cele mai sincere felicitãri ºi
urãri de bine, sãnãtate ºi putere de muncã!
La mulþi ani!
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I N T E R F E R E N Þ E C U LT U R A L E

Unele observaþii
asupra Academiei Domneºti Brâncoveneºti
O creaþie strãlucitã a epocii brâncoveneºti a
constituit-o Academia Domneascã, adãpostitã în
clãdirile Mãnãstirii Sf. Sava din Bucureºti.
În legãturã cu ea s-au ridicat mai multe
probleme, impuse de dinamica sa. În cazul de
faþã, mã voi opri asupra a trei dintre ele: data
întemeierii; apariþia ºi caracterul Spitalului Colþea
ºi, în fine, biblioteca Academiei. În ceea ce priveºte
data întemeierii Academiei, ea este clarã. Într-un
manuscris miscelaneu grec, folosit de profesorul
Sevastos Kiminites, spudeul Mihail nota pe
marginea unei file cã am parcurs dupã putinþã
terminând Versurile de Aur ale lui Pitagora, cu
ajutorul lui Dumnezeu, cu prea înþeleptul nostru
profesor kir Sevastos, în anul 1683, luna
1
august, 28 (subl. ns.) .
Precizarea numelui spudeului, a datei, a
locului unde se gãsea manuscrisul miscelaneu,
urmãrirea biografiei lui Sevastos Kiminites, care
2
atunci pendula între Bucureºti ºi Trebizonda ,
oraºul sãu natal, pledeazã pentru existenþa
atunci, în anul 1683, a Academiei Domneºti
brâncoveneºti. Nota de pe miscelaneul grec,
coroboratã cu programa de învãþãmânt unde se
aratã cã scrierile lui Pitagora se studiau în anul II,
mã determinã sã susþin cã Academia data din
3
1680-81 . Teza existenþei Academiei din anul
4
1680 este susþinutã ºi de alte documente.
În anul 1686 domnul cãrturar ªerban vodã
Cantacuzino (22 noiembrie 1678-28 octombrie
1688) a scris prietenului sãu, profesorul Ion
Cariofil, de la Înalta ªcoalã a Patriarhiei din
Istanbul, rugându-l sã-i trimitã un profesor bun
pentru fiul sãu Gheorghe-Iorgache-Iordachi. ªi-a
motivat cererea scriind cã profesorul de la înalta
5
ºcoalã domneascã nu-l satisfãcea .
În anul 1689, în luna iunie, profesorul Sevastos
Kiminites i-a scris spãtarului Mihai Cantacuzino,

arãtându-i cã nu sunt suficienþi numai banii pentru
salariile profesorilor din Academie. Înalta ºcoalã
6
impunea mult mai multe cheltuieli . În fine, acelaºi
erudit grec, în luna decembrie din anul 1688, a
rostit un enkomion cu ocazia ceremoniei de
încoronare a lui Constantin vodã Brâncoveanu.
Cu acel prilej, alãturi de laudele aduse noului
domn, a fost elogiat ºi recent decedatul ªerban
vodã Cantacuzino, care, printre altele, a fost
pomenit pentru cã înfiinþase Academia
7
Domneascã .
Toate aceste elemente documentare susþin
teza cã Academia Domneascã din Bucureºti a
fost creatã din porunca lui ªerban vodã
Cantacuzino, la începutul domniei sale, adicã în
anul 1679 sau în 1680. La începuturile ei, firesc, a
fost o înaltã ºcoalã domneascã, unde au predat
Ghermanos Locros  fost mitropolit al Nyssei
(retorica, poetica, logica), dascãlul Panaiotis
(gramatica) urmat de Zacharias. Apoi, din 1685
între profesori ºi-a înscris numele ºi Ieremia
Cacavela, urmat de Ioan Molybdos Comnen
(ºtiinþele fizico-matematice).
Aºadar se înlãturã de la sine data de 1694,
8
propusã ºi susþinutã pe temeiuri logice .
Constantin vodã Brâncoveanu a continuat în
mod eficace sã încurajeze ºi sã dezvolte darul
lãsat moºtenire lui de ªerban vodã Cantacuzino.
În anul 1704, în ziua de 4 decembrie, un alt unchi
al lui, vel spãtarul Mihai Cantacuzino a târnosit
biserica Mãnãstirii Colþea. Deºi domnul nu a
participat la ceremonie, datoritã rupturii cu unchii
sãi Cantacuzini, a acceptat ca spitalul din
interiorul noii mãnãstiri sã funcþioneze în scopuri
didactice. În complexul Mãnãstirii Colþea, pentru
spital au fost rezervate douã corpuri de clãdire,
un paraclis ºi o serie de dependinþe. Acolo erau
24 paturi pentru bolnavi.
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Concepþia de organizare a spitalului a fost
ultramodernã, dupã modelul Ospedale di San
Lazzaro e Mendicanti din Veneþia. În noul spital,
bolnavul era investigat, diagnosticat, internat,
tratat, ameliorat sau vindecat, externat. Deci se
pãrãsea vechea concepþie azilarã, prin care cel
suferind era internat într-o bolniþã, aºa cum era
cea de pe lângã Mãnãstirea Cozia. Acolo, bolnavul
era uitat de familie pânã când pleca spre altã lume.
Între organizatorii spitalului în spirit ultramodern
au fost medici ca Iacob Pylarino, Ion Molybdos
Comnen, contele italian Bartolomeo Ferrati etc.
Cum învãþãmântul, în special cel superior, se
fãcea în limba românã ºi în limba greacã ºi în cazul
spitalului s-au folosit aceste douã limbi.
Pentru învãþãmântul superior nu se putea
concepe o dezvoltare fãrã manuale ºi cãrþi.
Acestea au apãrut din prima etapã de existenþã a
înaltei ºcoli.
Încã din anii domniei lui ªerban vodã
Cantacuzino au apãrut manuale ca acel
miscelaneu grec adnotat de spudeul Mihail. Era o
noutate în sud-estul Europei. Spre deosebire de
cartea scumpã, legatã în piele costisitoare, metal
ºi lemn, manualul era îmbrãcat în pânzã ieftinã ºi
rareori în pergament. Aceasta-l fãcea sã fie mai
accesibil ºi uºor de purtat. Tirajul era adaptat
nevoilor didactice. Litera era de obicei mai mare,
uºor de citit, ilustraþia lipsea sau se rezuma la
strictul necesar pentru susþinerea textului. Ca o
noutate pentru spudei, în text au fost introduse
prescurtãri. În vederea înþelegerii mai uºoare s-au
folosit liste de abrevieri. În fine, manualele au avut,
tot ca noutate, table de materii, ceea ce fãcea
gãsirea rapidã a ceea ce se cãuta în interiorul lor.
Dimensiunile manualelor, de obicei, erau mici.
Puteau intra într-un buzunar de unde erau uºor
scos la nevoie, pentru a fi consultate.
Astfel, manualul ieftin, uºor accesibil spudeilor
ºi profesorilor, devenea un instrument de lucru,
înlocuind cartea ºi manuscrisul, ades considerate
9
obiecte de lux .
Între manualele scrise la Academia Domneascã
pot aminti cã, în 1697 a apãrut, postum, cel al
profesorului Ion Cariofil, fost director al Înaltei ªcoli
a Patriarhiei Oecumenice. El a avut titlul Enkiridion
(Manual despre unele întrebãri ºi dezlegarea lor).
Era un text care încerca sã lãmureascã unele
probleme viu discutate ºi disputate între clericii
ortodocºi. Era un rãspuns la problema
neoaristotelismului, ridicatã de stolnicul Constantin
Cantacuzino. Pentru Ion Cariofil s-a pus problema
transsubstanþierii, a transformãrii trupului ºi sângelui

4

domnului în pâine ºi vin. Ion Cariofil, care fusese
acuzat de clericii conservatori cã neagã
transsubstanþierea, a demonstrat cã el este exclusiv
împotriva folosirii greºite a terminologiei. Apoi a
abordat tema raportului între preºtiinþa divinã ºi liberul
arbitru. A fost net în favoarea preºtiinþei divine.
Apoi a apãrut un manual scris de Sevastos
Kiminites ºi stolnicul Constantin Cantacuzino. În
el au fost incluse ºi pasaje din opera postumã a lui
Ion Cariofil. Pentru tipãrire, autorii au fost sprijiniþi
bãneºte de domnul Constantin vodã Brâncoveanu,
ca urmare manualul a fost imprimat la Sangov de
Antim Ivireanul în 1699-1700. Prin conþinutul sãu,
manualul a trezit nemulþumirea clerului ortodox conservator. Imediat, fruntaºul acestuia, patriarhul
Ierusalimului Dosithei Nottaras, i-a scris domnului
Constantin vodã Brâncoveanu cã legile (creºtine)
nu s-au întocmit pe munþii Þãrii Româneºti, nici de
domnii Þãrii Româneºti, ci în Constantinopol de
10
cãtre împãraþi ºi sinoade .
În fine, doresc sã mai amintesc cã în anul 1710,
noul director al Academiei Domneºti, profesorul
Marcu Prophiropoulos din Cipru a tradus pentru
spudei ºi a pus în circulaþie un manual conþinând o
parte a Versurilor de Aur ale lui Pitagora. Manualul
a circulat în întreaga lume ortodoxã. În anul 1843 a
fost descoperit ºi publicat un exemplar al acestuia,
11
care ajunsese la Atena .
Alãturi de manuale, Academia Domneascã a
fost înzestratã cu cãrþi. Ariadna Camariano-Cioran
a crezut cã s-a ridicat o bibliotecã pentru
adãpostirea cãrþilor Academiei. Nepoata lui
Demostene Russo s-a înºelat. Corespondenþa
domnului cu patriarhul Hrisant Nottaras din 4
februarie 1709 aratã cã nu se puteau continua
lucrãrile la casa cãrþii din incinta Academiei
deoarece ciuma a oprit de vara trecutã slujba ce
mai este la Sf. Sava ºi la ºcoalã ºi pânã ce slujba
aceasta nu se va isprãvi, nu se poate începe
12
(subsl.ns.) cu tipografia ºi biblioteca (subl.ns.).
La un an mai târziu, ispravnicul lucrãrilor Radu
Dudescu de la Sf. Sava îi comunica patriarhului:
în ce priveºte materia bibliotecii (subsl.ns.)...
nãdãjduim în Dumnezeu ca în primãvara
13
urmãtoare sã ia sfârºit .
Din pãcate, evenimentele tragice care au pecetluit
ultimii ani ai domniei lui Brâncoveanu, au împiedicat
sã se ducã la bun sfârºit munca de ridicare a clãdirii
Bibliotecii ºi tipografiei Academiei, aºa cum fusese
prevãzut în gramata patriarhalã. În orice caz, este
demnã de apreciat intenþia de a fi creatã o tipografie
specialã, proprie, pentru necesitãþile Academiei 
pentru multiplicarea manualelor.
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Cu toate cã nu a existat o bibliotecã specialã
pentru depozitarea cãrþilor, în Academie, desigur,
au fost nenumãrate tipãrituri ºi manuscrise pentru
spudei ºi profesori. Ele au fost donate de domnul
Constantin vodã Brâncoveanu, de cãtre unchiul
sãu  stolnicul, deºi între cei doi raporturile erau
reci. S-a creat atunci, astfel, o bibliotecã didacticã,
poate prima ºi cea mai bunã din sud-estul
Europei. Existenþa cãrþilor numeroase în
Academie este doveditã ºi de faptul cã în anii 17131714 Nicollo da Porta, secretarul ºi bibliotecarul
stolnicului, a fost trimis la Academia de la Sf. Sava
pentru aranjarea bibliotecii. El a fost ajutat de
profesorul Marcos Porphyropoulos din Cipru care
era ºi director al Academiei. Cãrþile au fost aranjate
în rafturi þinându-se seama de domeniu, de
specialitate ºi de dimensiunile fiecãreia. Atunci
s-au scris cu cifre ºi litere greceºti pe cotor
numerele de inventar ºi indicativul fiecãrei cãrþi.
Dar imediat dupã mazilirea lui Constantin vodã
Brâncoveanu, biblioteca Academiei Domneºti
brâncoveneºti, în bunã mãsurã a fost spulberatã.
Aceastã acþiune anticulturalã s-a datorat
otomanilor, armatelor austriace care temporar au
ocupat Bucureºtii între anii 1716 ºi 1719 ºi, în fine,
lãcomiei Mavrocordaþilor.
Totuºi, o micã parte a cãrþilor din biblioteca
Academiei Domneºti brâncoveneºti a ajuns, prin
cine ºtie ce minune, în bibliotecile Colegiului
Naþional Sf. Sava din Bucureºti ºi a Colegiului
Carol I din Craiova. S-au fãcut încercãri de
reconstituire a fondului de carte de la Academia
Domneascã brâncoveneascã. Rezultatele au fost
mediocre, chiar deprimante. Dar, cum speranþa
dispare ultima, rãmâne ca cercetãrile bibliografilor
sã continue, cu credinþa cã timpul îi va ajuta.
NOTE
1. B.A.R., Ms. Grec., nr. 167, fol. 38. În textul meu am precizat
numele spudeului, care nu se gãseºte la Ariadna
Camariano-Cioran, Academiile greceºti din Bucureºti
ºi Iaºi, Editura Academei, Bucureºti, 1971, p. 120.
2. Sevastos Kiminites era din localitatea Kimene, de lângã
Trebizonda. Dupã studii strãlucite sub conducerea lui Al.
Mavrocordat, fusese profesor la Înalta ªcoalã a Patriarhiei
Oecumenice. De acolo, fusese alungat de clerul conservator, care-l acuzase de calvinolatrism. Pentru a-ºi câºtiga
existenþa, vârstnicul profesor a fost obligat sã vinã la curþile
Cantacuzinilor, în calitate de profesor; acolo s-a gãsit, foarte
probabil, în 1682 august 28 (cf. R. ªt Ciobanu (= Vergatti),
Aspecte ale vieþii spirituale în epoca lui Constantin-Vodã
Brâncoveanu prin prisma relaþiilor cu Cantacuzinii, în
Constantin Brâncoveanu, red.coord. Paul Cernovodeanu,
Florin Constantiniu, Ed. Academiei, Bucureºti, 1989, p.
219-233).
3. Ibidem.

4. Cf. R. ªt Ciobanu (= Vergatti), Aspecte ale vieþii spirituale
în epoca lui Constantin-Vodã Brâncoveanu prin prisma
relaþiilor cu Cantacuzinii, în Constantin Brâncoveanu,
red.coord. Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Ed.
Academiei, Bucureºti, 1989, p. 219-233; C. Bãlan, Cultura
în Þara Româneascã ºi Moldova, în Istoria românilor,
vol. V, O epocã de înnoiri în spirit european (1601-1711/
1716), coord.V. Cândea, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti,
2003, p. 876.
5. B.A.R., ms.grec 974, f. 89r-93r.
6. Cf. Documente privitoare la istoria românilor culese de
Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. XIII, 1592-1837, ed. A.
Papadopoulos-Kerameus, Bucureºti, 1909, p. 211-215;
Dimitrios Sarros, Catalogos ton cheirographon tou en
Constantinoupolei Hellenikou Philologikou Syllogou ,
partea I, Athena, 1931, p. 181.
7. La 23 iulie 1688 Sevastos Kiminites îi scria lui Hrisant
Nottaras rugându-l sã intervinã pe lângã Manolache din
Castoria în vederea susþinerii înaltei ºcoli domneºti de
la Bucureºti. Atunci l-a gratulat pe suferindul domn
ªerban Cantacuzino cu numeroase elogii: prea
puternicul, prea evlaviosul, prea strãlucitul ºi foarte
princiarul domn ºi cârmuitor al întregii Ungrovlahii
(Ioanna Kolias, O Sevastos Kiminites í Ídrysí toü
frontistíríou tís Trape fountas, în Ellenika, 30, 2, 19771978, p. 280-306, ap. A. Pippidi, Un episod al relaþiilor
româno-engleze: Corespondenþa dintre Constantin
Brâncoveanu ºi lordul Paget, în Constantin Brâncoveanu,
red.coord. Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Ed.
Academiei, Bucureºti, 1989, p. 144). Aceleaºi elogii se
vor gãsi ºi în Enkomionul rostit în decembrie 1688 în
Mitropolia Ungrovlahiei cu ocazia încoronãrii lui
Constantin vodã Brâncoveanu.
8. Cf. Ion Ionaºcu, Cu privire la data întemeierii Academiei
domneºti de la Sf. Sava din Bucureºti, în Studii, tom 17
(1964), nr. 6, p. 1264  face o minuþioasã trecere în revistã
a cercetãrilor de datare a Academiei, întreprinse pânã
atunci; Gheorghe Cronþ, Începuturile Academiei din
Bucureºti, în SMIMED, IV, 1966, p. 15-24; Victor
Papacostea, La fondation de lAcademie Greque de
Bucarest. Les origines de lerreur de datation et sa
pénétration dans lhistoriographie, în Victor Papacostea,
Civilizaþie româneascã ºi civilizaþie balcanicã , Ed.
Eminescu, Bucureºti, 1983, p. 324-328.
9. Cf. Radu ªtefan Vergatti, Probleme ale omului ºi societãþii
în literatura orãºeneascã francezã din a doua jumãtate
a secolului al XIII-lea, Editura Trend, Piteºti, 2012, p. 4950.
10. Cf. N. Chiþescu, O disputã dogmaticã din veacul al XVIIlea la care au luat parte Dositei al Ierusalimului,
Constantin Brâncoveanu ºi Antim Ivireanu, în B.O.R.,
LXIII (1945), nr. 7-8, p. 341.
11. În Prefaþa Manualului, un adevãrat miscelaneu,
Rãducanu Cantacuzino, fiul stolnicului Constantin
Cantacuzino primeºte mulþumiri deoarece l-a îndemnat
ºi sprijinit pe Marcu Porphiropoulos sã scrie (Sofocles
Economos, Peri Marhoi toi Kiprioi, Atena, 1843, p. 28)
12. Documente privitoare la istoria românilor culese de
Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. XIV/1, 1320-1716, publ. de
N. Iorga, Bucureºti, 1915, p. 413.
13. Idem, p. 77.

