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Ziua de naºtere a lui Constantin
Brâncuºi � Zi naþionalã din 2016
Convorbire cu MIHAI ªERBÃNESCU, artist plastic

Domnule profesor, anul acesta pentruprima oarã în istoria noastrã, avem declaratãca sãrbãtoare naþionalã ziua de naºtere a unuiartist, mã refer la ziua de naºtere a luiConstantin Brâncuºi. Cum consideraþi aceastãabordare?Mi se pare binevenitã. Faptul cã un artist esteluat în consideraþie, cã asta înseamnã de fapt zinaþionalã, faptul cã este luat în consideraþie ºi maiales cã e un artist plastic. E sculptor, i se maispune ºi �pãrintele artei moderne�, cu toate cãarta modernã, cred eu, porneºte cumva dinpreistorie, este un merit al lui, dar e ºi un merit alpoporului român ºi al celor care au avut în minteca una din zilele anului începând din acest an sãfie marcatã în acest fel. Þin sã menþionez cãiniþiativa sa de a dona statului român, în 1951, oserie de opere, aflate în atelierul sãu din Paris, afost respinsã de autoritãþile comuniste ºi deAcademia Republicii Populare Române, pe motivcã arta sa este �decadentã�, realizatã cu mijloace�burgheze�. La începutul anilor �50, printre membriiAcademiei RPR se numãrau personalitãþi ca: MihailSadoveanu, George Cãlinescu, Camil Petrescusau Geo Bogza. Acestora li s-a adus în atenþiefaptul cã Brâncuºi dorea sã îºi doneze sculpturilecãtre statul român, însã au refuzat categoric,considerând cã artistul nu respectã tiparele clasiceale domeniului.
Într-o lume tot mai înclinatã cãtre prag-matism, cum vedeþi rolul educaþiei artisticeîn formarea caracterului unui copil sau alunui tânãr?Spun mereu o vorbã care îmi place ºi vine dela un poet, mai ales cã în momentul ãsta în carevorbim suntem înconjuraþi de cãrþi, a spus Blaga laun moment dat cã «numai în lacuri cu noroi în fundcresc nuferi». Vedeþi, pragmatismul ãsta probabil

cã are un rod, nu ºtiu ºi nu îmi aduc aminte ca înistoria omenirii sã fii fost mai mulþi poeþi, mai mulþiscriitori, mai mulþi pictori mai mulþi oameni atraºi dedomeniul artisticului, de sfera artisticã ca înveacurile pe care le trãim, pline de pragmatism.Asta înseamnã cã eu, la ªcoala de Artã, vãmãrturisesc cã trebuie sã am cel mult 28 de eleviºi am 82. Mai înþelegeþi dumneavoastrã cum ecu pragmatismul. Asta înseamnã cã atracþia nudispare, chiar dacã lumea devine pe zi ce trecemai avansatã, sã zic, în pragmatism. Faptul cãfoarte mulþi se orienteazã cãtre sfera artistica,cãtre sfera sportivã � ºi când spun artã mã referde la literaturã pânã la teatru, la arte vizuale �asta înseamnã cã existã un echilibru pe care nugândul omului îl regleazã, ci e un reglaj cosmic,sã spun aºa, face ca mulþi tineri sã se apropiede zona artei.
Consideraþi activitãþile extraºcolare detipul celor organizate în bibliotecã utile pentruformarea gustului artistic al tinerilorutilizatori?Da, dar nu numai în bibliotecã. ªtiu, lucraþi labibliotecã ºi probabil cã sunteþi mai aproape dezona asta, dar sã ºtiþi cã ºi la ºcoala de artã ºi laun liceu de artã ºi manifestãrile stradale la unmoment dat pot atrage ºi copilul, tânãrul, adultulsã meargã cãtre sala de spectacole, cãtrebibliotecã, cãtre ºcoala de artã sau sã înveþe unadin activitãþile artistice pe care ºcolile, bibliotecilele aduc în prim plan.
Ce manifestare stradalã consideraþi cã aravea un impact pentru a atrage tânãrul în zonaasta?Sunt foarte multe, începând la noi, la Târgoviºte.La un moment dat teatrul organizeazã ºtiu, în lunaiunie o manifestare de vreo sãptãmânã în care
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sigur teatrul e pe primul loc, dar el e ºi stradal. Mãgândesc cã sunt teatre care ies în stradã de multeori, la Bucureºti ºi nu numai, e vorba de CaleaLuminii care, mulþi îmi spun cã din momentul acelaîncepe Paºtele pentru ei, ºi asta vã spun pentru cãsunt organizator. Îmi dau seama cã sunt manifestãricare te duc cu gândul în altã parte, te sustrag dela pragmatismul de care vorbeam mai devreme.