Prof.univ.dr. Radu ªtefan Vergatti
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Activitatea tipograficã târgoviºteanã
în epoca brâncoveneascã
Constantin Brâncoveanu ºi-a început domnia în
împrejurãri grele pentru Þara Româneascã, în timpul
rãzboiului între turci ºi austrieci, domnul dovedindu-se
un bun diplomat, ºtiind sã pãstreze legãturi de prietenie
cu toþi. Aceastã perioadã de liniºte a fost propice creaþiilor
de ordin spiritual prin care este recunoscutã epoca
acestui domnitor.
Domnia sa a reprezentat o epocã de maximã înflorire
culturalã ºi artisticã, epocã în care s-au tipãrit cãrþi în
diferite limbi, au fost construite numeroase biserici ºi
mãnãstiri, s-au înfiinþat ºcoli, au fost sprijinite material
multe aºezãminte bisericeºti ortodoxe aflate sub
dominaþie otomanã, reprezentând culmea cea mai înaltã
a culturii vechi româneºti în Muntenia1. În versurile la
stemã care i-au fost dedicate au fost evidenþiate toate
aceste aspecte care îl recomandã ca pe un principe
umanist. În acest sens, Hrisant Notara îl caracteriza
astfel în stihurile de sub stema domneascã din lucrarea
Capitole îndemnãtoare (Bucureºti, 1691): cel mai
mare dintre toþi principii, luminã strãlucitoare pânã la
marginile pãmântului2.
În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu s-a
tipãrit un numãr impresionant de lucrãri, cãutând ca prin
acestea sã acopere o sferã cât mai cuprinzãtoare din
diverse domenii ale vieþii religioase sau publice a vremii
sale (cãrþi de slujbã religioasã, cãrþi de învãþãturã, cãrþi
populare). Rolul important jucat de domnitor în editarea
acestor cãrþi este subliniat în predosloviile sau în titlurile
lucrãrilor în care se afirmã cã multe dintre ele au fost

Molitvenic 1708-1712
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tipãrite cu voia, cu hotãrârea sau cu cheltuiala
voievodului. În aceastã perioadã au funcþionat cinci
tiparniþe în Þara Româneascã: Bucureºti, Snagov,
Buzãu, Râmnic, Târgoviºte. În vechea cetate de scaun,
Târgoviºte, dupã 57 de ani3 de la apariþia ultimelor lucrãri
ce au ieºit de sub teascurile acestei tiparniþe, se va
înfiinþa o nouã oficinã tipograficã. Aceastã tipografie
înfiinþatã de Antim Ivireanul îºi începea activitatea în anul
1709 prin transferarea materialului tipografic de la
Râmnic.
La Târgoviºte, în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu, s-au imprimat 15 lucrãri: 10 în limba
românã (Evhologhion, adicã Molitvenic, 1708-1712;
Învãþãtura bisericeascã, 1710; Psaltire, 1710; Octoih,
1712; Rugãciuni în toate zilele sãptãmânii, 1712;
Liturghii, 1713; Molitvenic, 1713; Pilde filosofeºti, 1713;
Alexandria, 1713; Evhologhion, 1713), 4 în limba greacã
(Serviciul bisericesc, 1709; Panoplia dogmaticã, 1710;
Slujba Sfintei Ecaterina ºi Proschinitarul Sfântului
Munte, 1710; Maxime Filosofice, 1713) ºi una trilingvãslavonã, românã ºi greacã (Catavasier, 1713). Dintre
meºterii tipografi care au avut realizãri remarcabile au
fost: Mitrofan Gregoras, Gheorghe Radovici ºi
ieromonahul Filothei.
Prima carte tipãritã de Antim la Târgoviºte,
cuprinzând tot felul de slujbe, avea sã vadã lumina
tiparului în august 1709, în limba greacã, cu titlul
Serviciul bisericesc4, tipãritã pe timpul prea piosului,
prea strãlucitului ºi prea luminatului Domnitor, Domnul

Slujba Sfintei Ecaterina (1710)

Slujba Sfintei Ecaterina (1710)
Stema Þãrii Româneºti
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format in 4°. Tiparul este executat în
negru ºi roºu, cu numeroase
xilogravuri reprezentând frontispicii,
viniete, iniþiale, ornamente de
compoziþie tipograficã5 . Aceastã
ediþie diferã de celelalte Molitvenice
cunoscute, tipãrite anterior.
În luna mai 1710 se tipãreºte în
limba greacã cunoscuta lucrare
Panoplia dogmaticã6 a lui Alexie
Comnen cuprinzând scrierile fericiþilor
pãrinþi puse în ordine ºi armonie de
Eftimie Zigaden care oferã lãmuriri
asupra doctrinei bogomililor.
Aceasta a fost afierositã de prea
sfinþitul ºi prea învãþatul Mitropolit al
Dristrei, Domnul Domn Atanasie,
fiind editatã în format in folio, de 188
pagini numerotate. Titlul este încadrat
Învãþãturã bisericeascã (1710)
Învãþãturã bisericeascã (1710)
într-un chenar înflorit, iar pe verso se
Deisis
aflã stema Þãrii Româneºti cu iniþialele
lui Constantin Brâncoveanu. Între foile
Domn Ioan Constantin Basarab Voevod liminare mai distingem o scrisoare a lui Atanasie cãtre
Brâncoveanu.... Se aminteºte în predoslovie cã tiparul ªtefan Brâncoveanu, versuri de laudã semnate Antonie,
s-a fãcut pe cheltuiala mitropolitului Antim Ivireanul, iar epigrame ºi un prolog al lui Alexe Comnen.
corectura a fost realizatã de Mitrofan Presviterul
În septembrie 1710 se tipãreºte în limba greacã
Gregoras. Lucrarea este editatã în format in folio, cu Slujba Sfintei Ecaterina ºi Proschinitarul Sfântului
973 pagini, având textul imprimat cu roºu ºi negru, Munte, carte cuprinzând serviciul sfintei Ecaterina ºi
aºezat pe douã coloane. Titlul este încadrat într-un Proschinitarul sfântului Munte Sinai7. Lucrarea a fost
chenar cu flori, fiind reprezentat un medalion în care se realizatã de Mitropolitul Antim din Iviria, în Mitropolia
aflã Iisus Hristos (sus) ºi Maica Domnului (jos). Pe verso- din Târgoviºte, prin îngrijirea ieromonahului Mitrofan
ul foii de titlu se aflã stema Þãrii Româneºti împreunã Gregoraº din Dodona, în în format in 4°, tipãritã roºu cu
cu 10 versuri adresate domnului.
negru. Foaia de titlu este încadratã într-un chenar de tip
Urmãtoarea carte tipãritã în oficina de la Târgoviºte arhitectural, iar pe verso-ul acesteia apare în xilogravurã
este un Evhologhion, adicã Molitvenic, datat 1708- stema Þãrii Româneºti, pasãrea heraldicã, corbul cu
1712, cu alfabet chirilic, în limba românã, 569 pagini, crucea în cioc, cu zborul deschis, la stânga ºi la dreapta

Octoih (1712)

Rugãciuni...(1712)

Rugãciuni...(1712)
Deisis
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fiind reprezentate soarele, respectiv
luna. Totul este surmontat de coroana
domneascã.
În noiembrie 1710, în tipografia de
la Târgoviºte, va apãrea, în
româneºte, o carte a mitropolitului
Antim, tipãritã de Gheorghe Radovici,
Învãþãtura bisericeascã8, având 45
de foi, format in 8°, tipãritã negru cu
roºu. Pe verso-ul foii de titlu se aflã o
gravurã, un Deisis, reprezentându-l pe
Iisus Christos pe tron, iar în fundal
Fecioara Maria ºi Sf. Ioan.
Tot în 1710 se tipãreºte o
Psaltire9 (din care nu se pãstreazã
nici un exemplar în þarã, ci numai o
copie fotograficã dupã cel deþinut de
Biblioteca Naþionalã a Rusiei).
Tipãritura este în format in 40, pe
Liturghie (1713)
Liturghie (1713)
verso-ul foii de titlu fiind reprezentat
Stema Þãrii Româneºti
David, ºezând pe tron, cu lira în mânã.
Tipograful care s-a ostenit pentru
realizarea lucrãrii este Gheorghe Radovici.
limba slavonã. În anul 1570, diaconul Coresi va tipãri
În 1712, acelaºi Radovici va scoate în româneºte primul Liturghier în limba românã, incomplet, iar
un Octoih10 de 464 pagini, format in 40, tipãrit negru cu Mitropolitului Dosoftei i se datoreazã prima ediþie
roºu. În prefaþã se aratã cã lucrarea a fost tãlmãcitã de completã, în limba românã (Iaºi, 1679). La rândul lui,
pre vorba ce greceascã ºi sloveneascã pre limba noastrã pentru a împlini nevoia din ce în ce mai simþitã a
cea româneascã. Titlul este încadrat în flori de slujitorilor ºi credincioºilor români de a înþelege ceea
compoziþie tipograficã, iar pe verso-ul foii de titlu se ce se citeºte în bisericã, Mitropolitul Antim va traregãsesc versurile dedicate stemei Þãrii Româneºti.
duce ºi va da la tipar în anul 1713 o Liturghie12.
În 1712 se va tipãri cartea Rugãciuni în toate zilele Lucrarea este în format in 4 0 , are 210 pagini
sãptãmânii. Tãlmãcite de pe grecie ºi tipãrite acum numerotate, tipãritã negru cu roºu, cu 26 rânduri pe
întâi într-acest chip, spre folosul creºtinilor11, având paginã. Pe verso-ul foii de titlu se aflã stema Þãrii
26 foi, în format in 8°, fiind realizatã de Gheorghe Radovici. Româneºti ºi versurile dedicate domnitorului.
Din punct de vedere ornamental lucrarea conþine un Deisis Tipograful a fost Gheorghe Radovici, iar ilustratori
ºi xilogravura reprezentând-o pe Maica Domnului pe tron, Ursul Zugravul (Deisis), Dimitrios (Sf. Vasile) ºi
precum ºi vignete ºi frontispicii.
Ioanichie (Sf. Grigore).
Dupã cum este deja cunoscut, la 1508, Macarie
O lucrare trilingvã (slavoneºte, româneºte, greceºte)
tipãreºte la Târgoviºte primul Liturghier care are o va vedea lumina tiparului în martie 1713, ºi anume un
dublã însemnãtate: este prima carte româneascã Catavasier. În prefaþã, tipograful Gheorghe Radovici
tipãritã ºi este prima ediþie a acestei cãrþi de cult în spune cã o închinu prea sfinþitului ºi prea înþeleptului
Mitropolit a toatã Ungrovlahia, Kyr Anthimu, stãpânului
mieu ºi fãcãtorului de multu bine, carea mã rog sã o
priimeºti cu blândeþe ºi cu faþã linã.
În acelaºi an se va fi scos de sub tipar un
Molitvenic13 (Evhologhion adicã M[o]l[i]tv[e]nic acum
a doua oarã tipãrit, dupã rânduiala celui grecesc) de
496 p., format in 4°, tipãrit negru cu roºu de cãtre
acelaºi Gheorghe Radovici. Pe verso-ul foii de titlu se
aflã stema Þãrii Româneºti, precum ºi numeroase
frontispicii, viniete ºi iniþiale ornate. În prefaþã se se
aflã adresarea cãtre cei care vor citã cum ca sã ierte
geºelile întâlnite:  iarã cei ce vã veþi întâmpla a ceti,
bucuraþiv-ã în Domnulu ºi vã rugaþi pentru noi, ºi ce
greºalã veþi afla, veri în cuvinte, veri în slove, îndreptaþi
cu duhulu blândeþeloru, ne puindu-ne în ponosu, cã
pre cumu iaste cu neputinþã ceriului a se vede fãrã
Catavasier (1713)
nori, aºa ºi typariului fãrã greºealã14.
Iisus Christos judecãtor
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Molitvenic (1713)

Pilde filosofeºti (1713)

Lucrarea Pilde filosofeºti15 va fi tradusã de Antim,
pentru nevoile ºcolilor din Bucureºti ºi se va tipãri sub
titlul de: Pilde filosofeºti depe limba greceascã tãlmãcite
rumâneaºte, care cu cucerire s-au închinat
Prealuminatului Oblãduitoriu Þãrii Rumâneºti Ioan
Constandin Basarab Voevod..., la 1713. Tipograful este
tot Gheorghe Radovici, lucrarea fiind de format in 8° mic,
cu 17 rânduri pe paginã. În prefaþa închinatã domnului se
aratã cã: am pusu nevoinþã de s-au tãlmãcitu aciastã
carte de pre vorba ce proastã greciascã pre limba
rumâneascã, ºi cu a me cheltuialã amu fãcutu de s-au
tipãritu spre folosul aceºtii patria16.
Lucrarea Maxime Filosofice17 (1713) reprezintã o
culegere de sentinþe filosofice traduse din limba italianã
în limba greacã de preotul Ioan Avramiu, având 59 de
foi, format in 80 mic. De asemenea, sunt scrise ºi douã
prefeþe semnate de Manu Apostol, una dedicatã
Domnului Ioan Constantin Basarab Voevod ºi una
cititorilor. Rostul tipãririi acestei lucrãri este subliniat
astfel: ªi pentru cã mulþi le-au socotit vrednice de tipãrire
ºi folositoare tuturor, pentru multele ºi deosebitele sfaturi
ce cuprind, am conlucrat ºi eu pentru dragostea
neamului meu sã se dea la luminã ºi sã se tipãreascã
cu cheltuiala mea spre folosul prea iubitei noastre mame
obºtesci a Greciei, pentru ca sã se foloseascã ºi din
acestea fiii ei iubitori de învãþãturã, ºi câþi sunt doritori
de sciinþã ºi de filozofie.
Alexandria (1713) romanul popular ce cuprindea
întâmplãrile fantastice ale lui Alexandru Macedon va fi
tipãrit, se pare, tot la Târgoviºte dupã cum precizeazã
ºi Del Chiaro în Istoria delle moderne rivoluzioni della
Valachia (1718).
În volumul IV al Bibliografiei Româneºti vechi este
menþionat ºi un Evhologhion, tipãrit tot la 1713 dar din
care nu s-au pãstrat exemplare, acesta fiind semnalat de

Pilde filosofeºti (1713)
Stema Þãrii Româneºti

N. Iorga la o expoziþie care avusese loc la Sibiu, în 1905.
Dupã cum vedem, Constantin Brâncoveanu nu a fost
doar un mare ctitor de mãnãstiri ºi biserici, ci ºi un
sprijinitor al culturii româneºti prin scris ºi tipar18
contribuind în mod deosebit la dezvoltarea artei
tipografice, la tipãrirea de cãrþi pentru propria þarã sau
pentru alte teritorii locuite de români, fiind un sprijinitor
prin cuvânt ºi faptã al Ortodoxiei de pretutindeni, o figurã
de seamã din istoria neamului românesc.
NOTE
1. N. Cartojan. Istoria literaturii române vechi. Bucureºti: Fundaþia
Regele Mihai I, 1945, p. 35
2. Ioan Bianu; Nerva Hodoº. Bibliografia românescã veche. Tom I.
Bucuresci: Stabilimentul Grafic I.V. Socec, 1903, nr. 93, p. 326
3. 1652  Îndreptarea legii; Târnosanie
4. Ioan Bianu; Nerva Hodoº, op. cit., I, nr. 157, p. 480-481
5. Emil Vârtosu; Ion Vârtosu. Aºezãmintele brâncoveneºti. O sutã
de ani de la înfiinþare, Bucureºti, 1938, p. 258
6. Ioan Bianu; Nerva Hodoº, op. cit., I, nr. 160, p. 482-483; IV, nr.
160, p. 223
7. Ibidem, I, nr. 159, p. 481-482; IV, nr. 159, p. 222-223
8. Ibidem, I, nr. 158, p. 481;nr. 158; 548-550
9. Ibidem, IV, 46, p. 37
10. Ibidem, I, 162, p. 485-486
11. Daniela Poenaru. Contribuþii la bibliografia româneascã veche.
Târgoviºte: Muzeul Judeþean Dâmboviþa, 1973, p. 14
12. Ioan Bianu; Nerva Hodoº, op. cit, I, nr. 164, p. 487
13. Ibidem, I, nr. 164, p.551; vol. IV, p. 41
14. Ibidem
15. Ibidem, nr.165, p. 487
16. Ibidem, p. 488
17. Ibidem, nr. 166, p.489-491.
18. N. Iorga. Activitatea culturalã a lui Constantin Vodã Brâncoveanu
ºi scopurile Academiei Române. În: Analele Academiei
Române, seria II, 1914-1915, p. 161.
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Politica externã
a lui Constantin Brâncoveanu
faþã de Imperiul Habsburgic
Eºecul armatelor turceºti în faþa Vienei în anul
1683 este considerat de cãtre majoritatea
istoricilor un moment de cotiturã pentru istoria
universalã, având consecinþe deosebite pentru
schimbarea echilibrului de forþe în zona Europei
sud-estice. Înfruntarea de mai bine de trei secole
dintre Imperiul Otoman ºi Imperiul Habsburgic
intra acum într-o nouã fazã, marcatã de
supremaþia celui din urmã ºi de decãderea
accentuatã a puterii turceºti. În urmãtorii
ºaisprezece ani habsburgii austrieci vor ocupa
treptat sudul Ungariei ºi Transilvania, exercitând
o influenþã tot mai mare asupra Þãrilor Române
extracarpatice. Afirmarea supremaþiei Austriei,
creºterea importanþei Rusiei ca putere europeanã
ºi ambiþiile regalitãþii poloneze  aflatã în ultima
fazã a mãririi ei  ofereau domnilor celor douã
Þãri Române iluzia obþinerii independenþei politice.
În aceastã epocã confuzã, urcã pe tronul Þãrii
Româneºti Constatin Brâncoveanu (1688-1714),
considerat ultimul mare voievod al Evului Mediu
românesc. Figura acestuia s-a detaºat nu numai
ca o personalitate aparte în domeniul ocrotirii
artelor ºi culturii, care în timpul domniei sale au
cunoscut o înflorire deosebitã, ci ºi prin marile sale
1
merite pe tãrâmul politico-diplomatic . El s-a
menþinut în scaunul de domnie aproape 26 de ani
 stabilitate nemaiîntâlnitã din vremea lui Matei
Basarab. Secretarul cancelariei domneºti,
florentinul Anton Maria del Chiaro, a lãsat o
succintã analizã a situaþiei geopolitice a Þãrii
Româneºti la momentul urcãrii pe tron a lui
Brâncoveanu: Valahia este aºezatã între douã
împãrãþii. Acestea formeazã o balanþã: cel care e
principe trebuie sã-ºi îndrepte toatã politica sa
spre a o þine într-un echilibru perfect. Dacã balanþa
se apleacã mai mult decât trebuie în partea turcilor,
apare pericolul sã-ºi piardã principatul ºi libertatea
din partea nemþilor (austriecilor n.n.). Dacã
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dimpotrivã, (se apleacã n.n.) de partea nemþilor
(...) acest fapt le e de ajuns turcilor, ºi ca fals pretext, pentru a-l lipsi de principat, de avere ºi în
cele din urma de viaþã.
Imperiul Otoman, slãbit prin necontenitele
rãzboaie purtate de mai multe decenii în
Mediterana, Polonia ºi Ucraina ºi minat în interior
de o serie de contradicþii de ordin socio-economic
ºi politic, se afla în inferioritate în faþa ambiþiosului
stat al Casei de Austria, dispunând de resurse
mult mai vaste, de o economie bazatã pe principii
mercantiliste ºi de o armatã echipatã cu o tehnicã
modernã de luptã. Renunþând la supremaþia în
vestul continentului, unde extinderea îi era baratã
de Franþa lui Ludovic al XIV-lea, Imperiul
Habsburgic ºi-a îndreptat privirile spre est, în
vederea cuceririi de noi teritorii. Monarhiei
austriece i s-a asociat ºi Polonia, care, deºi slãbitã
din cauza anarhicului regim nobiliar de conducere,
emitea pretenþii de expansiune în spaþiul
danubiano-pontic. Deºi rivale, cele douã puteri
aliate contra turcilor se înþeleseserã în privinþa
împãrþirii teritoriilor otomane, încheind la Linz (5
martie 1684) Liga Sfântã, sub oblãduirea statului
pontifical ºi cu participarea Veneþiei, dornicã de a
redobândi dominaþia asupra coastei Dalmaþiei ºi
arhipelagului grecesc, ºi, mai târziu, a Rusiei (ce
se alãturã la 24 iunie 1686), putere ce dorea
neutralizarea tãtarilor din Crimeea ºi obþinerea unei
2
ieºiri la Marea Neagrã . Diferendele dintre aliaþi
nu vor întârzia sã aparã, pe mãsurã ce austriecii
înregistrau succese rãsunãtoare ºi ocupa noi
teritorii. Polonia nu reuºise sã se impunã în
Moldova, forþele sale fiind imobilizate de cãtre
tãtari, aliaþii turcilor. În schimb, habsburgii
ocupaserã Buda (2 septembrie 1686), iar
Transilvania se pusese sub protecþia împãratului
Leopold I (28 iunie 1686) ºi acceptase instalarea
garnizoanelor imperiale în principalele oraºe ale
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sale, în detrimentul autonomiei provinciei ºi a
micºorãrii considerabile a atributelor princiare
(Tratatul de la Blaj, 27 octombrie 1687).
În Þara Româneascã, ªerban Cantacuzino,
deºi avea puternice motive politice ºi personale de
a se apropia de habsburgi, nu dorea sã riºte nici
distrugerea þãrii, printr-o acþiune prematurã ºi nici
alipirea ei la Imperiul Habsburgic. Dupã numeroase
tratative purtate cu solii imperiali, el a hotãrât sã
închine þara habsburgilor cu condiþia pãstrãrii
autonomiei ei ºi doar dupã ce oºtile acestora i-ar fi
alungat pe turci peste Dunãre ºi i-ar fi þinut la
respect pe tãtari. Interesele diferite ale
habsburgilor nu au permis însã încheierea unei
înþelegeri definitive. Chiar ºi aºa, ªerban Vodã
fãcuse gãtire mare, de oºti în Þara Munteneascã,
ºi fãcuse câteva vase, ºeice, la Argeº, cu
3
zaherea de sta gata sã se coboare pe Dunãre .
În semn de putere, pentru a forþa mâna domnului
muntean, o armatã imperialã a pãtruns demonstrativ în Þara Româneascã în 1688, fiind nevoie
de trimiterea mai multor delegaþii muntene (în frunte
cu marele logofãt Constantin Brâncoveanu) ºi de
promisiunea cã Þara Româneascã va trimite o solie
la Viena pentru negocieri, pentru a obþine retragerea
acesteia la Braºov (septembrie 1688) ºi evitarea
4
unei intervenþii turco-tãtare .
Moartea neaºteptatã a domnitorului ªerban
Cantacuzino (29 octombrie 1688) ºi preluarea
tronului Þãrii Româneºti de cãtre Constantin
Brâncoveanu a determinat o modificare a politicii
externe a þãrii. Ca ºi cei care l-au impus pe tron,
fraþii rãposatului domn, stolnicul cãrturar Constantin
ºi marele spãtar Mihai Cantacuzino, Constantin
Brâncoveanu a preferat o temporizare a acþiunilor
politicii externe, evitând trecerea imprudentã de
partea austriecilor. Solia trimisã acestora de fostul
domnitor pentru încheierea unui tratat de alianþa
5
antiotomanã îºi va dovedit inutilitatea politicã,
complicând situaþia prin înþelegerile secrete pe care
marele agã Constantin Bãlãceanu (ginerele lui
ªerban Cantacuzino) le-a generat. Rãzboiul era
departe de a fi decis, iar turcii ºi tãtarii reprezentau
încã, o serioasã ameninþare la hotarele
principatului. Mai mult, þara era ameninþatã sã
devinã un teatru de luptã ºi trebuia sã se facã faþã
presiunilor Vienei ºi Istanbulului, ce o doreau
implicatã militar, fiecare de partea sa.

Ca urmare, soliei trimisã de ªerban Vodã la
Viena i s-au trimis instrucþiuni ce condiþionau
trecerea Þãrii Româneºti de partea imperialilor de
obþinerea unor anumite garanþii, spre a nu expune
principatul represaliilor pustiitoare ale turcilor ºi
tãtarilor. Solia ºi-a depãºit mandatul, iar aga
Constantin Bãlãceanu a solicitat, necondiþionat,
sprijinul habsburgilor pentru înscãunarea tânãrului
sãu cumnat Gheorghe Cantacuzino. Nerãbdãtori
sã pãtrundã în Valahia, austriecii au trimis o oºtire
împotriva lui Brâncoveanu în iarna anului 1689,
sub comanda generalului Donat Heissler, ce a
ocupat Bucureºtiul. Refugiat în Prahova, domnul
a încercat zadarnic sã negocieze pãrãsirea þãrii
de cãtre austrieci. Rãmas fãrã opþiuni el acceptã
sprijinul seraskierului otoman, Cerkez Ahmed ºi
al lui Gazi Ghirai, fiul hanului tãtar Selim Ghirai,
silindu-i astfel pe austriecii sã se retragã peste
munþi (ianuarie 1690).
În acelaºi an conflictul se mutã pe teritoriul
Transilvaniei, unde moartea principelui Mihai I
Apafi (13 aprilie 1690), lãsa vacant tronul
Transilvaniei. Brâncoveanu s-a grabit sã intervinã
cu oaste în ajutorul conducãtorului rebelilor curuþi,
pretendent la tron ostil Casei de Austria, Imre
Thököly. El spera astfel sã îndepãrteze primejdia
pe care o reprezentau trupele lui Heissler, ce
susþineau acum pretenþiile la domnie ale marelui
agã Constantin Bãlãceanu ºi sã pãstreze scaunul
de domnie al Þãrii Româneºti în faþa eventualelor
6
ingerinþe. Oºtile imperiale sunt bãtute la Zãrneºti
(11/21 august 1690), de cãtre Thököly, cu sprijinul
turcilor, tãtarilor ºi al oºtilor Þãrii Româneºti ºi
Moldovei. Generalul Heissler a fost fãcut prizonier,
iar aga Bãlãceanu ucis. Victoria a permis
înscãunarea lui Thököly ca principe al Transilvaniei
la Cârstian, lângã Sibiu, la ceremonie asistând ºi
Brâncoveanu.
În toamna aceluiaºi an însã, noul principe ºi
aliaþii sãi sunt alungaþi la sud de Carpaþi în urma
unei puternice contraofensive a forþelor imperiale
sub conducerea generalissimul lor, markgraful
Ludwig von Baden. Brâncoveanu a trecut munþii
pe la Teleajen, permiþând însã curuþilor sã-ºi
instaleze tabere de iernat în Þara Româneascã,
7
în apropiere de Târgoviºte ºi Bucureºti . Pentru
moment el reuºise sã menþinã autonomia þãrii,
refuzând, în mãsura posibilului, o cooperare
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militarã activã cu turcii, dar ferindu-se, totodatã,
sã accepte schimbarea dominaþiei otomane cu
cea austriacã.
Anii urmãtori aduc îmbunãtãþirea relaþiilor cu
Imperiul Habsburgic, domnul român întreþinând o
corespondenþã secretã cu unii generali ºi demnitari
imperiali, dar mai ales sprijinind negocierile de pace
iniþiate în 1691 de cãtre reprezentanþii diplomatici
ai Angliei ºi Olandei la Istanbul (lordul William Paget
ºi contele Jakob Colyer), interesaþi de finalizarea
conflictului austro-turc, pentru ca monarhia
habsburgicã sã-ºi poatã concentra întreaga forþã
contra Franþei. Tot în secret au fost primiþi la
Bucureºti ºi negociatorii imperiali, contele Luigi
Ferdinando Marsigli sau consilierul aulic Franz
Ulrich von Kinsky în 1691-1692, cãrora
Brâncoveanu le-a transmis ºi unele informaþii cu
caracter politic ºi militar asupra turcilor.
În replicã, imperialii au acordat domnului
român titlul de Principe al Sfântului Imperiu (30
ianuarie 1695), i-au îngãduit achiziþionarea de
proprietãþi la Braºov ºi clãdirea unei reºedinþe la
Sâmbãta de Sus, iar mai târziu au fost emise
diplome imperiale ce-i dãdeau dreptul de a se
refugia în Transilvania, în caz de primejdie din
partea turcilor. În acelaºi timp, au fost adormite
bãnuielile Porþii, prin coruperea celor mai importanþi
dregãtori otomani. Aºa se explicã de ce, în timpul
negocierilor finalizate prin semnarea Tratatului de
Pace la Karlowitz (16/26 ianuarie 1699), statutul
Þãrii Româneºti nu a fost pus în discuþie, regimul
de autonomie faþã de Poarta otomanã rãmânând
8
neschimbat .
În perioada urmãtoare activitatea diplomaticã
a domnului român a fost centratã pe strângerea
relaþiilor cu Rusia lui Petru cel Mare, putere tânãrã
care pãrea sã constituie factorul determinant în
alungarea turcilor la sud de Dunãre. Eºecul
campaniei ruso-moldovene din 1711 a dus la
nãruirea acestor speranþe ºi domnul Þãrii
Româneºti reia eforturile intense spre a-ºi reînnoi
legãturile cu Viena, întreþinând corespondenþã cu
generalul conte Stephan de Stainville, cãutând sãºi extindã proprietãþile din Transilvania prin
cumpãrãturi, sporindu-ºi depozitele de bani la
Braºov (încredinþate cunoscutului sãu om de
afaceri Manu Apostol) ºi obþinând de la împãratul
Carol al VI-lea întãrirea permisiunii de a se refugia
12

cu întreaga familie în Transilvania, în caz de
primejdie. Dar toate aceste iniþiative ale lui
Brâncoveanu nu se mai încadrau într-o politicã
coerentã, constituind doar paliative ºi încercãri de
9
supravieþuire .
În final, pregãtirea unui conflict turco-austriac
 ce se dorea o revanºã otomanã la cel desfãºurat
în primii ani de domnie  a grãbit sfârºitul lui
Constantin Brâncoveanu. Dupã succesul obþinut
contra ruºilor în 1711, turcii reiau politica agresivã
(promovatã acum de marele vizir Ali paºa, ginerele
sultanului Ahmed al III-lea) ºi pregãtindu-se de
reluarea ostilitãþilor cu imperialii, au hotãrât
mazilirea lui Brâncoveanu în martie 1714,
folosindu-se de acuzaþiile furnizate de cãtre
Cantacuzini. Dar înlocuirea domnilor pãmânteni
în cele douã þãri române extracarpatice nu a adus
o întãrire a poziþiei Porþii în sud-estul Europei.
Rãzboiul cu Austria ºi Veneþia, declanºat în 1714,
se va încheia cu Pacea de la Passarowitz (21
iulie 1718), ce statua o ºi mai puternicã penetraþie
habsburgicã în Serbia ºi Transilvania.
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Cãlãtori strãini
despre sfârºitul tragic al Brâncoveanului
Timp de douã decenii ºi jumãtate domnia lui
Constantin Brâcoveanu (1688-1714) se înscrie în
istoria poporului român ca una din cele mai
luminoase ºi benefice, în special culturii ºi artei, prin
înfiinþarea de ºcoli ºi tipografii, încurajarea acestor
activitãþi, atât în þarã cât ºi în afara acesteia, ridicarea
unor palate ºi lãcaºuri bisericeºti, transformând Þara
Româneascã într-un centru spiritual al Sud-Estului
European ºi al Orientului Creºtin.
Continuând opera de renaºtere culturalã ºi
artisticã a lui Matei Basarab, el a adus-o pe noi
culmi, datoritã perioadei de prosperitate economicã,
unei vaste averi personale, cât ºi pregãtirii
intelectuale superioare de care a beneficiat (ºi cu
aportul stolnicului Constantin Cantacuzino), fãcând
o politicã bazatã în special pe artã ºi culturã, care
i-a asigurat un prestigiu meritat în þarã dar ºi peste
hotarele ei. Integrat spiritului occidental, a avut
contacte fertile cu cultura ºi civilizaþia Italiei (Veneþia,
Florenþa, Padova).
Aflat la rãspântie între trei lumi ce reprezintã
tot atâtea stiluri de culturã  Occident, Orient,
Bizanþ, spaþiul carpato-balcanic, în general, ºi cel
carpato-danubian îndeosebi, a fost supus tuturor
seismelor istoriei. În asemenea condiþii cultura
românã a suferit consecinþele condiþionãrii
destinului istoric al poporului român, impus în parte,
de poziþia geograficã a Daciei 1.
Despre aceastã domnie, au lãsat pagini document o serie de cãlãtori strãini care au vizitat Þara
Româneascã sau au locuit o perioadã aici. Este
vorba despre Anton Maria del Chiaro, Edmund
Chishull, Aubry de la Motraye, Janos Papai. Martori
ai evenimentelor tragice din 1714, ei le vor reflecta
cu obiectivitate în opera lor.
Anton Maria del Chiaro se naºte în 1669 la
Florenþa, într-o familie israelitã. La 14 ani se
converteºte la catolicism. Studiazã la Florenþa ºi
Padova. În 1710 pãrãseºte Veneþia punându-se
în slujba lui Constantin Brâncoveanu. Vine la
Bucureºti unde ocupã funcþia de secretar pentru
limba latinã. Îndeplineºte aceeaºi funcþie ºi în timpul
domniei lui ªtefan Cantacuzino ºi Nicolae

Mavrocordat. Despre evenimentele trãite în Þara
Româneascã relateazã în cartea sa Istoria delle
moderne revoluzioni della Valachia, terminatã la
începutul anului 1718. Descrie amãnunþit Þara
Româneascã rodnicia þãrii, locuitorii, oraºele,
munþii cu bogãþiile lor, obiceiurile, ospitalitatea faþã
de strãini, portul, superstiþiile, îndemânãrile, ospãþul
de Paºti, înmormântarea, religia românilor etc.
Cunoscãtor al intrigilor, care i-au adus lui
Constantin Brâcoveanu, familiei sale, tragicul
sfârºit, le descrie în partea a II-a a Istoriei  sale:
S-a aflat ca un lucru sigur, de la persoane
vrednice de crezare, cã îndatã dupã încheierea
pãcii cu moscoviþii din anul 1711, sultanul într-un
gând cu marele vizir (Ali paºa, n.n.) a rostit osândã
barbarã ºi îngrozitoare de a nimici în întregime cele
douã familii: cea a Brâncovenilor ºi cea a
Cantacuzinilor, ºi cã þinea scrise pe o listã numele
tuturor celor care trebuiau sã piarã, ca rebeli faþã
de Poarta otomanã. Bogãþiile mult lãudate ale lui
Brâncoveanu ºi cunoscuta diplomaþie mult iscusitã
a Cantacuzinilor îl fãceau sã se teamã de vreo
piedicã pentru campaniile sale, în rãzboiul pe care
plãnuia, în cea mai mare tainã, sã-l porneascã în
curând mai ales împotriva veneþienilor. ªtia cã între
aceste douã familii se strecurase o neînþelegere
tainicã, dar nu era prea sigur dacã era adevãratã
sau prefãcutã
Nu a fost prea greu pentru
priceputul vizir sã-ºi ajungã scopul, deoarece a
gãsit persoane care l-au pus în mãsurã sã afle încã
mai mult decât nãdãjduia. Strãvechea uºurinþã la
vorbã ºi nestatornicie a românilor a rãmas aproape
ereditarã în unele familii care dãinuiesc pânã în
ziua de astãzi ºi al cãror nume din respect pentru
ele nu trebuie sã-l dau în vileag.
Vizirul aºtepta sã fie sigur // cã s-au readus în
Þara Româneascã pentru pregãtirea nunþii (a lui
Radu, fiul domnului, n.n.) toate acele scule mai de
preþ care fuseserã trimise pentru mai mare
siguranþã de cãtre domn ºi de mulþi boieri în
Transilvania, de teamã ca sã nu facã turcii ºi tãtarii
vreo incursiune cu prilejul apropierii trupelor ruseºti.
Râvnea mult sã punã mâna pe aceastã pradã
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bogatã, fiind informat cã era de mare preþ.
Acel care a dat toate aceste ºtiri vizirului era o
persoanã foarte de sus, se refugiase în Transilvania
deoarece împrejurãrile din acea vreme nu îi
îngãduiau ºederea în propria sa þarã. Nu era român
ºi numele sãu îl trec sub tãcere (hatmanul
Dumitraºcu Racoviþã, n.n.). El primea din Þara
Româneascã toate instrucþiunile necesare pentru
a urzi pânza miºeleºtei sale trãdãri. A pus sã se
sculpteze sub cuvânt cã ar fi avut însãrcinarea
(pentru aceasta) câteva peceþi de ale boierilor cei
mai de seamã din Þara Românescã, de care s-a
slujit mai târziu pentru a adeveri capetele de
2
acuzare împotriva bietului domn Brâncoveanu .
Petiþia, redactatã din partea boierilor, era un
fals, un pretext pentru mazilire, printre acuzaþiile
aduse domnului enumerându-se: întreþinerea unui
corespondenþe secrete cu guverne europene,
obþinerea protecþiei din partea împãratului Austriei,
cumpãrarea de moºii în Transilvania, depunerea
unor mari sume de bani la bãncile strãine (în special în Veneþia, n.n.); fuga lui Toma Cantacuzino
cu ºtirea sa (în Rusia, n.n.); împovãrarea
contribuabililor cu dãri excesiv de mari pentru a se
3
îmbogãþi . O relatare a mazilirii ºi arestãrii domnului
o face Bartolomeo Ferrati în Scurta relaþie asupra
groaznicei nenorociri întâmplate domnului Þãrii
Româneºti, Constantin Basarab Brâncoveanu la 4
aprilie 1714, la Bucureºti (24 martie stil vechi).
Acesta era din 1709, ca proto-medic al domnului.
Venise din Smirna, spre sfârºitul domniei cade în
dizgraþie, se pare ºi datoritã legãturilor cu familia
Cantacuzinilor ºi a activitãþii de informator al
imperialilor. Asistând la mazilirea ºi arestarea lui
Constantin Brâncoveanu, o descrie astfel:
În ziua urmãtoare adicã la 4 <aprilie>
susnumitul domn a trimis un cal ºi soldaþi seimeni
pentru ca sã-l aducã cu cinste pe acel turc la curtea
sa. De cum a sosit acolo împreunã cu vreo 30 de
turci, abia a salutat pe domn ºi i-a spus: «Sultanul
a hotãrît sã fii mazilit, adicã scos din scaun ºi trebuie
sã vii cu întreaga ta familie, cu fii tãi ºi cu ginerii tãi
la Constantinopol. Îmi pare rãu de nenorocirea ta
ºi sînt mîhnit cã a trebuit sã aduc o poruncã ºi o
veste atît de nenorocite». Dupã ce a spus aceste
cuvinte, a pus pe un secretar turc al domnului care
se afla acolo, sã citeascã decretul sultanului care
se numeºte hatiºerif <ºi care avea> urmãtorul
cuprins: «Deoarece noi am descoperit cã tu,
Constantin Brîncoveanu eºti nedemn ºi
necredincios, cã ai adus ruºi la Brãila ºi cã le-ai
dat provizii, cã ai pus în þarã biruri noi ºi cã prin
acestea ai sãrãcit-o (ºi) cã nici nu te-ai mulþumit cu
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reºedinþa pe care noi þi-o hotãrîsem, ci cã þi-ai fãcut
dupã voinþa ta o altã <reºedinþã> // în care ºedeai
mai adesea, de aceea pentru aceste lipsuri ºi multe
altele, te scoatem din domnie ºi îþi poruncim sã vii
aici la noi cu întreaga ta casã ºi familie; în acest
scop þi-am trimis pe capugiul nostru».
Dupã ce s-a sfîrºit de citit acest decret capugiul
turc a strigat: «Boiorlar, boiorlar» adicã a convocat
pe boieri, sau pe nobili cãrora, dupã ce s-au
adunat le-a tãlmãcit din nou decretul sultanului <ºi>
le-a spus: «Vreþi voi sã luaþi pe seama voastrã ºi
pe rãspunderea voastrã pe domnul vostru ºi pe fiii
<ºi> ginerii lui, astfel ca nici unul sã nu <poatã>
fugi pînã ce se va hotãrî asupra <soartei> lor; sau
trebuie sã trimit poruncã tãtarilor care s-au pregãtit
ca sã vinã ºi sã prade aceastã þarã?». Ei, boierii
au rãspuns cã voiau sã fie chezaºi pentru domn, ºi
atunci turcul a cerut un legãmînt scris, pe care acei
boieri i l-au dat. ªi dupã ce l-a primit, turcul a adãugat
cã mai avea încã poruncã de la // sultan sã aºeze
un domn nou; la aceasta, boierii au rãspuns cã nu
vor sã aibã alt <domn> ºi cã erau gata sã se
înfãþiºeze cu domnul de faþã înaintea sultanului ºi
sã dezvinovãþeascã pe domn de pîrîle neîntemeiate
de care era învinovãþit. Cînd turcul a înþeles acest
fel de vorbire, deºi avea în scris cauþiunea boierilor,
a pus pe doi din turcii sãi sã-l pãzeascã pe domn
iar el împreunã cu ceilalþi rãmaºi a alergat la
Cãmarã ºi la vistierie ºi a sigilat odãile domnului; ºi
a pus strãji la toate ieºirile, a prînzit acolo ºi apoi s-a
dus la locul unde locuise (la locuinþa sa) din ajun ºi
a dat seamã de ceea ce fãcuse imbrohorului care
sosise împreunã cu 200 ostaºi turci din serhaturi.
În ziua urmãtoare adicã la 5 <aprilie>, aflînd
boierii cã acel imbrohor sosise în satul vecin numit
Vãcãreºti, au mers cu toþii în întîmpinarea lui ºi l-au
primit cu muzicã ºi cu un alai prea strãlucit ºi l-au
dus la locuinþa pe care i-o pregãtiserã la Bucureºti,
unde în faþa tuturor a pus sã se citeascã un alt
hatiºerif [ordin, n.n.], al sultanului cu urmãtorul
cuprins: Deoarece noi am poruncit mazilirea lui
Constantin Brîncoveanu pentru faptele lui
necredincioase, am dat, pe de altã parte, depline
puteri imbrohorului nostru ca sã confirme ca domn
pe acela, fie strãin, fie din þara voastrã, pe care voi
boieri ai Þãrii Româneºti îl veþi alege pentru a
îndeplini cu credinþã slujba de domn. Atunci acei
boieri au strigat cu toþii cã nu vor ca domn al lor un
strãin, ci pe unul din mijlocul lor; atunci imbrohorul
le-a spus sã meargã sã prânzeascã ºi sã se
sfãtuiascã pe cine vor sã aleagã ºi sã se întoarcã
apoi dupã ce îl vor fi ales. Astfel au ºi fãcut ºi
înapoindu-se la acel imbrohor lîngã care era ºi
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suszisul capugiu au strigat cu toþii laolaltã cã au
ales ca domn al lor pe marele spãtar al Þãrii
Româneºti ªtefan [ªtefan Cantacuzino, n.n.], ºi
cînd acest ªtefan a auzit aceasta a vrut sã fugã,
dar a fost împiedicat ºi dus cu sila înaintea acelor
dregãtori ai sultanului, dintre care primul a vorbit
astfel: Dacã tu te împotriveºti la alegerea // fãcutã
de þarã, te arãþi neascultãtor faþã de voinþa
sultanului nostru; de aceea trebuie sã ºtii cã dacã
nu te învoieºti, eu am aici pregãtiþi 6000 de soldaþi
din serhaturi, ºi alþi 4000 de tãtari; în afarã de
aceºtia am mai trimis poruncã hanului tãtarilor sã
mã ajute cu 40000 din oamenii sãi <cât> ºi paºalei
de Sofia ca sã vinã repede cu 12000 de oameni
pentru ca sã prade aceastã þarã, dacã aº gãsi
cumva cea mai micã împotrivire faþã de voinþa
sultanului nostru. Atunci boierii au strigat din nou
spunând: Noi l-am ales pe acest ªtefan: pe acesta
îl vrem, ºi rugãm ca acesta sã fie confirmat.
Atunci susnumitul imbrohor a îmbrãcat pe
ªtefan Cantacuzino, cu caftanul deºi acesta tot nu
voia ºi în numele sultanului sãu l-a numit domn al
Þãrii Româneºti ºi toþi cei de faþã au strigat: «Sã
4
trãiascã, sã trãiascã!» .
Pe data de 6 aprilie, fostul domn porneºte spre
Constantinopol, locul pierzaniei sale, a lui Ianache
Vãcãrescu ºi a celor patru fii:
Dupã ce s-au îndeplinit aceste ceremonii,
susnumiþii dregãtori turci au fãcut cunoscut
domnului mazilit cã trebuie sã plece în ziua
urmãtoare, adicã la 6 <aprilie> la prînz împreunã
cu cei patru fii [Constantin, ªtefan, Radu ºi Matei,
n.n.] ai sãi ºi cei trei gineri, trimiþîndu-ºi înainte
fiicele, cum s-a ºi întîmplat, cãci l-a luat în paza sa
susnumitul capugiu, ºi l-au însoþit cam o leghe douã
companii de soldaþi din þarã, ºi pînã la Dunãre trei
boieri care apoi s-au întors.
În ziua de 7 <aprilie> a ajuns la Giurgiu pe
Dunãre: acolo a rãmas în ziua de 8 <aprilie> ºi la 9
<aprilie> a trecut Dunãrea la Rusciuk ºi ºi-a urmat
5
drumul spre Constantinopol .
Asemãnãtoare cu aceasta este ºi descrierea
fãcutã de Anton Maria de Chiaro în Istoria sa.
Despre destinul domnului valah, povesteºte ºi
Aubry de la Motraye. Acesta se naºte la Paris,
probabil în 1674, într-o familie de protestanþi. Se
stabileºte în Anglia, plecând apoi la Constantinopol
(1698). Între 1711-1714 se aflã în slujba regelui
Suediei, Carol al XII-lea. Cãlãtoreºte prin teritoriile
româneºti în 1711, apoi de douã ori în 1714, prin
Þara Româneascã ºi Transilvania. Moare în
capitala Franþei, la 1743. Însemnãrile sumare
despre cãlãtoriile sale sunt publicate în 1732, la