Consideraþi cã arta ºi activitãþile sale suntsuficient promovate în media, fie ea localã saunaþional?Unii se bucurã de mediatizare, alþii mai puþin,dar nu aº da vina pe media ºi pe nimeni altcineva.Arta, dacã este bunã, are audienþã. Este gãsitã,chiar dacã nu la început. Nu trebuie sã fiu dezamãgitcã am scos azi o carte ºi n-are aplauzele pe carele vreau eu. Nu trebuie sã fiu dezamãgit cã am pictatastãzi ºi nimeni nu m-a bãgat în seamã. Este delungã cursã. Aici nu eºti la 100 de m garduri, eºti lamaraton, la 42 de km. În toatã sfera artisticã, dacãnu ai rãbdare înseamnã ca poþi sã te duci la altcevasau doar sã deguºti. În urma unei ºcoli sau înmomentul în care înveþi ceva, poþi sã fii degustãtorde literaturã, de expoziþii, de artã plasticã, de teatruºi degustãtorul � e un termen care îmi place mie �la un moment dat poate sã fie cultivat. Nu trebuiesã execuþi neapãrat. Eu n-am fost niciodatã pe oscenã, n-am fãcut teatru, dar merg la teatru pentrucã îmi place. Nu înseamnã cã trebuie sã scriu poezieca sã citesc poezie. Pot sã mã bucur de trudapoeþilor citind poezia.
Din experienþa dumneavoastrã caprofesor ºi mai ales din contactul constantpe care îl aveþi cu generaþia tânãrã, pe caredintre arte o consideraþi cea mai aproape saucu priza cea mai mare faþã de generaþiaactualã, de tinerii, sã spunem din ultimuldeceniu?Eu cred cã uºile sunt deschise ºi nu cred cãtrebuie sã facem o statisticã. Sunã, ce mã întrebaþiaºa, ca un proces verbal ºi le spun ºi a lor meicare vin la ºcoalã, zic �Domne, în artã sã nu faceþiprocese verbale, treceþi în sfera artisticã procesulverbal!�. Înseamnã aºa, apropos de cei care vin ºiunde ar fi atracþia mai mare, pãi poate sã fie ceamai micã atracþie, dar dacã coborâm în timp,Brâncuºi ºi-a ales o sferã artisticã care nu e foartemult promovatã, sculptura, ºi iatã cã ne-a fãcutcunoscuþi în lume. Le spun elevilor, cum spuneammai devreme, procesul verbal înseamnã cã �înaceastã camerã sunt trei pupitre, douã dulapuri,douã fotolii, un pat, o mãsuþã...�. Ãsta e procesulverbal. Vine poetul ºi zice: �În casa aceea pãtatãde lunã / cu lucruri mai multe decât era loc / cu