Londra sub titlul Voyages en Anglais et en
Français dAubry de la Motraye en diverses provinces et plague de la Prusse Ducale et Royale, de
la Russie, de la Pologne . Printre ele se aflã ºi
cele legate de pedepsirea de cãtre sultan, la
Constantinopol, a lui Brâncoveanu ºi a familiei sale:
<În ziua de 15 august> sultanul [Ahmed al III-lea,
n.n.] merse la unul din chioºcurile sale de pe þãrmul
mãrii; ºi poruncind sã fie aduºi în faþa lui domnul
Þãrii Româneºti cu cei doi fii [cei patru, de fapt,
n.n.] ai sãi, cu ginerele ºi cu clucerul sãu, þinuþi în
închisoare de douã luni, pentru acuzaþii pe care
le-am arãtat în altã parte, a poruncit sã fie decapitaþi
într-o micã piaþã din faþa acelui chioºc; ceea ce s-a
fãcut, sub ochii lui, în chipul urmãtor, ºi în mai puþin
de un sfert de ceas.
Gîdele i-a pus pe toþi sã stea în genunchi la o
oarecare depãrtare unul de altul ºi sã-ºi scoatã
cãciulile din cap; ºi dupã ce le-a îngãduit sã facã o
scurtã rugãciune, a tãiat, mai întîi dintr-o singurã
loviturã de sabie capul clucerului [a lui Ianache
Vãcãrescu, n.n.], apoi al ginerelui [lucru
neadevãrat, n.n.] ºi apoi al fiului mai mare
[Constantin, n.n.]. Dar cînd ridicã sabia ca sã taie
capul celui mai tînãr, în vîrstã de ºaisprezece ani,
acesta cuprins de fricã, ceru sã i se cruþe viaþa,
primind în schimb sã se facã musulman; atunci tatãl
sãu, dojenindu-l ºi îndemnîndu-l mai bine sã moarã
de o mie de ori, dacã s-ar putea, decît sã se lepede
de Isus Cristos, numai pentru a trãi cu cîþiva ani
mai mult pe pãmînt, acesta spuse gîdelui: vreau
sã mor creºtin, loveºte, ºi îndatã gîdele îi retezã
capul, ca ºi celorlalþi. În sfîrºit îl decapitã ºi pe tatã;
dupã aceea trupurile lor au fost aruncate în mare,
iar capetele duse ºi expuse în faþa porþii celei mari
a seraiului ºi au rãmas acolo timp de trei zile. Aºa
s-a sfîrºit acest principe nefericit, dupã ce a cîrmuit
6
Þara Româneascã douãzeci ºi ºase de ani  .
Însemnãrile cãlãtorilor strãini despre Þãrile
Române în acele vremuri tulburi, aduc fapte,
întâmplãri prin care se poate reconstitui o parte a
destinului românesc.
NOTE
1. ªtefan, Ionescu. Epoca brâncoveneascã, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1981, p. 131.
2. Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, vol. VIII, Bucureºti,
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1983, p. 389.
3. Constantin ªerban, Constantin Brâncoveanu ,
Bucureºti, Editura Tineretului, 1969, p. 171.
4. Ibidem, p. 400, 401, 402.
5. Ibidem, p. 402.
6. Ibidem, p. 527-528.

Conf.univ.dr. Victor Petrescu
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Un Cod fiinþial românesc: Duhul brâncovenesc
(Eseu despre o stare de a fi în universalitate)
De bunã seamã cã epoca marcatã de personalitatea eclatantã a lui Constantin Brâncoveanu,
un personaj seniorial serenisim, a fost ºi va rãmâne
în istoria neamului românesc, politicã, dar mai ales
în cea culturalã, o epocã de aur. Pragmatic spus:
împlinirea auguralã a Renaºterii româneºti. Este,
fãrã îndoialã, unul din codurile fiinþiale întru
dãinuire ale românilor / ale românitãþii.
Despre relevanþa epocii lui Constantin
Brâncoveanu, despre brâncovenism ca stare de
afirmare a ethosului românesc s-a scris cu hãrnicie
ºi acribie, ºi nu mã îndoiesc cã se va mai scrie  iatã
cã o fac ºi eu acum  aºadar, s-a încercat ºi se va
mai încerca sã se descopere / decripteze secrete ale
duhului brâncovenesc care, de vreo trei veacuri
ºi mai bine încoace, s-a încrustat indestructibil, mirabil
ºi arhetipal în ADN-ul nostru spiritual.
Îmi scapã de ce unii lideri / formatori de opinie
intelectualã, mai ales / mai abitir ºi cu porniri
vituperatoare dupã anul prãbuºirii comuniste 1989,
s-au dezlãnþuit împotriva valorilor autentice ºi
cu perspectivã universalã ale românilor, chiar
ºi pe Constantin Brâncoveanu privindu-l, à
rebrousse, ca pe un principe oarecare cu aere
de ctitor mimetic decât ca pe un ziditor conºtient
cã ar fi avut o misiune  ºi a fost cu ardoare conºtient
 de înãlþare, întru spirit european constructiv,
ºi politic, ºi cultural, a patriei sale. ªi nu numai cu
ardoare a fost, ci ºi cu program.
Fac aici o parantezã, apropo de pornirile ucigaºe
de valori ale unor intelectuali români, unii foarte
importanþi prin operã, de aici ºi nedumerirea mea,
gândindu-mã, în cazul Brâncoveanu, la
europeanul prin educaþie ºi viziune cãrturãreascã
stolnic Constantin Cantacuzino. Cãci este bine
de ºtiut faptul cã, voindu-ºi-l pe fiul ªtefan urcat pe
tronul Þãrii Româneºti, a uneltit, cu pârã josnicã, la
Înalta Poartã, pentru a-l pierde  accentuez, a-l
pierde, ºi nu, pur ºi simplu, a-l înlãtura din domnie 
pe Constantin Brâncoveanu, care i-a fost ºi protector ºi rudã. ªi care fiu, dupã un an de domnie,
va fi, la rându-i descãpãþânat, laolaltã cu tatãl sãu,
Constantin Cantacuzino, stolnicul, la Istanbul.
Constantin Brâncoveanu fusese rãzbunat astfel
tot de hangerul cãlãului otoman. O, da, eternele
trãdãri ºi de sine, ºi ale aproapelui, ale intelectualitãþii
rãtãcitoare pe la poale de Carpaþi! Se pare a fi un
pãcat originar! Care de la strãbunii geto-daci ni se
trage, cum bine l-a constatat ºi Herodot. E greu de
spus când intelighenþia valahilor se va lecui de el!
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Revin la ceea ce am putea numi programul
renascentist al voievodului martir Constantin
Brâncoveanu. Pentru cã l-a avut ºi cu inspiraþie
la aºezat cu temei în operã. Sã-l înfãþiºãm în vectorii
sãi de majorã relevenþã.
Sincronizarea diacronicã a culturii româneºti 
cu deosebire a artei arhitecturale ºi a artei picturale
 la valorile culturii europene occidentale printr-o,
aºa cum corect a developat Rãzvan Theodorescu
în Civilizaþia românilor între medieval ºi
modern (Editura Meridiane, Bucureºti, 1987, p
63.), Înnoire a formelor, tradiþionalism al
structurilor artistice, privire cãtre un trecut medieval nimbat de glorie basarabeascã, dar ºi cãtre
contemporanii ce încercau sã-ºi exprime pe calea
artei cultura lor superioarã ºi locul de excepþie
dobândit în societatea munteanã .
Propensiunea manifestã spre gestul ctitoritor
al unor personaje istorice, din rândul marii boierimi,
Constantin Brâncoveanu remarcându-se cu
strãlucire, gest pe care-l regãsim nu numai în zidirile
ecleziale, dar ºi în cele civile, comandate de
domnitor (iatã un program artistic premeditat /
asumat), care cerea fãptuitorilor (arhitecþi,
constructori, pictori) sã sãvârºeascã un efort
ingenios de originalitate relevatã / relevantã prin
uimitoarea unitate stilisticã ºi semnificativitatea
detaliilor spectaculare. (A se vedea, de pildã,
pronaosurile Bisericii Mari de la Curtea Domneascã
din Târgoviºte ºi bisericii de la Mãnãstirea Hurezi
cu impresionantele lor tablouri murale votive
voievodale, dar ºi stucaturile palatelor de la
Mogoºoaia ºi Potlogi, o abilã ºi sugestivã sintezã
orientalã  occidentalã evidentã în acolada
graþioasã a arcaturilor de ancadramente de
sorginte persanã ºi în rococoul de inspiraþie vest
europeanã al arabescurilor).
Infatigabila pohtã  stimulatã de Constantin
Brâncoveanu cu insistenþã  a creatorilor de artã
ai epocii de a se racorda la tendinþele
postrenascentiste occidentale (brâncovenismul
fiind, de fapt, culminarea Renaºterii româneºti) în
expresie / expresivitate originalã, eludând
mimetismul comod ºi irelevant, o racordare cu
metodã, deci, impunând, cum am mai spus în altã
parte, o inubliabilã matrice stilisticã româneascã:
DUHUL BRÂNCOVENESC.

Dr. George Coandã

Profesor Honorificus, Universitatea Valahia din Târgoviºte
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Ziua Culturii Naþionale marcatã ºi remarcatã la Târgoviºte
într-un mediu academic, cu un public ales
La 15 ianuarie 2014, Universitatea Valahia din Târgoviºte, prin
Biblioteca Universitarã a organizat în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa, un eveniment
dedicat zilei lui Mihai Eminescu ºi, implicit Zilei Culturii Naþionale.
Prin manifestãrile dedicate acestei zile, ne-am dorit sã oferim
publicului o formulã inovativã ºi spectacularã de a sãrbãtori un
eveniment naþional. Astfel, profesorul universitar Petre Bârlea nea vorbit despre identitatea culturalã în contextul globalizãrii, într-o
conferinþã care ne-a conºtientizat importanþa acestui fenomen. A
urmat un recital de poezie al doamnei Paula Romanescu, o voce
importantã a poeziei din þara noastrã, membrã a Uniunii Scriitorilor.
Nu au lipsit nici lansãrile de carte, moment în care poeþii
târgoviºteni ºi nu numai, ne-au prezentat cele mai recente realizãri ale lor, în materie de literaturã scrisã. ªi, nu
ne-au dezamãgit! O astfel de zi nu se putea încheia decât cu un moment muzical oferit de Corala Appasionato,
coordonatã de dirijorul Florin Badea, care ne-a cântat ºi încântat sufletul.

Ramona Stanciu

Director Biblioteca Universitãþii Valahia din Târgoviºte

Gala Biblionet, gala bibliotecarilor
din judeþul Dâmboviþa
Programul naþional BIBLIONET  Lumea în biblioteca mea!, parte a
Programului Mondial Global Libraires, finanþat de Fundaþia Bil & Melinda Gates
a reprezentat cu siguranþã o filã importantã în dezvoltarea bibliotecilor din þarã.
Ce a însemnat acest program ºi ce inovaþii a adus în cadrul bibliotecilor
s-a putut vedea la sfârºitul celor cinci ani de derulare a acestui proiect.
Dotarea bibliotecilor cu echipament tehnologic format din calculatoare,
scanere, imprimante, videoproiectoare, formarea profesionalã, întreaga
logisticã antrenatã în jurul acestui program nu a fãcut altceva decât sã ducã
la dezvoltarea instituþiei bibliotecii în ansamblu.
Participarea s-a fãcut pe bazã de proiect desfãºurat în mai multe etape
ºi câºtigat în funcþie de cât de bun ºi cât de bine argumentat a fost acesta.
Biblioteca I. H. Rãdulescu Dâmboviþa se poate mândri cu faptul cã a
câºtigat acest proiect în primele runde, mai exact în anul 2008, proiect
derulat pânã la sfârºitul anului 2013 în 77 de biblioteci comunale plus Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa. Aceastã
pondere a situat Dâmboviþa pe un loc fruntaº în þarã în ceea ce priveºte derularea acestuia, a cãrui valoare doar
la nivelul judeþului nostru a fost de 440 mii dolari.
La sfârºitul anului 2013, dupã 5 ani de Biblionet în care toþi bibliotecarii din biblioteca judeþeanã ºi din cele 77
biblioteci comunale au participat la diferite cursuri de formare: de la utilizarea calculatorului ºi iniþierea în tainele
sale, la dezvoltarea noilor servicii de bibliotecã, formare în advocacy sau scriere de proiecte, pânã la managementul
voluntarilor sau digitales, toate aceste lucruri minunate ne-au dat imboldul de a organiza o Galã Biblionet, în care
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nu am fãcut altceva decât sã evidenþiem încã o datã beneficiile,
dar ºi actorii implicaþi în derularea lui.
Pentru a rãsplãti efortul, implicarea, participarea ºi realizãrile
din cadrul programului Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa în
parteneriat cu Filiala ANBPR Dâmboviþa au acordat diplome
pe douã secþiuni: Premii speciale ºi premii dedicate tuturor
bibliotecarilor care s-au format în cadrul cursului Biblionet 
Lumea în biblioteca mea!.
Secþiunea premiilor speciale a fost gânditã pentru
persoanele ºi bibliotecile implicate în coordonarea programului,
printre aceºtia numãrându-se coordonatorul proiectului în judeþul
Dâmboviþa  Andreescu Vlãduþ, formatorii din cadrul bibliotecii
judeþene  Faur Ileana, Rotaru Florina dar ºi bibliotecile orãºeneºti care au jucat un rol important în promovarea
acestui proiect. Cealaltã secþiune s-a adresat tuturor bibliotecarilor care au participat la implementarea ºi la
cursurile oferite de Biblionet.
Aceastã galã a marcat cumva sfârºitul acestui proiect atât de ofertant, dar ºi obligaþia noastrã a bibliotecarilor
de a gãsi noi oportunitãþi de finanþare, noi provocãri, astfel încât misiunea fiecãrui bibliotecar sã se completeze
cu cea a instituþiei pe care o deserveºte demonstrând astfel cã rãspundem tuturor doleanþelor ºi referinþelor
utilizatorilor contemporani, fãcând din bibliotecã o verigã principalã în educaþia culturii, o oazã de liniºte ºi de
frumos, iar cartea  instrumentul nostru de lucru sã devinã oglindã ºi popas al spiritului spre realizare.