mult nenoroc ce pãruse noroc /....ºi aºa încontinuare cã o ºtiu pe toatã. Da� îmi place ºisubliniez: �În casa aceea pãtatã de lunã / cu lucrurimai multe decât era loc...�... Asta e poezie. Folosindacelaºi limbaj putem face un proces verbal sec sauputem facem artã, poezie. Uºile sunt deschisepentru tineri ºi cred cã, indiferent unde ar intra suntbineveniþi.
Asta e clar, dar vi se pare cã se regãsescsau înþeleg mai uºor un anumit stil, gustã maimult o anumitã artã?Dupã ce am studiat atâta mi-am dat seamacã trebuie sã porneascã de la joacã, poate sãguste rock-ul ºi la un moment dat sã devinã in-terpret la operã, muzicã cultã, sau sã facã partedintr-o filarmonicã sau mãcar sã fie în salã laspectacolele unei filarmonici ºi tot e un câºtig.Întotdeauna pornim de la joacã. Ne jucãmatrãgându-ne ceva ºi mergem într-acolo aproapefãrã sã ºtim de ce. De cele mai multe oriexplicaþiile stricã. Pentru cã aºa simt ºi cu astaam terminat. De ce mã duc pe stadion? de cecând o reprezentantã de-a noastrã, de frunte,joacã tenis ºi noi stãm, cu toate cã n-am luatniciodatã racheta ºi o minge de tenis în mânã,dar stãm cu ochii? ªi am stat 2-3 ore cu sufletulla gurã ºi tot aºa. Asta înseamnã cã avem oatracþie cãtre� ªi mai sunt ºi vârfurile de lance.Oamenii care fac lucrul ãla la nivel performant. ªiei atrag atenþia ºi atunci eu pot deveni spectatoratras De ce face omul ãla la nivel înalt. Începândde la literaturã, cã ºi acolo e o performanþã,începând de la arte plastice, iar în domeniul artelorplastice � sã revenim la Brâncuºi � sculptura edusã la rang de reginã. E un termen pe care îlmai folosesc câteodatã ºi maneliºtii, dar nu potsã-l ocolesc pentru cã prima datã a fost reginaºi pe urma maneaua. Deci la rang de reginã.
În calitate de artist plastic ce credeþi cãlipseºte oraºului nostru?Pãi, singurul lucru ºi pe care îl subliniez mereue Galeria de artã care trebuie sã spun, pe timpullui Ceauºescu am avut-o. Am avut-o ºi câþiva anidupã, dar de câþiva ani buni ea nu mai existã.Avem bibliotecã, avem teren de sport, avem ºcoli,avem ºcoli de artã ºi nu avem o galerie de artã.E ruºinos pentru un oraº, ºi mai ales pentrupoliticienii care conduc, pentru cã de ei depinde,mai ales cã locul unde a fost o galerie de artãeste un partid care se roteºte, a fost ba PDL,acum e PNL. Le-am spus ºi dumnealor ºi o sãspun tot timpul cã nu e o ruºine: jumãtate dinspaþiul de acolo, dacã l-ar împrumuta artei aravea mai multã audienþã.
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INTERFERENÞE CULTURALE

� Vã mai aduceþi aminte de cântecul Caprei laCreangã? Iatã-l dupã manuscrisul autorului:
Trei iezi, cucuieþi,Mamei uºa descuieþi
Cã v-aduce mama vouã
Brânzã-n buze,
Lapte-n þâþe;Drob de sare,
Pe spinare
Mãlãieº
În cãlcãieº,Smoc de flori
Pe subþiori

LA RAFTUL BIBLIOTECII
Mãlãieº în cãlcâieº

pe G. T. Kirileanu � ºi am dat deoparte, între altele,hârþoagele vechi din BPT, de la începutul secoluluial XX-lea, acelea pline de greºeli de literã, decuvinte� ªtiþi cum era: BPT-ul a fost la început ocolecþie respectabilã ºi respectatã pe drept cuvânt,foarte corectã cu textul � dar a avut principiulprelungirii continue de tiraj, pe mãsura vânzãrilor,fãrã a nota cã este o ediþie nouã, a câta ediþie este,ci pãstrând doar numãrul de ordine al cãrþii dincolecþie. Aºa se face cã poþi avea un BPT Creangã,crezând cã este ediþia princeps (aceea din 1892)� dar sã fie, de fapt, o carte cine ºtie când retipãritã,recorectatã dupã reforma ortograficã din 1904, depildã, reculeasã, etc. Dacã nu stabileºti cã este oediþie veche, ai o copie oarecare. Îmi propusesem,dar n-am studiat-o, o þineam mai mult de decor, caprimã carte a operelor lui Creangã. Aºadar, jos cuea, cine ºtie când voi mai avea eu timp de lucruriatât de graþios gratuite.Totuºi, i-am mângâiat pentru ultima oarãcoperta � ºi am deschis întâmplãtor una dintre celecinci broºuri. Nimeresc tocmai la Capra cu trei iezi,chiar la cântec � ºi citesc:MãlãieºiÎn cãlcâieºÎmi atrage strident atenþia pluralul: se formasereflexul mãlãeº în cãlcâieº. Cine ºtie, mi-am zis,