Daniela Iordache
bibliotecar

24 ianuarie 1859 în conºtiinþa românilor 
un concurs judeþean de tradiþie
În anul 2009, rãspunzând unei iniþiative a Colegiului Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu din Târgoviºte, Biblioteca
Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa a organizat prima ediþie a concursul judeþean dedicat elevilor de liceu 24
ianuarie 1859 în conºtiinþa românilor. La momentul respectiv, manifestarea s-a dorit o alternativã la simpozioanele ºi
conferinþele de celebrare a Micii Unirii, organizate în anii anteriori, alternativã mai antrenantã ºi mai atrãgãtoare
pentru tinerii utilizatori ai bibliotecii ºi pentru elevii liceelor dâmboviþene. Concursul, beneficiind de sprijinul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dâmboviþa, s-a bucurat de un real succes în rândurile elevilor ºi ale profesorilor de istorie, ajungând
în prezent una dintre manifestãrile culturale de tradiþie ale Bibliotecii Judeþene I. H. Rãdulescu Dâmboviþa, fiind
inclusã anual în programul sãu de animaþie culturalã. Formatul de concurs  o echipã alcãtuitã din câte trei elevi
pentru fiecare instituþie de învãþãmânt de nivel liceal, ce rãspunde la un set de întrebãri tip grilã, alcãtuite pe baza
informaþiei din manualele ºcolare  a fost pãstrat la toate ediþiile. La ediþia desfãºuratã pe 24 ianuarie 2014, au
participat un numãr de 7 echipaje reprezentând Colegiul Naþional Constantin Cantacuzino, Colegiul Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviºte, Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviºte, Liceul
Teoretic Petru Cercel, Colegiul Naþional Constantin Carabella, Liceul Teoretic Ion Heliade Rãdulescu.
Clasamentul în urma punctajului obþinut, a fost
urmãtorul: Premiul I  Colegiul Naþional Constantin
Cantacuzino; Premiul II  Colegiul Naþional Ienãchiþã
Vãcãrescu; Premiul III  Liceul Teoretic Ion Heliade
Rãdulescu; Menþiune  Liceul Tehnologic de Transporturi
Auto Târgoviºte.
Dacã la ediþiile din anii anteriori, câºtigãtorii primeau
din partea bibliotecii un consistent pachet de cãrþi, în
anul 2014 aceeaºi instituþie a reuºit sã le asigure premii
substanþiale în bani.
În prezent, 24 ianuarie 1859 în conºtiinþa
românilor este singurul concurs pe teme de istorie din
Judeþul Dâmboviþa care se bucurã de o tradiþie neîntreruptã.

Dr. Alexandru ªtefãnescu
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR
NICOLAE MELINESCU 
un om de televiziune infatigabil
La 31 ianuarie a.c. Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu a fost gazda unui eveniment
care a reunit în sala de conferinþe un numeros
public interesat de secretele televiziunii: studenþi
în jurnalism la Universitatea Valahia, redactori
din mass-media dâmboviþene, membri ai Filialei
Ion Heliade-Rãdulescu Dâmboviþa a Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România ºi ai Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni, ofiþeri din Garnizoana
Târgoviºte ºi nu numai. Evenimentul a fost prilejuit
de prezenþa la Biblioteca Judeþeanã a omului de
televiziune, fãrã îndoialã a micului ecran, Nicolae
Melinescu, care ºi-a lansat volumele Uriaºul care
se trezeºte (CA Publishing, 2009) ºi O viziune
despre televiziune (2013).
Este bine de ºtiut cã Nicolae Melinescu este
un adevãrat reporter frenetic care a fost pe
fronturile rãzboiului din Vietnam, a cãlãtorit în
misiune jurnalisticã în continentul negru postcolonial, a fost infatigabil corespondent al
Televiziunii Române acreditat la Washington
DC; a stat la taifas cu mari personaje istorice
ale lumii politice contemporane (Aga Khan,
Ghaddafi, cu secretarii general ai ONU Perez

Cuellar ºi Boutros Ghali, cu George W. Bush ºi
nu numai); este cel dintâi telejurnalist român
laureat al CNN.
Directorul Bibliotecii Judeþene, prof.univ.dr.
Agnes Erich, amfitrionul evenimentului, a
recomandat cartea de vizitã a distinsului invitat,
iar veteranul presei târgoviºtene-dâmboviþene,
omul de culturã George Coandã, a recenzat cele
douã incitante lucrãri prin tematica lor, una,
ineditã, datoritã incursiunii sale acribice ºi
peremptorii în Africa subsaharianã  spaþiu supus
unor acerbe jocuri de interese geopolitice ºi
geoeconomice, dublat de aspiraþia la demnitate
ºi independenþã naþionalã a unor state din aceastã
din aceastã zonã, cealaltã, un veritabil manual
vizând arta realizãrii emisiunilor de televiziune,
întemeiat pe îndelungata experienþã dobânditã de
oaspete în Televiziunea Românã.
Epilogul evenimentului a fost semnat de Nicolae
Melinescu care a reþinut atenþia prin informaþiile
oferite, developând câteva secvenþe memorabile din
exemplara sa biografie, ºi de om de culturã, ºi de
om de televiziune. Aceste mãrturisiri au avut darul
sã producã o profundã impresie.

George Coandã
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Dialogul între generaþii transformã tinerii
ºi vârstnicii în cetãþeni europeni
activi la bibliotecã
Se spune cã, în zilele noastre, prãpastia dintre
generaþii este din ce în ce mai adâncã. Nivelurile
de educaþie ºi concepþiile diferite nu fac altceva
decât sã creeze tensiuni între oamenii maturi ºi
cei tineri, iar acest lucru afecteazã dezvoltarea
societãþii în care trãim.
Existã însã ºi excepþii de la regulã, care
dovedesc cã adolescenþii ºi cei trecuþi de prima
sau a doua tinereþe pot comunica ºi lucra foarte
bine în echipã. Acest exemplu pozitiv este
evidenþiat de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa, care, la începutul anului
2013 a reunit pensionari ºi adolescenþi dornici sã
înveþe sã depãºeascã barierele societãþii.
Profitând de faptul cã anul 2013 a fost declarat
de cãtre Comisia Europeanã drept Anul European
al Cetãþenilor, Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa a demarat o activitate
menitã sã-i facã pe dâmboviþenii de toate vârstele
sã conºtientizeze importanþa comunicãrii ºi a
toleranþei. Este vorba despre un curs de
comunicare, lucru în echipã ºi intercunoaºtere la
care au fost invitaþi sã se înscrie toate categoriile
de utilizatori ai instituþiei, de la liceeni pânã la
pensionari.
Obiectivele iniþiativei au fost:
 Creºterea gradului de înþelegere, toleranþã
ºi respect dintre generaþii;
 Dobândirea de abilitãþi ºi aptitudini necesare
pentru viaþa de zi cu zi, atât în rândul tinerilor cât
ºi al pensionarilor, cu ajutorul unor metode
nonformale;
 Stimularea implicãrii tuturor categoriilor de
oameni în acþiuni de voluntariat în beneficiul
bibliotecii ºi al utilizatorilor, schimburi de experienþã
ºi peer education;
 Promovarea educaþiei nonformale ca formã
de învãþare ºi stimulent al incluziunii sociale ºi
toleranþei;
 Promovarea cetãþeniei europene active, a
20

dialogului intercultural ºi sporirea sentimentului de
apartenenþã la Uniunea Europeanã.
Ideea acestui curs de formare a luat naºtere în
anul 2012 când, în timpul unor activitãþi de animaþie
culturalã desfãºurate în judeþ, bibliotecari-formatori
din cadrul Centrului de formare profesionalã al
Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa au folosit diferite metode interactive
pentru a stimula participarea activã a publicului.
Astfel, s-a constatat cã oamenii din generaþii
diferite, care au experienþã de viaþã ºi idei diferite,
pot lucra foarte bine ºi frumos împreunã, iar pentru
asta au nevoie doar de un mic imbold
Bibliotecarii-formatori au concluzionat cã un
curs de comunicare, lucru în echipã ºi
intercunoaºtere la care sã participe dâmboviþeni
de vârste diferite ar fi benefic pentru membrii
comunitãþii ºi au fost desfãºurate câteva sesiuni
de formare pilot în 2012. Datoritã succesului
înregistrat ºi numãrului mare de persoane care
au dorit sã participe, iniþiativa a fost implementatã
ºi în 2013, dar în mod diferit. De aceastã datã,
sesiunile de formare au durat mai mult pentru
fiecare grupã ºi s-au folosit metode precum teatrul
de improvizaþie, tehnici de comunicare eficientã
în echipã, evaluarea tipului de personalitate ºi mod
de lucru în echipã (evaluarea DISC) ºi altele.
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Participanþii cursului de formare Dialog
nonformal între generaþii au fost tineri liceeni, cu
vârste cuprinse între 15 ºi 19 ani ºi oameni maturi
(pãrinþii lor, profesori ºi pensionari). Cu toþii au
devenit o echipã unitã ºi productivã, cu ajutorul
bibliotecarilor. În cadrul cursului, au dobândit
cunoºtinþe ºi aptitudini care le vor fi utile ºi în viaþa
de zi cu zi, tinerilor pentru carierã, obþinerea unui
loc de muncã ºi integrarea în echipã sau pentru a
interacþiona cât mai bine cu cei din jur, iar celor
trecuþi de prima tinereþe pentru a comunica cu
cei tineri sau pentru a se integra în alte grupuri
sociale. Nu în ultimul rând, participanþii au devenit
mai atenþi la nevoile ºi felul de a fi ale celor din jur,
învãþând sã empatizeze ºi sã-i accepte pe ceilalþi,
cu calitãþi ºi defecte.
Sesiunile de formare au reunit diferite tehnici
de comunicare eficientã ºi lucru în echipã, jocuri
de intercunoaºtere ºi metode nonformale de
teambuilding. Astfel, cursanþii au trecut prin
evaluarea personalitãþii ºi a stilului personal de
lucru folosind evaluarea DISC (model psihologic
de origine americanã prin care oamenii pot
descoperi cum sunt atunci când lucreazã în
echipã, pentru a-ºi da seama cum trebuie sã
comunice ºi sã lucreze cu colegii). Ulterior, li sau prezentat diferite tehnici de lucru ºi comunicare
în echipã, bazate pe trãsãturile expuse în evaluare
DISC. Astfel, participanþii au învãþat cum pot
aborda colegii mai dificili sau de care îi despart
diferite bariere: de concepþii, vârstã, experienþã
personalã ºi profesionalã etc. Cu toþii au deprins
tehnici de public speaking (susþinerea unui
discurs în faþa publicului), cu tot ce presupune
aceasta (capacitatea de a sintetiza informaþia, de
a capta atenþia publicului, de a improviza).
Intercunoaºterea a fost posibilã cu ajutorul

jocurilor nonformale de teambuilding, iar
creativitatea ºi spontaneitatea au fost eliberate
prin folosirea teatrului de improvizaþie. Acesta
reprezintã o metodã nonformalã potrivitã pentru
toate categoriile sociale ºi de vârstã, deoarece
toþi cei care o utilizeazã îºi folosesc la cote
maxime potenþialul creativ, artistic, imaginaþia,
spontaneitatea ºi spiritul de echipã.
Tematica cursului ºi metodele utilizate au fost
foarte bine primite de participanþi, care au furnizat
de fiecare datã un feed-back pozitiv echipei. Conform evaluãrilor, fiecare dintre ei, indiferent de
vârstã, poziþie socialã sau statut a avut ceva de
învãþat, iar experienþa astfel dobânditã au
fructificat-o dãruind ºi altora o parte din ea.
Dupã ce au absolvit cursul, tinerii participanþi
au devenit voluntari ai Bibliotecii Judeþene Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa ºi s-au implicat
în proiecte naþionale ºi internaþionale
implementate de aceastã instituþie. Seniorii au
devenit ºi ei voluntari, implementând un proiect
prin care doresc sã iniþieze alþi seniori, mai puþin
norocoºi, în tainele utilizãrii computerului. Ei sunt
sprijiniþi în aceastã nobilã iniþiativã chiar de cãtre
tinerii voluntari alãturi de care au participat la
cursul de comunicare, lucru în echipã ºi
intercunoaºtere.
Iatã cum 2013  Anul European al Cetãþenilor
le-a oferit dâmboviþenilor de toate vârstele ºansa
sã devinã activi ºi sã schimbe în bine atât viaþa
lor, cât ºi a semenilor. Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa le mulþumeºte
pentru participare ºi le ureazã mult succes în
activitãþile viitoare!

Vlãduþ Andreescu

Metodist
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Iniþiere în utilizarea calculatoarelor ºi socializare
virtualã pentru persoane aflate în situaþii deosebite
(Curs susþinut de Fundaþia Andrei Târgoviºte, în parteneriat
cu Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa)
Tot ceea ce nu avem de la naºtere ºi de care avem
nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaþie.
Aceastã educaþie ne vine de la naturã, de la oameni
sau de la lucruri. (Jean Jaques Rousseau)

Pornind de la acest citat frumos despre
educaþie, sunt bucuroasã sã vã împãrtãºesc în
câteva rânduri activitãþile ce au loc la noi în oraº,
prin iniþiativa Fundaþiei Andrei. Sunt deja 4 ani
de când doamna Victoria Harhoiu, preºedintele
Fundaþiei Andrei, întreprinde activitãþi ºi susþine
cursuri de iniþiere în socializarea virtualã pentru
persoanele defavorizate (pensionari sau
persoane fãrã loc de muncã). Începând cu data
de 9 octombrie 2011 la Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa au loc sãptãmânal cursuri de iniþiere în utilizarea calculatoarelor
ºi socializarea virtualã.
Aºadar, în prezent ne mândrim cu 8 serii de cursuri care au avut deja loc, toate susþinute cu
sprijinul Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu, voluntarilor Fundaþiei precum ºi cu sprijinul
Centrului EUROPE DIRECT Târgoviºte.
Pensionarii prezenþi la acest curs au avut posibilitatea sã înveþe tainele calculatorului, de a intra în
lumea digitalului ºi a tuturor posibilitãþilor de comunicare pe care mediul virtual þi-l oferã. Putem vorbi,
la acest moment, de cursanþi pregãtiþi care ºtiu sã foloseascã elemente de utilizare ale programului
Word, motoarelor de cãutare Google, sau a platformelor Facebook, Yahoo Mail precum ºi Youtube.
Fiecare participant, sub îndrumarea atentã a voluntarilor ºi a reprezentanþilor Fundaþiei, a putut sã
înveþe ºi sã dobândeascã abilitãþi necesare utilizãrii computerului. În aceeaºi mãsurã cursanþii au
avut ocazia sã îºi creeze conturi personale atât pe
Yahoo Mail sau Facebook, conturi pe care ulterior
le-au gestionat singuri.
Iatã câteva dintre pãrerile participanþilor cu privire
la acest curs:
Sunt bucuros sã mã numãr printre cei care au
fost iniþiaþi în tainele folosirii calculatorului aici la
bibliotecã. Mi-a plãcut absolut tot ce am descoperit
folosindu-l; mi-a plãcut ºi atmosfera prietenoasã
creatã atât de voluntari cât ºi mediul elevat al
bibliotecii. Din acest motiv mi-am achiziþionat un calculator care sã mã ajute sã socializez ºi de acasã.
(Alecsandru Matei, pensionar).
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Acum pot vorbi mai des cu fiica mea, care
locuieºte în Spania, prin intermediul Facebook-ului.
(Maranda Cocoº, pensionarã).
Am propriul meu cont de e-mail, reuºind astfel
sã primesc ºi sã transmit informaþii utile ºi
frumoase. (Melania Vãtafu, pensionarã).
Sunt o gospodinã dedicatã, însã acum
împãrtãºesc noi reþete cu prietenele utilizând
internetul. (Raisa Opalcu, pensionarã).
Recuperarea mea dupã o operaþie grea, s-a
produs mai repede ºi fãrã traume, datoritã integrãrii mele în activitatea cursului de iniþiere în utilizarea
calculatoarelor ºi socializarea virtualã, susþinut de Fundaþia Andrei. Mulþumesc pe aceastã cale
voluntarelor Irina Gabriela Tudor ºi Oana Grigore Stan. (Valeria Constantinescu, pensionarã).
Acestea sunt doar câteva din opiniile celor care au beneficiat de cursul organizat de noi. Fericirea,
mulþumirea ºi recunoºtinþa pe care aceºti oameni le-au exprimat cu privire la noile lucruri pe care leau învãþat, sunt extraordinare. Sunt fericitã sã fiu una dintre persoanele care au simþit emoþia, ambiþia
ºi determinarea acestora de a persevera în deprinderea acestor abilitãþi.
Sunt câþiva oameni care au avut rãbdarea necesarã ºi plãcerea de a fi un mic îndrumãtor pentru
aceºti oameni speciali. Este vorba despre voluntarii fundaþiei cãrora vrem sa le mulþumim: Irina Gabriela
Tudor, Oana Grigore Stan ºi Rizea Maria.
Venirea Primãverii ne-a adus încheierea unei noi serii de cursanþi, însã suntem pregãtiþi sã îi
primim pe cei care doresc sã îºi îmbogãþeascã cunoºtinþele, sã dobândeascã noi ºi noi abilitãþi,
moderne, necesare socializãrii, transmiterii, culegerii ºi de ce nu, a prelucrãrii de informaþii.
Prin urmare, vã invitãm pe cei care sunteþi interesaþi, sã vã înscrieþi începând cu data de 18 martie
2014 la un nou curs GRATUIT de iniþiere în utilizarea calculatorului. Cursul va începe în data de 5 mai
2014, ora 14:00, la Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa care ne pune la dispoziþie
baza materialã ºi un mediu ambiant minunat.
Înscrierile se pot face la:
Telefon: 0345103643, 0730247473
E-mail: fundatia_andrei@yahoo.com
Facebook: fundatia.andrei.5@facebook.com ºi < Fundaþia Andrei Târgoviºte >
SITE http://fundatiaandrei.wordpress.com/
Închei îndemnându-vã sã luaþi în calcul cã dezvoltarea ºi evoluþia personalã nu cunoaºte bariere.
Suntem datori sã ne bucurãm ºi sã primim tot ceea ce viaþa ne oferã.
Ca ºi voluntar al Fundaþiei Andrei îmi exprim recunoºtinþa faþã de voi toþi care aþi participat ºi
beneficiat de resursele puse la dispoziþie de acest ONG ºi de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa, dar ºi celor care au ajutat
în concretizarea tuturor acestor activitãþi, preºedinta
Fundaþiei Andrei  Victoria Harhoiu. Aduc din nou
aceleaºi mulþumiri doamnei manager al Bibliotecii
Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa,
Agnes Erich, managerului Centrului EUROPE DIRECT, Vlãduþ Andreescu, precum ºi gazdei sãlii
multimedia unde are loc cursul nostru  bibliotecar
Raluca Rusu.

Mãdãlina Olteanu

voluntar al Fundaþiei Andrei Târgoviºte

23

CURIER  Revistã de culturã si
, bibliologie

Biblioteca Comunalã Mãtãsaru,
de la vechi la nou

Tot ce e nou se presupune a fi ºi mãreþ
Marcus Cornelius Tacitus

Biblioteca Comunalã Mãtãsaru, singura instituþie culturalã
de interes din Comuna Mãtãsaru, este o bibliotecã de tip
enciclopedic pusã în slujba comunitãþii locale, având
misiunea de a servi interesele de informare, studiu, educaþie,
lecturã ºi recreere, oferind acces liber, gratuit ºi
nediscriminatoriu la informaþie ºi cunoaºtere prin resursele
de care aceasta dispune: colecþii, tehnologie, personal.
Biblioteca a fost înfiinþatã în anul 1966 funcþionând în
Cãminul Cultural din satul Teþcoiu. În anul 1991 este mutatã
în localul fostei primãri din acelaºi sat, iar în 1998 îºi
desfãºoarã activitatea în satul Creþuleºti, în clãdirea unde
funcþioneazã ºi o grãdiniþã pentru copii. În anul 2013 îºi
schimbã din nou locaþia, de aceastã datã în spaþiul primãriei
nou  înfiinþate din satul Creþuleºti.
Ca instituþie publicã ce face parte integrantã din sistemul informaþional naþional, Biblioteca Comunalã
Mãtãsaru se preocupã permanent de îmbunãtãþirea, diversificarea ºi modernizarea serviciilor, iniþiind ºi
derulând în acest sens activitãþi culturale, parteneriate ºi proiecte. În anul 2013 biblioteca face primul pas
cãtre modernizare, alãturându-se programului Biblionet  lumea în biblioteca mea, programul care a
însufleþit ºi alte 78 de biblioteci ºi încã 6 filiale ale acestora numai în judeþul Dâmboviþa. Astfel, din luna
iunie a anului precedent, cetãþenii comunei beneficiazã de servicii moderne care oferã acces gratuit la
Internet. Lucrul care i-a încântat cel mai mult pe utilizatori este faptul ca reþeaua din interiorul bibliotecii
este wireless ºi oricine se poate conecta folosind telefonul mobil sau laptopul personal. Acest serviciu
modern, dar ºi faptul cã biblioteca îºi desfãºoarã în prezent activitatea într-un spaþiu în care sunt asigurate
toate condiþiile necesare unei bune funcþionãri, au sporit vizibilitatea bibliotecii în comunitate ºi implicit
interesul cetãþenilor pentru serviciile oferite de aceastã instituþie. Dotarea bibliotecii cu echipamente moderne
a fãcut posibilã desfãºurarea unor cursuri de iniþiere în utilizarea calculatorului pe categorii de vârstã,
concursuri de creaþie virtualã folosindu-se diverse programe de editare online, organizarea unor evenimente
care au inclus prezentãri power-point, vizionãri de filme sau chiar audiþii muzicale. Cele mai îndrãgite, în
special de copii, sunt programele desfãºurate pe perioada vacanþelor ºi care cuprind o gamã diversificatã
de activitãþi: ateliere practice, cursuri de limba englezã distractivã pentru juniori , numeroase jocuri educative realizate în grup sau individual, precum ºi acþiuni menite sã le stimuleze interesul pentru lecturã.
Un alt element de modernitate întâlnit în spaþiul bibliotecii îl reprezintã punctul de informare europeanã
înfiinþat de curând, în urma parteneriatului încheiat cu centrul de informare europeanã EUROPE DIRECT Târgoviºte, care pune la dispoziþia cetãþenilor o serie de materiale informative pe teme europene
pentru toate nivelurile de vârstã. Astfel, cei interesaþi au
ocazia sã-ºi cunoascã drepturile lor ca cetãþeni europeni,
dar ºi informaþii privitoare la programe ºi proiecte cu finanþare
europeanã.
În urma acestor schimbãri produse într-un timp relativ
scurt, Biblioteca Comunalã Mãtãsaru a cãpãtat parcã o nouã
identitate, este acum un spaþiu animat, viu, în concordanþã
cu cerinþele actuale ale comunitãþii...
Vã aºteptãm sã ne vizitaþi!

Denisa Bodi
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Biblioteca Orãºeneascã Titu 
Oazã de culturã ºi civilizaþie
Barbara Tuchman spune: Cãrþile sunt cãrãuºii
civilizaþiei. Fãrã cãrþi, istoria este mutã, literatura
nu are glas, ºtiinþa este paralizatã, iar gândirea ºi
meditaþia suspendate. Biblioteca Orãºeneascã
Titu este una dintre cele mai importante instituþii
culturale din oraºul Titu ºi are menirea de a pune
în faþa cititorului prilejuri de cunoaºtere ºi
descoperiri.
Ea are misiunea de a oferi utilizatorilor sãi:
informare, studiu, educaþie, lecturã ºi recreere,
acces liber, gratuit ºi nediscriminatoriu la
informaþie ºi cunoaºtere prin baza de date a
colecþiile pe care le deþine.
Obiectivul prioritar al bibliotecii este atragerea
la lecturã a unui numãr cât mai mare de locuitori,
punând la dispoziþia acestora lucrãri de referinþã
din toate domeniile cunoaºterii ºi totodatã de a
satisface toate cerinþele ºi nevoile de lecturã,
informare ºi documentare.
Alte obiective ale activitãþii noastre sunt:
colaborarea cu instituþii ºi organizaþii pentru a
participa la acþiuni, dezbateri, seminarii, conferinþe
destinate aducerii informaþiei mai aproape de
cetãþeni; colaborarea cu mass-media; oferirea
serviciilor de informare ajustate la nevoile locale;
oportunitatea cetãþenilor de a cunoaºte legile ºi
normele europene.
Ca punct de informare europeanã, Biblioteca
Orãºeneascã Titu pune la dispoziþia utilizatorilor
sãi materiale ºi informaþii care pot fi accesate
vizitând site-ul oficial al Uniunii Europene 

europa.eu  sau al centrului EUROPE DIRECT
Târgoviºte, instituþie care funcþioneazã în cadrul
Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu
Târgoviºte.
Prin Programul Naþional Biblionet-Lumea în
biblioteca mea!, am reuºit sã atragem cãtre
bibliotecã mult mai mulþi utilizatori, dar am câºtigat
ºi numeroºi parteneri cu sprijinul cãrora am
organizat numeroase ºi frumoase activitãþi de
animaþie culturalã.
Datoritã acestui program, Biblioteca
Orãºeneascã Titu este dotatã cu tehnicã IT de
ultimã generaþie ºi mereu la dispoziþia utilizatorilor
sãi de toate vârstele.
Anul 2013 a fost unul plin de activitãþi de
animaþie culturalã. Cu titlu de exemplificare,
enumerãm: activitãþi de comunicare a colecþiilor
sub forma de expoziþii, întâlniri cu scriitori,
dezbateri, simpozioane, conferinþe. Un instrument
deosebit de util pentru planificarea acestora a fost
Calendarul evenimentelor socio-culturale,
elaborat de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa.
De menþionat este ºi faptul cã în 2013
Biblioteca Orãºeneascã Titu a derulat proiectul
Biblioteca mea e cea mai COOL-turalã!, finanþat
de Fundaþia IREX România prin Programul
Naþional BiblioNet. Proiectul a fost desfãºurat în
parteneriat cu alte trei biblioteci locale ºi Biblioteca
Judeþeanã ºi coordonat de metodist Vlãduþ
Andreescu.
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Momentul cel mai important al activitãþilor de
animaþie culturalã din cadrul Bibliotecii Orãºeneºti
Titu a fost sãptãmâna 16-20 decembrie 2013.
Evenimentul a fost denumit ºi Sãptãmâna porþilor
deschise, pentru cã în aceastã perioadã am
sãrbãtorit Zilele Bibliotecii Orãºeneºti Titu.
Într-o atmosferã de basm parcã ruptã dintr-o
carte, Biblioteca Orãºeneascã Titu a fost
organizatoarea unor evenimente culturale de mare
amploare. Redãm mai jos câteva imagini ºi detalii
de la evenimente.
Crãciunei ºi Crãciuniþe,
Au sosit de prin nãmeþi,
Sã aducã o urare
La toþi care-au fost prezenþi.
Elevii clasei a III-a B, de la ªcoala Gimnazialã
Pictor Nicolae Grigorescu, coordonaþi de
Alexandra Cosmete, au încântat publicul cu
minunate colinde româneºti.
Clasa a IV  a B, de la ªcoala Gimnazialã
Pictor Nicolae Grigorescu, coordonatã de d-na
înv. Cornelia Olaru, a adus în sufletele noastre 
Magia Crãciunului , punând în valoare a ce este
mai curat ºi pur  COPILÃRIA.
Biblioteca Orãºeneascã Titu  punct de
informare europeanã a fost gazda unei activitãþi
inedite dedicatã sãrbãtorilor de Crãciun,
organizatã ºi coordonatã de cãtre învãþãtorii:
Antoaneta Alexandru ºi Gheorghe Alexandru,
clasa a IV-a a step by step, de la ªcoala
Gimnazialã Pictor Nicolae Grigorescu  Titu.
Momentul a culminat cu Oda eroilor cãzuþi la
Revoluþia din decembrie 1989.
Cu lerui ler ºi crengi de mãr, cu magi ºi
îngeraºi, elevii clasei a Ia C, înv. Tatiana Tudor,
de la ªcoala Gimnazialã  Pictor Nicolae
Grigorescu, au susþinut unul dintre cele mai

frumoase momente dedicate Naºterii Mântuitorului
Iisus Hristos.
În data de 19 decembrie 2013, Biblioteca
Orãºeneascã Titu, a fost gazda unui eveniment
de amploare  Conferinþa Cãlãtori prin Munþi
organizatã de Asociaþia de Turism Chindia din
Târgoviºte, în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã
Pictor Nicolae Grigorescu.
Programul a cuprins:
 Asociaþia de Turism Chindia (A.T.C. 30) în
an aniversar;
 Expediþie În Mont Blanc;
 Prezentarea unor piese de echipament
folosite în timpul expediþiei;
 Maratoane montane;
Parteneri: ªcoala Gimnazialã Pictor Nicolae
Grigorescu; Primãria Oraºului Titu; Biblioteca
Orãºeneascã Titu, Asociaþia de pãrinþi Nicolae
Grigorescu Titu.
Zilele bibliotecii au culminat cu un spectacol
dedicat tradiþiilor ºi obiceiurilor de Crãciun, lansare
de carte prof. Iulia Pârvu  Întoarcere la rãdãcini
ºi Alex Vâlcu  Prietenii Copilãriei. La acest
eveniment au participat consilieri locali, scriitori,
învãþãtori  Dumitrescu Manuela, Olaru Cornelia,
Cosmete Alexandra, Bãcanu Simona, Marin Maria,
Tudor Tatiana, Mirescu Oana, Alexandru
Antoaneta, Alexandru Gheorghe, Marin Alexandra;
bibliotecari precum: Toboºaru Vasilica  Biblioteca
Publicã Potlogi, Marinicã Gabriele  Biblioteca
Publicã Costeºtii din Vale, Ioniþã Eugenia 
Biblioteca Publicã Odobeºti, Gogioiu Luminiþa 
Biblioteca Publicã Pucioasa, copii, tineri ºi cetãþeni
ai oraºului Titu, voluntari.

Nicoleta Liliana Grigorescu
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PATRIMONIU

Bibliotheca Mellicensis
De când am citit romanul Numele trandafirului,
de Umberto Eco (în 1984, la publicarea sa în limba
românã, la Editura Dacia din Cluj-Napoca, în
traducerea lui Florin Chiriþescu) am dorit sã vizitez
Stift Melk, mãnãstirea catolicã austriacã de la Melk,
deºi Edificiul ºi biblioteca sa, descrise în roman,
nu acolo au fost localizate de autor. Legãtura dintre
aceastã carte ºi Melk este cã în faimoasa abaþie
îºi scrie Adso, naratorul povestirii, amintirile la
bãtrâneþe. Acolo este rememoratã întreaga istorie
a bibliotecii interzise.
Intriga romanului se bazeazã pe interdicþia
accesului la o anume cunoaºtere. Curiozitatea celor
care vor sã atingã cartea ascunsã are ca preþ însãºi
viaþa. Edificiul  bibliotecã  turnul abaþiei în care se
petrece acþiunea este conceput ca un labirint plin de
capcane, în care nu se poate orienta decât iniþiatulpaznic. El conþine comori intelectuale ºi artistice, dar
este intangibil. Este un fel de seif, gândit nu atât sã
protejeze valorile, cât sã le facã inaccesibile profanilor.
Ideea care guverneazã aceastã bibliotecã este
cenzura, nu comunicarea. Planul construcþiei
urmãreºte sã dezorienteze pe oricine n-ar fi capabil
sã-i pãtrundã tainele, cheile, simbolurile. Aspectul
însuºi intimideazã: prin poziþia sa de neatins este o
adevãratã fortãreaþã în stare sã umple de spaimã
pe cãlãtorul care s-ar fi apropiat (...) Oricum nu voi
spune  povesteºte personajul-martor, Adso din Melk
(Adso von Melk)  cã ea te-ar face sã nutreºti
sentimente de bucurie. Mie mi-a provocat spaimã...
Biblioteca-citadelã, cu intrãri ascunse, este
conceputã de un spirit malefic, neiubitor de luminã,
claritate ºi mai ales de bucurie. De altfel, cartea opritã,
cartea ucigaºã, este tocmai o carte despre râs.
Am ajuns în cele din urmã ºi eu, asemenea
autorului celebrului roman, în apropiere de Melk,
unde ºi azi, perpendicular pe braþul fluviului, se
ridicã atât de frumosul Stift, de mai multe ori
restaurat de-a lungul secolelor.
Aºezatã pe o stâncã, deasupra unui afluent al
Dunãrii, râul Wachau, celebra abaþie este un
impresionant ansamblu baroc, recent restaurat,
respirând opulenþã, tradiþie ºi culturã.
Istoria locului se pierde în negura veacurilor.
Romanii au construit aici o fortificaþie cu un port flu-

vial. Slavii migratori l-au botezat Melk, ceea ce
înseamnã râu liniºtit, cum este ºi azi acest curs de
apã ce se varsã în Dunãre. Carol cel Mare a donat
aici feude, nobilii din familia Babenberg au construit
un castel fortificat, iar primii cãlugãri sunt menþionaþi
abia la început de secol XI. Adevãrata dezvoltare a
aºezãmântului monahal începe însã în 1089, odatã
cu stabilirea cãlugãrilor benedictini în castelul donat
de Leopold al II-lea de Babenberg. Vechiul ordin
religios, fondat de Benedict de Nursia, în anul 529
la Montecassino, ºi-a desfãºurat activitãþile
religioase, culturale ºi educaþionale fãrã întrerupere,
de la 21 martie 1089, pânã acum. De altfel, în marea
abaþie funcþioneazã ºi în prezent o instituþie de
învãþãmânt, ºcoala datând din secolul al XII-lea.
Se ºtie cã benedictinii se dedicau cu acribie, în
scriptoriile lor, activitãþii de copiere ºi ornare a
manuscriselor, de stabilire filologicã a textelor vechi,
muncã foarte laborioasã, de unde ºi sintagma
rãbdare (trudã) de benedictin.
Aºa cum se aratã azi, construcþia barocã a
întregului ansamblu ºi a bibliotecii sale, se
datoreazã iniþiativei abatelui Berthold Dietmayer,
conducãtor între 1700 ºi 1739. Concepþia ºi
realizarea lucrãrilor se datoreazã arhitectului Jakob
Prandtauer. Un artist italian, Antonio Beduzzi, s-a
ocupat cu decoraþiile interioare, iar biserica abaþiei
a fost pictatã de un austriac, Johann Michael
Rottmayr. Mãnãstirea de la Melk are, aºadar ºi o
Bibliotecã faimoasã, plasatã, în cadrul marelui
ansamblu cu catedralã, curþi interioare colonade,
sãli monumentale ºi statui baroce, în aºa fel încât,
dupã ce traverseazã sãlile Muzeului (reorganizat
în 2001), în care sunt expuse comori de artã din
colecþiile aºezãmântului, vizitatorul poate pãtrunde
în opulentul spaþiu al bibliotecii, de unde coboarã
pe o scarã în spiralã, direct în biserica abaþialã.
Unul dintre spaþiile cele mai importante dintr-o
mãnãstire benedictinã este tocmai cel dedicat
adãpostirii cãrþilor. La Melk sala monumentalã a
bibliotecii este dominatã de plafonul pictat în 17311732 de Paul Troger. Este o reprezentare alegoricã
a Credinþei, iar compoziþia include cele patru virtuþi
cardinale  prudenþa, dreptatea, curajul ºi
temperanþa. Patru statui din lemn aurit, provenind
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din vechea bibliotecã, grupate câte douã de-o parte
ºi de alta a celor douã uºi, simbolizeazã teologia,
filosofia, medicina ºi dreptul. De jur împrejur, de la
parchet la plafon, rafturile de lemn aurit conþin volume în splendide legãturi de piele. În pofida strãlucirii
ornamentelor, plafonului pictat în trompe loeil ºi
cotoarelor aurite ale volumelor din rafturi, care
încântã mulþimea de turiºti neavizaþi, nu acolo se
aflã adevãratele valori. Acestea nu sunt prezentate
publicului, ci sunt conservate în zone mai puþin
accesibile (depozitele bibliotecii).
În 1989, cu ocazia aniversãrii a nouã secole de
prezenþã benedictinã la Melk, a fost publicat un catalog monumental (900 Jahre Benediktiner in Melk
Jubiläumsausstellung 1989), realizat de mai mulþi
profesori universitari ºi cercetãtori, doctori în ºtiinþe,
istorici ºi istorici ai artei, în care sunt descrise ºi
reproduse importante valori din colecþiile Bibliotecii
(Melker Stiftsbibliothek/Bibliotheca Mellicensis). În
afara patrimoniului de artã, reprezentativ pentru
epocile de dezvoltare ale aºezãmântului, pãstrate în
diverse sãli ºi în colecþiile muzeului abaþial de la Melk,
Biblioteca deþine exemplare de referinþã pentru istoria
cãrþii manuscrise ºi a tiparului. În fondurile sale se
aflã 1800 de manuscrise, 750 de incunabule, 1700
cãrþi de secol XVI, 4500 din veacul urmãtor ºi 18.000
titluri publicate pe parcursul secolului al XVIII-lea. La
acestea se adaugã numeroase arhivalii, documente
istorice, din diverse epoci, cum ar fi cele din 1475 
1476 despre victoriile lui ªtefan cel Mare împotriva
armatei otomane, documente semnalate în mai
vechile cataloage ale bibliotecii (cum ar fi cel din
perioada barocã  Bibliotheca Mellicensis, de Martin
Kropff, Viena, 1747).
În privinþa manuscriselor, cel mai vechi dateazã
din secolul al IX-lea. Este un Calendar (De
temporibus ºi De natura rerum), operã a
cãlugãrului englez Beda Venerabilul (672/3  735),
manuscris pe pergament, realizat în scriptoriul altei
mãnãstiri  St. Germain din Auxerre. Monahii
medievali au perpetuat prin copiere ºi multe pagini
din literatura Antichitãþii greco  romane. În
biblioteca de la Melk se pãstreazã un manuscris
din secolele X  XI, cu una din operele lui Vergiliu
(Publius Vergilius Maro)  Ludi libellus.
Din secolele XII  XIII se conservã mai multe lucrãri
copiate ºi ornate în chiar scriptoriul mãnãstirii de la
Melk, de copiºti al cãror nume  Hermanus, Otto,
Burkhard º.a. sunt însemnate pe foile unor codexuri
de la 1230 ce cuprind Comentariile Sf. Ieronim (la
profeþii Isaia, Ieremia, Daniel, Amos, Ioil, Avacum,
Zaharia ºi Maleahi). Între 1224 ºi 1247 a fost copiatã
Regula Benedicti, de la 529, cea în care viaþa
comunitarã monasticã trebuie sã se împleteascã
strâns cu rugãciunea, munca ºi studiul (Ora et labora
et lege). Tot din cel de al XII-lea veac provine
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Catholiconul lui Johannes Januanensis (de Janua),
manuscris italian (toscan) pe pergament, cu un duct
deosebit ºi ornamente sobre, opera unui teolog (mort
în 1298) ce va fi tipãritã la Mantua în perioada
incunabularã de cãtre un tipograf originar de pe
meleagurile noastre  Toma Transilvanul din Sibiu
(Toma Septemcastrensis de civitate Hermani).
Un fragment dintr-o copie a poemului epic
german  Nibelungenlied (Cântecul Nibelungilor),
scrisã pe la 1300, a fost descoperit recent, 1997,
în legãtura unui manuscris medieval târziu ºi se
pãstreazã printre comorile de seamã ale bibliotecii.
Constituite în timp, fondurile ºi colecþiile marilor
biblioteci se aseamãnã cu straturile unui sit
arheologic, fiecare epocã fiind reprezentatã prin
specificul publicaþiilor pãstrate pe rafturi. Astfel, la
Melk, în secolul al XV-lea s-a manifestat un fenomen
teologic ºi cultural, aºa numitã Reforma Melk, cu
reverberaþii benefice în mediul monastic austriac.
Dintre lucrãrile scrise, copiate sau recopiate la
Melk, amintim textele de la 1440-1447 despre
spiritul acestei reforme, scrise de Johannes
Schlitpacher (Postilla; Praxis regularis vitae;
Manuale Viaticum). Privitor la alte cãrþi ale acestei
epoci mãrturie stã Bibliothekskatalog, catalogul
manuscris al bibliotecii de la 1483.
Sã nu se creadã însã cã în colecþiile de la Melk
se aflã numai scrieri teologice. În chiar mijlocul sãlii
baroce a bibliotecii, pe care am descris-o mai sus,
sunt amplasate mese-vitrinã în care pot fi vãzute
lucrãri de astronomie, fizicã ºi matematicã, unele
manuscrise, altele imprimate. Ele ilustreazã faptul cã
în lumea monasticã exista interes ºi pentru o altfel de
cunoaºtere a lumii prin colecþionarea ºi conservarea
unor lucrãri cu caracter ºtiinþific. De altfel acest interes
face ca în aceeaºi salã sã se gãseascã ºi câteva
globuri pãmânteºti datând din secolele trecute.
Abaþia de la Melk ºi Biblioteca sa au supravieþuit
vremilor, atât sub împãratul Iosif al II-lea, când multe
aºezãminte ecleziaste au fost reformate ºi
dizolvate, în timpul rãzboaielor napoleoniene, cât
ºi în anii Auschluss-ului, reîntregirii / anexãrii
Austriei de cãtre Germania nazistã.
Întregul ansamblu de grãdini, palate, obiecte
de artã, manuscrise, imprimate, statui ºi fântâni,
împreunã cu magnifica priveliºte ce se deschide
de pe terasele de la Melk, împreunã cu facilitãþile
oferite vizitatorilor, începând cu vasta parcare ºi
terminând cu plãcutele cafenele de la intrarea în
grãdinile ce preced monumentul istoric, explicã
neîncetata afluenþã a turiºtilor din întreaga lume
care vin sã descopere acest loc ºi pleacã îmbogãþiþi
sufleteºte, îmbogãþind la rândul lor aºezãmântul.