Nu diferenþele de text mã intereseazã (înspinare, la subþiori etc.), nici cele de punctuaþie.Vreau sã-mi explic ºi eu, ca ºi unii dintredumneavoastrã poate, cum aduce Capra la ieziiei, desculþã fiind ca orice caprã, mãlai (fie deporumb, fie de grâu sau orz) � în cãlcâi?! La noi,în Muntenia, e o vorbã, cicã: îþi cântã greierii în
cãlcâie, adicã ai cãlcâiele crãpate de alergãturã(ºi de munca de peste an; se întâmplã mai alestoamna, la claca de porumbi, când ne cãþãrãm toþipe grãmada imensã de ºtiuleþi puºi undeva, aacioalã, unii mai sus, alþii mai jos, cum ne gãsim locºi culcuº, astfel cã ni se vãd picioarele goale � cãdoar nu ne-om urca încãlþaþi pe roade)� Aºa sãfie, adicã mama caprã ºi-a îndesat mãlãieºul încrãpãturi?! Sau, mã rog, între copitele ei � mici,dar patru la numãr, s-ar aduna ceva-ceva pentruieziºorii ei. Aºa ceva nu se poate, dom�le!Ei bine, chestia e cã eu am reuºit sã leg lucrurilecumva, dar mi-e cam greu sã vã explic. O iau peîndelete, cu biniºorul, sã nu se supere unii ºi alþii.Aºadar, fãceam curãþenie prin bibliotecã, totadunând pentru a nu ºtiu câta oarã cãrþile carenu-mi trebuie pentru a le pune în saci (iar sacii�sã-i trimit la moara timpului, adicã sã-i mai desfac laSfântul Aºteaptã). Având câteva ediþii Creangã, m-am decis sã opresc doar douã, pe Iorgu Iordan ºi
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greºelile lor. Iau ediþia Iordan:
mãlãieº .  Ediþ ia Kir i leanu:
mãlãieº. Convorbirile literaredin 1875 (sunt pe Internet) cuprima t ipãri turã: la fel.Glosarele, la ambele ediþii, nu autermenul, desigur pentru îlconsiderã cuvânt curent, cusensul obiºnuit. Trec, leg sacul,îl las în plata Domnului (nu-i maidau de urmã, o fi fiind pe la þarã,pe undeva) � dar îmi rãmâne înminte acest plural, care-mileagã bine, dar bine de tot,lucrurile. Am gândit, adicã, aºa:dar dacã tipograful n-a greºit, cia simþit termenul? Poate cã evorba de ceva cum ar fi mãlãieº,
mãlãieºi, mãlãieºuri . Ar fi oiarbã, cum e mãcriºul, untiºorul,ceva cu gust, un �condiment� depus la mâncare. Pãi, sigur cã da:capra, ca orice caprã, are copite� dar ceva mai sus de ele maiare cei doi pinteni, puºi la capãtul unei altearticulaþii, pe care sprijinã piciorul când merge,mai ales când urcã: acesta este �cãlcâieºul� ei,ea n-are decât sã agaþe în aceºti pinteni o iarbãcu gust pentru ieziºori. Mai jos, vedeþi cum spune:�Smoc de flori / pe subþiori�. Pentru vaca mea,din copilãria, ziceam cã acest sprijin de rezervãcã se cheamã chiºiþã (ºi am argumente sã credcã de aici vine ºi numele Chiºinãului� dar cualtã ocazie). Memoria îmi aduce în faþã capreleieºind de prin stufãriºuri, de pe deal: poartã pedrum fire de iarbã încurcate în acest �cãlcâieº�pânã acasã. Iatã, Capra lui Creangã a ºtiut undesã calce ca sã le aducã iezilor ceva bun, o iarbãacriºoarã.Da, dar cautã acum prin dicþionare o plantãnumitã mãlãieº cu pluralul mãlãieºi/mãlãieºuri. Nuexistã, eu am cãutat cuvântul în toate dicþionarelepe care le-am gãsit. Existã, totuºi, ceva: olocalitate prin Vâlcea, cu numele Mãlaia. Nu, nuvine de la mãlai, ci de la o � plantã care secheamã mãlaie, este galbenã ca untiºorul (camãlaiul de porumb) ºi creºte pe pantele însoriteale dealurilor dimprejur. E aromatã, zice-se. Esteun augmentativ: mãlai � mãlaie (un fel de mãlaimare). Dar diminutivul, n-o fi existând? Am întrebatpe cineva din zona Râmnicu Sãrat-Brãila, ºi mi-aconfirmat cã mãlãieºul e o plantã aromaticã depe la ei, un fel de mãcriº. N-am confirmarea dinteren, însã, ºi existã posibilitatea ca doamna sã fi