Dr. Gheorghe Buluþã
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Fatumul dâmboviþean al familiei Iacobson
De-a lungul secolului al XIX-lea, contactele
româno-ruse s-au extins în þãrile române, un rol
determinant în acest sens, avându-l pãtrunderea
trupelor ruse (conþinând ºi ofiþeri de origine
germanã) pe teritoriul românesc, în timpul
campaniilor din rãzboaiele antiotomane din primele
trei decenii ale secolului. În acest context, în judeþul
Dâmboviþa s-a stabilit în jurul anului 1830, familia
Iacobson, al cãrei prim membru se pare cã a fost
colonelul Arnold von Iacobson, un german din
Curlanda de religie evanghelicã, care se remarcase
în rãzboaiele napoleoniene, apoi ajungând în
Principatele române în timpul rãzboiului rusootoman din 1828-1829, ºi ulterior devenind
1
adjutantul generalului rus Pavel Kisseleff . În
calitate de colonel, Arnold von Iacobson a contribuit
la punerea bazelor armatei româneºti în timpul
domnitorului Þãrii Româneºti, Alexandru D. Ghica
(18 iulie 1834  14 octombrie 1842), când a fost
înfiinþat ªtabul Domnesc (Statul Major Princiar),
îndeplinind funcþia de aghiotant al domnitorului între
2
anii 1839-1841 . Polcovnicul Arnold von Iacobson,
era un însemnat cavaler din armata rusã, posesor
a mai multor ordine, din care amintim: Ordinul Sf.
Ana clasa a II-a, Ordinul Sf. Vladimir clasa a IV-a
cu medalia campaniei anilor 1828 ºi 1829, Ordinul
Crãiei Prusiei pentru merit ºi cu otomanicescul
3
Ordin Ostãºesc în brilianturi . De numele lui Arnold
von Iacobson se leagã ºi înfiinþarea unei Societãþi
de Agriculturã (era ales în funcþia de vicepreºedinte al societãþii), o fermã model în Pantelimon
ºi o ºcoalã (alãturi de Scarlat Rosetti ºi Ion
Câmpineanu, preda cursurile de agriculturã ºi
silviculturã), la 12 ianuarie 1835, din iniþiativa lui
Petrache Poenaru ºi cu sprijinul lui Ion Câmpineanu,
a banului Mihail D. Ghica, fratele domnului, dr.
I.Zucker ºi dr. Mayer, medicul Curþii Domneºti4.
Fiind cârmuitor la Brãila5 între 1838-1848 (mai),
se pare cã Arnold von Iacobson a întemeiat în
judeþul de la malul Dunãrii un sat de germani de
confesiune protestantã ca ºi el (~30 familii prusace
duse în 1844), pe care l-a denumit simbolic
Iacobson, aºezare care s-a menþinut în catagrafia
judeþului pânã în jurul anului 1918 6 . În anul
revoluþionar 1848, Arnold von Iacobson devenea
aghiotantul domnitorului Gheorghe Bibescu (18421848), ºi purta corespondenþã cu Constantin
Cantacuzino, cãruia îi transmitea la 27 septembrie,
în numele guvernului, aprecierea pentru zelul
depus ºi încrederea executivului7.

Colonelul Arnold von Iacobson a fost cãsãtorit
cu Ana Karpoff (1798-1878), directoare a ªcolii
Centrale de fete din Bucureºti între anii 1852-1857
8
, având împreunã 7 copii: 3 bãieþi ºi 4 fete
(Ecaterina, Olga, Maria ºi Sofia), bãieþii aflându-se
mai mult sau mai puþin în slujba Rusiei ca diplomaþi.
Astfel, Victor Iacobson, decedat în octombrie 1873
ºi înhumat în Cimitirul Bellu din Bucureºti 9, a
îndeplinit funcþia de secretar al Agenþiei Diplomatice
Ruse la Mostar, în timp ce Voldemar (Vladimir) ºi
Alexandru au activat ºi s-au stabilit în România.
Voldemar (Vladimir) Iacobson (1834-1894)
activeazã ca inginer hotarnic, cumpãrând în 1882
de la Zinca Zãrãfeasca10 moºia Bãrbuleþ-Râu-Alb
din judeþul Dâmboviþa, conform Ordonanþei
Tribunalului Dâmboviþa nr. 583 din 17 noiembrie
11
1882 . De asemenea, se pare cã Voldemar
Iacobson a cochetat cu gazetãria, publicând mai
multe articole în ziarele vremii. Astfel, la 8 februarie
1863 scria la Bãrbuleþ  Dâmboviþa un articol
despre prioritãþile societãþii româneºti, în care
considera ca primordiale, dezvoltarea modernã a
agriculturii prin achiziþionarea unor unelte moderne
ºi ridicarea gradului general de culturã a
populaþiei12 . În 1866, Voldemar Iacobson, într-un
amplu articol critica ideile susþinute de C.A. Rosetti
în Românul vis-a-vis de intenþia Rusiei de a
interveni în Principatele Unite în caz de tulburãri
interne, ºi aproba detronarea lui Al. I. Cuza,
13
considerat protejat al lui Napoleon al III-lea . Un
an mai târziu, Voldemar Iacobson a publicat un nou
articol de pe poziþii conservatoare, din care aflãm
cã acesta considera Constituþia de la 1866 ca fiind
mult prea liberalã faþã de gradul de civilizaþie al
14
poporului . Nici conflictele militare nu au fost ocolite,
astfel cã în 1870, Voldemar Iacobson publica în
Revista Militarã Românã aprecieri privind rolul
puterii militare ºi a rãzboaielor în evoluþia istoricã a
societãþii, interpretând în nume propriu rãzboaiele
15
franco-rus din 1812 ºi franco-prusac de la 1870 .
Spre sfârºitul vieþii, Voldemar Iacobson s-a angajat
ºi în lupta politicã, înscriindu-se la 30 ianuarie 1883
la Colegiul II pentru listele electorale viabile ale
Senatului României, însã cererea i-a fost respinsã
de cãtre consiliul comunal al urbei Târgoviºte în
16
ºedinþa din 9 februarie 1883 .
Alexandru Iacobson, fiind vorbitor de rusã,
francezã ºi germanã, s-a aflat întreaga viaþã în
slujba diplomaþiei þariste, funcþionând în calitate de
consul la Iaºi ºi Bucureºti, drept care a fost ºi
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decorat ulterior de Ludovic al IV-lea de Hessa cu
17
ordinul Sf. Filip la 30 iulie 1877 , ºi cu cel de
cavaler al ordinului Coroana României de cãtre
18
regele Carol I la 16 august 1882 . La Bucureºti, a
deþinut funcþiile de cancelar al agenþiei ruse în
perioada 6/22 februarie 1868-4/22 septembrie
1870, ºi secretar al legaþiei în perioada 4/22
19
septembrie 1870  10-22 septembrie 1873 .
La 14/26 februarie 1879, odatã cu votarea în
Parlament a legii suplimentare privind legaþiile ºi
consulatele române care sã restructureze
reprezentaþiunea diplomaticã, conform cu noua
poziþie internaþionalã a României20, erau înfiinþate
11 legaþii diplomatice româneºti în Europa, printre
care ºi cea de la Petersburg la 10 octombrie
21
1878 . În acest context, baronul Stuart era numit
de cãtre Alexandru al II-lea, ministru rezident pe
lângã Alteþa Sa Regalã, Monseniorul Prinþ Carol
I al României, iar generalul Ion Ghica devenea
trimisul extraordinar ºi ministru plenipotenþiar al
României la Petersburg, funcþie pe care o va ocupa
22
pânã la moarte în martie 1881 .
În perioada februarie 1879  decembrie 1880,
Alexandru Iacobson a asigurat interimatul la
conducerea legaþiei ruse de la Bucureºti, ca urmare
a rechemãrii baronului Dimitrie Stuart, având
funcþia de însãrcinat cu afaceri la Bucureºti, fiind
23
chemat chiar de câteva ori la prinþul Carol I , iar în
1883, era consul general al Rusiei la Salonic. În
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fondul familial Iacobson aflat la Serviciul Judeþean
al Arhivelor Naþionale, filiala Dâmboviþa ºi studiat
de noi, un loc aparte îl ocupã corespondenþa
primitã de la Alexandru Iacobson în perioada în
care a funcþionat în calitate de consul la Iaºi, de la
baronul Henric Henricovici Offenberg (18681872), primul diplomat rus acreditat la Bucureºti,
Ivan Alexeevici Zinoviev, succesorul lui Offenberg
la Bucureºti (1872-1876), diplomaþii ruºi N.T.
Lubomir ºi M.de Bakunin, D.A.Sturdza, Mihail
Mitilineu, Apostol Mãnescu ºi alþii, care conþin
informaþii despre evenimentele din Bosnia ºi
Herþegovina din anii 1875-1876, mutaþiile
intervenite în conducerea Ministerului Afacerilor
Strãine al Rusiei, emigrarea în România a unor
polonezi din Galiþia, trecerea contelui Ignatiev prin
Galaþi, intenþia unor grupãri de revoluþionari
români de a-l înlãtura pe domnitorul Carol.
Cei trei urmaºi ai lui Alexandru Iacobson, au
fost Grigore, Maria ºi Vladimir, care au intrat prin
moºtenire, în posesia moºiei Bãrbuleþ-Râu-Alb.
Dintre ei se remarcã Grigore Iacobson, nãscut în
1873 la Bucureºti, licenþiat în medicinã la Paris ºi
mort în aprilie 1917, în campanie la Dorohoi24. Încã
de tânãr, Grigore Iacobson a îmbrãþiºat cariera
medicalã, fiind numit de cãtre Ministerul de Interne
prin ordinul nr. 52453 din 28 decembrie 1897,
medic la ªcoala de Jandarmi din Bucureºti, unde
25
va preda ºi cursul de de igienã . Un an mai târziu,
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Universitatea de Medicinã din Paris, îi acordã la 30
iunie 1898 lui Grigore Iacobson titlul de doctor în
26
medicinã , pentru ca la scurt timp, prin Înaltul
Decret nr.2367/9 iulie 1898 sã fie înaintat în corpul
ofiþerilor de rezervã la gradul de medic de batalion
stagiar la Spitalul Militar Central din Bucureºti27 .
Cariera de doctor militar28 , avea sã fie rãsplãtitã
prin acordarea Madaliei Jubiliare Carol I, medicului
cãpitan Grigore Iacobson, în urma Decretului Regal nr. 5384/28 decembrie 1905, publicat în
29
Monitorul Oficial nr. 218/1 ianuarie 1906 .
Participarea României la cel de-al doilea rãzboi
balcanic în 1913, a însemnat plecarea în misiune
alãturi de Corpul 2 Armatã ºi a medicului cãpitan
în rezervã Grigore Iacobson, acesta fiind decorat
ulterior cu Medalia Avântul Þãrii de cãtre Ministerul
30
de Rãzboi prin ordinul nr. 5414/2 ianuarie 1914 .
Prima conflagraþie mondialã l-a gãsit în misiune,
însã, dupã refacerea armatei române în primãvara
anului 1917 cu ajutorul misiunii militare franceze
conduse de generalul Henri Mathias Berthelot,
medicul colonel în rezervã Grigore Iacobson aflat
în campanie la Dorohoi, avea sã-ºi gãseascã
sfârºitul la 3 mai 191731.
Unul dintre cei doi fii ai lui Grigore Iacobson,
nãscut la 7 septembrie 1901 la Sinaia, Alexandru,
se pare cã i-a urmat tatãlui sãu în domeniul
medicinei, ca preparator în Institutul de Anatomie
ºi Embriologie de la Facultatea de Medicinã din
Bucureºti, dar ºi ca medic extern la serviciul de boli
contagioase de la Spitalul de copii32.
Celãlalt fiu, Adolf Iacobson, nãscut la 4 mai 1893
la Paris, a îmbrãþiºat latura militarã a tatãlui sãu,
fãcându-se remarcat în campanile armatei române
din primul rãzboi mondial, din postura de comandant
al trenului de luptã al Divizionului 2 ºi comandant
în bateria a 4-a a Regimentului 24 Artilerie, la 8
septembrie 1916, pe valea Mureºului, la Topliþa ºi
33
Borsec . Campania armatei române din 1916 avea
sã-l gãseascã pe Adolf Iacobson angajat în luptele
de la Bumbeºti-Jiu, Valea ªuºiþei, Filiaºi, Pieleºti ºi
Slatina între 15 octombrie ºi 25 decembrie 1916.
Începând din primãvara lui 1917, s-a gãsit în zona
de refacere de la Corlãþeni, judeþul Dorohoi, iar de
la 1 iunie 1917 pânã la demobilizarea sa din 1 aprilie
1918, a participat la confruntãrile din Moldova de
la Nãmoloasa ºi Mãrãºeºti, precum ºi la eliberarea
Basarabiei în intervalul 15 februarie  10 martie
191834 . În urma participãrii sale la primul rãzboi
mondial, locotenentul Adolf Iacobson, a fost decorat
cu Medalia Coroana României cu spade clasa a
V-a, prin Înaltul Decret nr. 11/1917, Crucea
Comemorativã a rãzboiului1916-1918 cu baretele
Ardeal, Carpaþi, Jiu, Mãrãºeºti, prin Înaltul Decret
nr.1744 / 7 iulie 1918, precum ºi Medalia Victoria,
35
acordatã prin Înaltul Decret nr. 3390/1921 .
Cãsãtorit în 1927 cu Elena ªtefãnescu, Adolf

Iacobson a avut doi copii: Grigore, nãscut în 1929,
ºi Alexandru, nãscut în 1931. În perioada
interbelicã, se pare cã Adolf Iacobson a locuit la
moºia de la Bãrbuleþu, devenind chiar consilier
comunal, funcþie ce i-a permis sã aibã drept de vot
la alegerile judeþene din 1937, pentru alegerea
Senatorului consilierilor comunali ºi judeþeni, în
36
baza articolului 20 din legea electoralã . În al doilea
rãzboi mondial, a plecat pe front cu coloana de
transport militar la 19 februarie 1944, însã, fiind
bolnav este spitalizat între 24 mai ºi 1 iunie 1944,
iar începând cu 26 mai 1945 este mutat la C.T.
Dâmboviþa37 . Ulterior, datoritã originii sociale a
familiei, cea de moºier, Adolf Iacobson a fost arestat
în baza mandatului nr. 455 din 20 august 1961, de
cãtre U.M. 0336 Argeº, fiind încarcerat la
Penitenciarul din Piteºti, pe motiv cã ar fi favorizat
desfãºurarea de acþiuni teroriste.
Pentru o mai bunã cunoaºtere a familiei
Iacobson, se cuvine sã facem o scurtã prezentare
asupra moºiei de la Bãrbuleþu  Râu-Alb, deþinutã
de cãtre aceasta. La 20 martie 1900, Ecaterina
Iacobson, fiica lui Arnold ºi a Anei Karpoff, îºi
redacta testamentul, prin care, alãturi de sora sa
Maria, deþinea proprietatea de la Bãrbuleþu  RâuAlb, stabilind posesiunile cãtre nepoþii acestora:
Vladimir, Grigore, Maria ºi Alexandru Iacobson,
precum ºi nepoþilor Alfred, Henri, Georges, Clara
ºi Marie Vuillet, domiciliaþi în Elveþia, executorul
testamentar fiind Vladimir Iacobson38. Astfel, la 11
decembrie 1903, Tribunalul Ilfov pune în posesie
pe moºtenitorii lãsaþi de Ecaterina Iacobson,
excepþie fãcând nepoþii din Elveþia, care renunþã la
moºtenire conform certificatului nr. 28714 al Grefei
39
Tribunalului Ilfov .
Maria Iacobson, sora Ecaterinei, îºi va redacta
ºi ea testamentul la 23 mai 1904, în locuinþa sa din
Bucureºti, din strada Pitar Moº nr.3, prin care lasã
moºtenire partea sa din moºia de la Bãrbuleþu 
Râu-Alb, nepoþilor Grigore, Maria ºi Vladimir
Iacobson, fiii ºi fiica lui Alexandru Iacobson (fratele
Mariei), cu condiþia ca moºtenitorii sã plãteascã
datoriile de 26 000 lei cãtre Elena Tãnãsescu,
nãscutã Pencovici, ºi suma de 25 000 de lei cãtre
nepoþii din Elveþia (Clara ºi Maria Koch Vuillet, fiicele
40
surorii ei Sofia Vuillet, nãscutã Iacobson) . Dupã
decesul Mariei Iacobson la 16 martie 1908, Grigore
ºi Maria autorizeazã pe fratele lor Vladimir Iacobson,
sã îndeplineascã în numele lor ºi sã-i reprezinte
pentru a intra în posesia moºtenirii de la mãtuºa lor,
în baza procesului verbal nr. 3542 din 24/6 aprilie
41
1908, secþia notarialã a Tribunalului Ilfov . Astfel,
la 9 septembrie 1908, D.C.Madgearu, judecãtorul
Ocolului Voineºti, delegat de Preºedintele
Tribunalului Dâmboviþa prin adresa nr. 24662/1908,
a pus în posesie pe Grigore, Maria ºi Vladimir
42
Iacobson, asupra moºiei de la Bãrbuleþu  Râu-Alb .
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Intrat în posesie, Grigore Iacobson (prin
procuratorul sãu Ion Bibescu), a semnat la 8 iulie
1910, un contract de închiriere cu Gheorghe
Cherciu, revizor ºcolar clasa I al judeþului
Dâmboviþa, autorizat prin ordinul Casei ªcoalelor
nr. 10362/7 aprilie 1909, asupra imobilului din
Bãrbuleþ, plasa Voineºti (2 camere ºi un beci), cu
scopul de a fi instalatã ªcoala ruralã primarã din
cãtunul Bãrbuleþ, contra unei sume de 150 lei
43
anual . În urma unei procuri semnatã la Tribunalul
Ilfov în 4 septembrie 1909, Maria Iacobson
(cãsãtoritã la 26 martie 1909 cu magistratul ªtefan
Urlãþeanu44) ºi Vladimir Iacobson, l-au împuternicit
pe fratele lor, Grigore Iacobson, sã administreze
în numele lor moºia Râu-Alb ºi Giurcu, cu toate
45
pãdurile situate în comuna Bãrbuleþ . Pentru o mai
bunã organizare ºi administare a moºiei Bãrbuleþ
 Râu-Alb, la începutul anului 1910, a fost realizatã
Cartea de Hotãrnicie a moºiei, de cãtre inginerul
hotarnic de la ªcoala de Poduri ºi ªosele din Paris,
S. Dendrino, autorizat de Tribunalul Dâmboviþa prin
ordonanþa nr. 1860 din 9 februarie 1910, cu
46
întocmirea acesteia . Pentru reprezentarea cu
puteri depline în faþa Tribunalului Dâmboviþa, dar
ºi înaintea oricãror instanþe judecãtoreºti din þarã,
Grigore, Maria ºi Vladimir Iacobson l-au autorizat
pe avocatul Grigore Tollea din Târgoviºte, în baza
procurei nr 6230/9 aprilie 1910, emisã de Prefectura
47
Poliþiei Bucureºti . Administratorul cu puteri depline
a moºiei de la Bãrbuleþ  Râu-Alb ºi Giurcu, devine
Grigore Iacobson, ca urmare a procurei generale
din 16 august 1910 emisã de Tribunalul judeþului
Muscel, prin procesul verbal nr. 738, în numele lui
48
Vladimir ºi Maria Iacobson .
La 24 august 1910, în baza procesului verbal
nr. 9388 emis de Tribunalul Ilfov, Grigore, Maria
ºi Vladimir Iacobson l-au autorizat pe Ion Niculae
Rada Chiþu, zis Ion Bibescu, sã încheie în numele
lor actele de vânzare-cumpãrare cãtre anumiþi
locuitori din Bãrbuleþ  Râu-Alb, printre care ºi
49
Ion Bibescu . Spre sfârºitul anului 1910, Grigore
Iacobson, l-a desemnat ca administrator al moºiei
pe Ion N.Robu, zis Ion Robescu, dându-i acestuia
puteri depline de a încheia cu locuitorii din
Bãrbuleþ  Râu-Alb, contractele de învoieli agricole
50
ºi de muncã .
La începutul anului 1911, a fost definitivatã
Cartea de Hotãrnicie a moºiei Bãrbuleþ  Râu-Alb
de cãtre S. Dendrino, drept care s-a procedat la
stabilirea vecinilor moºiei, fiind citaþi în acest sens
de cãtre Tribunalul Dâmboviþa, prin avocatul
Grigore Tollea, atât proprietarii moºiei, cat ºi obºtea
51
moºnenilor din Gemenea .
În plus, cei trei fraþi Iacobson, în baza procurei
nr. 568 din 11 februarie 1914, emisã de Prefectura
Poliþiei Bucureºti, autorizeazã pe avocatul
Constantin Dãnescu din Târgoviºte, sã-i reprezinte
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Sava din Bucureºti, iar ulterior a intrat prin examen
la Facultatea de Drept din Bucureºti. Datoritã
faptului cã era simpatizant al Partidului Naþional
Þãrãnesc, Grigore A. Iacobson, a fost arestat în
anul 1947 unde a stat 12 ani în închisorile securitãþii
comuniste la Târgoviºte, Tohan, Rubla în Bãrãgan,
unde l-a întâlnit pe Corneliu Coposu, ºi la
Câmpulung, fãrã a fi judecat ºi condamnat. S-a
cãsãtorit în anul 1952 cu Constanþa Viºoiu din
Jugur ºi împreunã au avut un bãiat Alexandru (Relu)
Iacobson, nãscut în anul 1955. Perioada cât a fost
arestat, a lucrat la Uzina 6 Martie Tohani ºi apoi
la Întreprinderea Mecanicã Câmpulung (IMS
devenitã ulterior ARO Câmpulung), iar dupã
eliberare în anul 1963, la Întreprinderea
Semãnãtoarea din Bucureºti ca proiectant în cadrul
Serviciului Tehnic. În anul 1988, Grigore A.
Iacobson s-a pensionat, iar dupã Revoluþia din
decembrie 1989, printr-o hotãrâre judecãtoreascã
din anul 2005, cu mari eforturi financiare, ultimul
boier din Dâmboviþa, Grigore Adolf Iacobson, ºi-a
recãpãtat parþial averea tatãlui sãu din comuna
Bãrbuleþ, inclusiv conacul familiei, pe care ºi astãzi
încearcã sã-l renoveze.

Placa funerarã a lui Arnold von Iacobson
aflatã în faþa Bisericii din Bãrbuleþ

înainte tuturor instanþelor administrative, financiare
ºi judecãtoreºti din judeþul Dâmboviþa52.
În urma decesului medicului colonel în rezervã,
Grigore Iacobson, la 3 mai 1917, care deþinea 1/3
din moºia Bãrbuleþ  Râu-Alb, vãduva acestuia
Madelena Iacobson, împreunã cu Maria ºi Vladimir
Iacobson, l-au autorizat pe Adolf Gr.Iacobson (fiul
lui Grigore Iacobson), sã administreze moºia, în
baza procesului verbal nr. 5752/7 august 1918,
53
înregistrat de secþia notarialã a Tribunalului Ilfov .
În anul 1919, proprietarii moºiei, Vladimir ºi Maria
Iacobson, deþinãtori a 126 ha pãmânt, au expropriat
suprafaþa de 50 ha, pentru ca la 16 mai 1924,
agronomul regiunii Pucioasa, sã participe la
exproprierea moºiei lui Adolf Gr. Iacobson ºi Ioan
Teodorescu, când au fost trecute astfel în
proprietatea statului 65 ha pãmânt la Bãrbuleþ ºi
85 ha în Râu-Alb, aceastã suprafaþã din urmã fiind
destinatã pentru pãºune comunalã54. Dacã în 1924,
dupã aplicarea reformei agrare, încã se menþineau
ca proprietari ai moºiei Bãrbuleþ  Râu-Alb, Maria
ºi Adolf Iacobson, dupã reforma din martie 1945,
erau expropriate moºiile familiei Iacobson ºi
55
împroprietãriþi þãranii care nu deþineau pãmânt .
Ultimul descendent al familiei Iacobson, este
Grigore Iacobson, care s-a nãscut la data de 15
noiembrie 1927 la Bãrbuleþ, unde a urmat ºcoala
primarã. Studiile liceale le-a fãcut la Colegiul Sfântu
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MARTA ANINEANU.
Pasiunea pentru document
Bibliolog, istoric literar, cercetãtoare a documentelor
istorice dar ºi literare, traducãtoare, se remarcã în mediul
ºtiinþific, în special cel al perioadei postbelice (19501970), prin temeinicia cunoºtinþelor acumulate, modul
acribic de investigare.
Nãscutã în familia Andronescu  tatãl, Gheorghe
Andronescu, era fratele scriitoarei Smaranda Gheorghiu
(Maica Smara). Studii primare ºi liceale în Târgoviºte.
Din 1932 urmeazã Facultatea de Litere ºi Filosofie a
Universitãþii Bucureºti, unde îºi ia licenþa în istorie (1937).
Diplomatã a ªcolii Superioare de Arhivisticã ºi Paleografie
de pe lângã Arhivele Statului din Bucureºti (1936) cu o
lucrare despre repertoriul documentelor Þãrii Româneºti.
De asemenea, absolventã a Seminarului Pedagogic Titu
Maiorescu, Bucureºti (1937). Dupã rãzboi, intrã prin
concurs la Arhivele Statului Bucureºti, unde funcþioneazã
între 1948-1949. Din acel an paleograf, cercetãtor la
Biblioteca Academiei Române. Între 1964-1973, ºef
serviciu la Cabinetul de manuscrise ºi carte rarã a
Bibliotecii Academiei Române, de unde se pensioneazã
(1972). Înceteazã din viaþã la 15 iulie 2000, în Bucureºti.
Susþine o intensã activitate de cercetare ºi valorificare a
bogatei colecþii de carte rarã ºi manuscrise existentã în
bibliotecã. Elaboreazã lucrãri prin care valorificã o serie
de documente ale Þãrii Româneºti (1290-1508) sau face
referinþe privitoare la istoria bibliografiei naþionale. Scoate
la luminã date noi de istorie literarã despre Mihai
Eminescu, Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu, Titu
Maiorescu, Tudor Arghezi. Colaboreazã la Revista de
bibliologie, Revista bibliotecilor, Gazeta literarã,
Revista de istorie ºi teorie literarã, Luceafãrul, Studii
ºi cercetãri de bibliologie, Magazin istoric, Secolul 20,
Manuscriptum, Buletinul U.N.E.S.C.O.. Primeºte, în
1983, premiul Perpessicius al revistei Manuscriptum,
pentru cea mai bunã ediþie criticã a anului 1982 (Vasile
Alecsandri. Opere VIII-IX, Editura Minerva).
Un model de investigare bibliologicã este studiul Din
istoria bibliografiei româneºti. Catalogul sistematic din
1836 al Bibliotecii Mitropoliei din Bucureºti (publicat în
Studii ºi cercetãri de bibliologie I, 1955).
În calitate de ºef serviciu la Cabinetul de manuscrise
ºi carte rarã al Bibliotecii Academiei Române a oferit

documentarea necesarã reorganizãrii
Muzeului Tiparului ºi
al Cãrþii Vechi Româneºti din Târgoviºte,
a sprijinit Biblioteca
Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa la
dotarea cu lucrãri de
referinþã valoroase, bibliofile, sau la studierea cãrþilor
vechi tipãrite la Târgoviºte, precum ºi a unor fonduri ale
scriitorilor nãscuþi în vechea Cetate de Scaun.

Lucrãri îngrijite: Repertoriul documentelor Þãrii
Româneºti publicate pânã azi, 1290-1508. Vãlenii de Munte,
1937, (sub numele Marta Andronescu); Catalogul
corespondenþei lui Vasile Alecsandri. Bucureºti, 1957.
Ediþii: Al. I. Odobescu, Opere, II, în colaborare cu Virgil
Cândea, Bucureºti, Editura Academiei Române, 1967;
Alecsandri, Vasile. Cele mai frumoase scrisori. Text ales
ºi stabilit, traducere, prefaþã, tabel cronologic, note ºi indici
de Marta Anineanu, Bucureºti, Editura Minerva, 1972;
Scrisori cãtre Vasile Alecsandri. Ediþie îngrijitã, prefaþã,
note, traduceri de Marta Anineanu, Bucureºti, Editura Minerva,
1978; Vasile Alecsandri. Opere. VIII-X. Ediþie îngrijitã,
traducere, note ºi indici de Marta Anineanu, Bucureºti, Editura
Minerva, 1981-1985;

Referinþe: Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. Dicþionar
de literaturã al judeþului Dâmboviþa, 1508-1998. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 1999, p. 11-12; Buluþã, Gheorghe;
Petrescu, Victor. Galeria bibliologilor români, Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2003, p. 68-69; Dicþionarul general al
literaturii române. Academia Românã. Coordonator general
Eugen Simion. Vol. I (A-B), Bucureºti, Editura Univers
Enciclopedic, 2004, p. 185; Petrescu, Victor. Scriitori ºi
publiciºti dâmboviþeni. 1900-2004, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2005, p. 6; Enciclopedia oraºului Târgoviºte.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2011, p. 59; Buluþã, Gheorghe;
Petrescu, Victor; Vasilescu, Emil. Bibliologi români. Dicþionar.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2011, p. 26.

ªtrempel, Gabriel. Marta Anineanu. În: Biblioteca, an
LII, nr. 9/2000, p. 279.

Conf.univ.dr. Victor Petrescu
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CURIER  Revistã de culturã si
, bibliologie

TABLETA DE SCRIITOR
ION NEGOESCU

Istoric al culturii, publicist. Se naºte pe 27 martie 1899 la Breaza, judeþul Prahova. Cursuri primare în
localitatea natalã, urmate de cele de la ªcoala Normalã din Bucureºti. Din 1928, licenþiat al Facultãþii de
Litere a Universitãþii Bucureºti. Începând cu 1930, profesor la ªcoala Normalã din Târgoviºte, apoi la
Liceul Ienãchiþã Vãcãrescu (1930-1940). Între 1932-1934 profesor la Liceul Militar de la Mãnãstirea
Dealu. Din 1940 se mutã la Bucureºti, unde este profesor la liceele Mihai Viteazul ºi Gheorghe ªincai.
Moare la Bucureºti în 1961. Unul dintre animatorii vieþii culturale a oraºului Târgoviºte. Scrie articole în
Ancheta, Vremea nouã, Graiul Dâmboviþei. Þine conferinþe publice: Târgoviºtea în literaturã, Poezie
modernistã. Debut editorial cu Poezia Ruinelor Târgoviºtei (1924). În opinia sa, Târgoviºtea, vestita
cetate de scaun domnesc, la rostirea numelui cãreia simþim tresãrind în noi gânduri de dincolo de veacuri,
pãstreazã în ruinele ºi monumentele ei o întreagã comoarã de amintiri istorice ºi ne apare învãluitã
într-o atmosferã de romanticã poezie a trecutului.

POEZIA RUINELOR TÂRGOVIªTEI
Târgoviºtea, vestita cetate de scaun domnesc,
la rostirea numelui cãreia simþim tresãrind în noi
gânduri de dincolo de veacuri, pãstreazã în ruinele
ºi monumentele ei o întreagã comoarã de amintiri
istorice ºi ne apare învãluitã într-o atmosferã de
romanticã poezie a trecutului.
Pretutindeni, unde calcã piciorul în aceste locuri,
se pãºeºte ca pe pagini de istorie ºi orice ungher
ascunde urme ce trezesc nume strãlucite de
altãdatã. Un zid surpat, o hrubã tainicã, o clopotniþã
bãtrânã ce stã sã se prãvale, o piatrã de mormânt
înnegritã de vremi, o icoanã ce deabia îºi mai
descifreazã contururile, o carte din ale cãrei file
îngãlbenite se desprinde o rece mireasmã de
sfinþenie, toate vorbesc despre cele petrecute
odatã pe aici ºi închid în ele sufletul celor care au
fost, un mister al altei vieþi a unor înaintaºi mai
credincioºi ºi mai viteji parcã.
Vederea lor ne impresioneazã mult mai puternic
decât lectura istoriei, în care sunt înscrise faptele
oamenilor legaþi cu trup ºi suflet de aceste locuri,
iar în inimi ni se trezesc sentimente de melancolie
dupã vremurile trecute, dar ºi de încredere în
virtuþile neamului, care, strãbãtând atâtea primejdii
ºi înfruntând atâtea dureri, ºi-a pãstrat tare ºi
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neºtirbitã fiinþa naþionalã.
Târgoviºtea, cu trecutul ei mândru de veche
capitalã, cu mãnãstirea din Deal, pãstrãtoare a
oaselor unui întreg ºir de domnitori, intre care ale
Voevodului Viteaz, care în strãfulgerarea unei
clipe de noroc arãtase Românilor pentru veºnicie
drumul destinului lor întreg, cu larga câmpie din
jur a luptelor ºi biruinþelor ostãºeºti, cu turnurile
nenumãrate peste care se înalþã din începuturi
crucea datinei creºtine, dar mai ales cu ruinele
elocvente ale Curþii Domneºti, cu zidurile surpate
ale cetãþii ºi Turnul Chindiei, a avut la mijlocul
secolului trecut un strãlucit rol în marea miºcare
de renaºtere naþionalã ºi politica româneascã. Ea
devenise simbolul puterii ºi libertãþii, cetatea
mântuirii neamului, în vatra cãreia arsese nestins
focul credinþei neatinse ºi al demnitãþii neînfrânte.
Numele ei rãspundea unei înalte chemãri a vremii
aceleia, de îndrumare a neamului spre o soartã
nouã, de rãscolire a forþelor amorþite, sub vitregia
stãpânirilor streine, ºi de câºtigare a unor drepturi
uzurpate.
(Din vol. Poezia Ruinelor Târgoviºtei,
Bucureºti, 1924)

Principala bibliotecă publică a judeŃului, pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de aproximativ
330.000 documente: cărŃi, periodice, materiale audio-video şi non-publicaŃii. InstituŃia serveşte
interesele de informare, studiu, lectură, educaŃie şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Târgovişte şi
întreg judeŃul DâmboviŃa, asigurând accesul nediscriminatoriu la propriile fonduri.
SERVICIILE
• Serviciul relaŃii cu publicul, animaŃie culturală şi informare bibliografică
• Compartiment Dezvoltare, evidenŃă, prelucrarea colecŃiilor
• Compartiment Coordonare metodică şi formare
• Compartiment IT
• Compartiment financiar-contabil
• Compartiment resurse umane şi juridic

SecŃia de Împrumut pentru AdulŃi
„Mircea Horia Simionescu”
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond documentar
cu caracter enciclopedic;
– Permite accesul liber la raft;
– Practică împrumutul la domiciliu;
– Organizează rafturi tematice de recomandare şi
prezentare a ultimelor noutăŃi intrate în colecŃiile bibliotecii.
E-mail: imprumutadultisectie@yahoo.com
SecŃia Periodice-LegislaŃie / Informare bibliografică
„Elena Văcărescu”
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de volume
cuprinzând periodice româneşti şi străine din anul 1965
până în prezent. Oferă:
• colecŃiile complete ale mai multor publicaŃii
periodice;
• consultarea ziarelor şi revistelor în sală de
lectură cu 16 locuri;
• acces la baza de date de legislaŃie Lex Navigator;
• consultarea Monitorului Oficial on-line, a colecŃiei de legi, anuarelor bibliografice şi statistice;
• imprimarea documentelor legislative.
E-mail: sectiaperiodice@yahoo.com
SecŃia ColecŃii Speciale „Constantin Cantacuzino”
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un bogat fond de
documente vechi, rare, bibliofile.
– Fondul secŃiei este compus din: carte veche
românească şi străină; carte cu însemnări manuscrise;
fondul scriitorilor dâmboviŃeni; colecŃia de manuscrise
literare româneşti; ediŃii bibliofile româneşti şi străine; exlibrisuri; colecŃia de cartofilie; microfilme (ale revistelor şi
ziarelor apărute de-a lungul anilor în limitele geografice
ale judeŃului DâmboviŃa);
– CondiŃii de studiu în sală special amenajată cu 10
locuri, dotată cu aparat pentru studierea microfilmelor.
E-mail: colectiispeciale@yahoo.com
Sala Multimedia „Nicolae Grigorescu”
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de carte
din domeniul artelor, precum şi documente multimedia
(CD-uri, DVD-uri, discuri, casete audio şi cărŃi Daisy
pentru persoanele cu deficienŃe de vedere);
– Oferă:
• acces gratuit la Internet pe 10 staŃii de lucru;
• vizionări de filme artistice, documentare,
desene animate pe 4 staŃii de lucru;
• redactare, imprimare şi scanare de documente;
• acces la soft-uri educative şi cursuri de învăŃare
a limbilor străine.
E-mail: sectia_de_arta@yahoo.com

Centrul de informare comunitară şi europeană –
Europe Direct Târgovişte
– acces la informaŃii, consultanŃă privind legislaŃia,
politicile, programele de finanŃare ale UE la sediu şi prin
intermediul site-ului www.edtargoviste.ro;
– posibilitatea cetăŃenilor de a comunica instituŃiilor
U.E. reacŃiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi
sugestii;
– calculatoare cu acces gratuit la Internet;
– acces liber la publicaŃii gratuite;
– informaŃii OSIM;
– informaŃii culturale;
Contact: Telefon: 0345100581;
Fax: 0345100582;
E-mail: office@edtargoviste.ro
www.edtargoviste.ro.
SecŃia Carte Tehnico-ŞtiinŃifică
„Nicolae Ciorănescu”
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de carte din
domeniile: informatică, inginerie, medicină, construcŃii,
industrii, agricultură, ştiinŃă, economie;
– Permite accesul liber la raft;
– Practică împrumutul la domiciliu.
E-mail: sectiatehnica@yahoo.com
Filiala Carte în Limbi Străine
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond
documentar în limbile: franceză, engleză, spaniolă,
italiană, bulgară, rusă, germană, din toate domeniile
cunoaşterii;
– Practică împrumutul la domiciliu.
Filiala pentru Copii
„Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti”
(Str. Calea Domnească, Nr. 8)
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un fond de carte
adecvat publicului tânăr.
– Acces gratuit la Internet pe 4 staŃii de lucru;
– Împrumut la domiciliu;
– Vizionări de filme şi desene animate.
E-mail: sectiapentrucopii@yahoo.com
Sala de Lectură „Grigore Alexandrescu”
– Pune la dispoziŃia utilizatorilor un bogat fond
enciclopedic de documente.
– Oferă:
• condiŃii de studiu în sală specială, cu 35 de
locuri;
• posibilitatea de a fotocopia din documentele
consultate impuse de regulament.
E-mail: lecturabjdb@yahoo.com

Periodic, biblioteca organizează, la sediile proprii sau ale partenerilor, programe culturale, de informare sau de
recreere destinate tuturor categoriilor de vârstă.