vrut doar sã-mi dea dreptate,pentru cã i-am explicat maiînainte ce caut de fapt.Despre mãlãieº în cãlcâieº ascris, într-o revistã celebrã unfilolog celebru. Este vorba deEmil Vrabie, mare slavist, spe-cialist în etimologii, ºi textul sãu�Mãlãieº în cãlcâieº� s-a publicatîn revista Limba românã , aAcademiei Române, în 1970,fiind apreciat de Iorgu Iordan ºialþi mari filologi ai momentului.Face parte din lecturile mele destudenþie, ºi reþin bine ideea.Autorul este la fel de nedumeritca mulþi dintre noi: cum poateCapra sã poarte mãlai în cãlcâi?Pe scurt, el emendeazã textul,considerând cã Ion Creangã n-aînþeles vorba popularã: era�mãlãieº un cãlcâieº� � ºi explicã:în l imba veche �cãlcâieº�înseamnã ºi �cãuº�, �coltuc�, obucatã micã din ceva: asta aduce capra, nu în, ciun cãlcâieº de mãlai. Demonstraþia este superbã(ºi spumoasã: autorul analizeazã traducerile dinCreangã în francezã, germanã, rusã, maghiarã �arãtând absurdul sensurilor)�Dar se referã la aldoilea termen din expresie, eu ce sã-i fac dacãtipograful BPT-ului l-a greºit pe primul? Menþionezprobitatea ºtiinþificã a lui Emil Vrabie: nu cereschimbarea textului, ci doar o notã marginalã �pentru el, ca filolog � aºa cum ar trebui sã fiepentru toþi filologii � textul fiind de neschimbat.Nici prin gând nu-mi trece, nici mie, sã-lschimb pe Creangã � dar de explicaþii estenevoie. Totuºi, priviþi facsimilul din ediþia G. T.Kirileanu (dã în fotografie exact pagina cu scrisullui Creangã la cântecul Caprei): povestitorul parea fi scris mãlãieºi, se vede un adaos la finalulcuvântului. Dacã e aºa, rezultã cã tipograful dela Convorbiri l iterare , din 1875, a înþelesdiminutivul de la mãlai, ºi textul tipãrit a îngheþatastfel peste tot. Ca sã nu mai complice lucrurile,probabil, Iordan nu dã facsimilul în ediþia sa (laAcademie se pãstreazã patru file din Capra cutrei iezi, el dã numai trei dintre ele). Poftim decomparã � ceva, cu nimic. Drept pentru care,pentru cã eu ºtiu doar sã leg lucrurile, nu ºi sã le(mai) dezleg, luaþi de-l comparaþi singuri doar peKirileanu cu el însuºi.
prof. univ. dr. Nicolae Georgescu

ED.G.T. Kirileanu, 1939
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Izbucnirea Primului Rãzboi Mondial.
Contacte politice la cel mai înalt nivel

S-a scris în mai multe rânduri, poate în preamulte, în mod nejustificat, cã perioada cuprinsã
între rãzboiul franco-prusac (1870-1871) ºi
declanºarea primului rãzboi mondial (iulie-august1914) a fost o perioadã de pace. Nu este real. În
acei ani a fost o liniºte aparentã, în timpul cãroraatmosfera era încãrcatã cu tensiunea
prevestitoare a unei noi furtuni. Marile puteri, înfrunte cu Imperiul German, participau la o cursã
a înarmãrilor. Ea putea duce la un
singur rezultat: verif icareaeficienþei armelor pe câmpul de
luptã. Situaþia tensionatã,apãsãtoare, era accentuatã de
existenþa celor douã blocuri militare
� Tripla Alianþã ºi Antanta.Tripla Alianþã, formatã din
Imperiul German, Imperiul Austro-Ungar, Italia, la care aderase ºi
Regatul României, nu era suficientde bine închegatã. Ameninþa chiar
sã se destrame. România, în
profunzime, în rândurile oamenilorobiºnuiþi, manifesta o nemulþumire
împotriva Triplei Alianþe: în timpulrãzboaielor balcanice, Viena se
situase hotãrâtã pe poziþia Bulgariei, împotriva þãrii
noastre, iar Berlinul nu fãcuse nimic în sprijinulBucureºtilor1.

La Sankt-Petersburg þarul Nicolae al II-leaprimea informaþii asupra stãrii de spirit
antigermane ºi anti-austro-ungare din România.El ºtia cã aceastã atitudine era accentuatã de
politica antiromâneascã, de persecuþie a românilor
din Transilvania, dusã de guvernul Kálman Tiszade la Budapesta2. Se mai cunoºteau sentimentele
pro-ruseºti ale unor oameni politici ca EmilCostinescu3

În acele condiþii, s-a proiectat o alianþã
matrimonialã între marea ducesã OlgaNicolaevna, fiica cea mai mare a þarului Rusiei ºi
principele Carol, moºtenitorul tronului României.În memoriile sale, Al. Marghiloman mãrturiseºte

cã la 22 februarie 1914, în timpul unei discuþii curegele Carol I, acesta i-a declarat cã acea
cãsãtorie putea fi bunã pentru familie, dar cã ea
nu va duce la schimbarea politicii de stat4. Regelenu a avut încredere în promisiunea þarului cã
marea ducesã Olga va primi, drept zestre,Basarabia. Þarul a cãutat sã îmbunãtãþeascã
situaþia ºi sã încline balanþa în favoarea apropieriiRomâniei de Rusia. A propus ºi a obþinut

efectuarea unei vizite la 1 iunie
1914, în portul Constanþa, înRomânia. El venea cu plãcere,
deoarece putea s-o întâlneascã peveriºoara sa, principesa Maria,
cãreia încercase sã-i facã
oarecum curte în tinereþe.I. Gh. Duca povesteºte, în
memoriile lui, cã înainte cu o zi devenirea þarului a fãcut o plimbare
spre Tuzla cu principesa Maria.Aceasta i l-a descris pe Nicolae al
II-lea în culori calde, îndepãrtând
rãutãþile vehiculate la adresa lui. Unsingur aspect, de naturã pur
femininã, nu l-a omis principesaMaria. Vãrul ei, þarul Nicolae al II-

lea, nu era pentru ea la fel de frumos ca restul
familiei imperiale, în care se gãseau bãrbaþi înalþi,bine fãcuþi, cu figuri seducãtoare, cu o conversaþie
spumoasã, cuceritoare, însã a subliniat cã þarulNicolae era un om foarte plãcut5.

A doua zi a sosit în Constanþa þarul Nicolae alII-lea. El a venit din portul crimean Yalta, pe yachtul
sãu somptuos, Standard, impresionant prin
magnificienþã ºi eleganþã. Era însoþit de familia sarestrânsã: þarina Alexandra, þareviciul Alexei ºi cele
patru fiice ale lor.Pe chei a fost aºteptat de regele Carol I,
îmbrãcat în uniformã de mareºal rus, în mânã
cu bastonul de mareºal rus, moºtenitorultronului, principele Ferdinand, îmbrãcat ºi el în
uniformã rusã de colonel din garda þarului, precumºi fiul sãu, principele Carol, purtând uniforma de
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În epocã, la începutul primului rãzboi mondial,în Bucureºti circula o glumã în legãturã cu

neutralitatea României. Se spunea cã domnul Carpafirma cã a sosit ceasul intrãrii României în rãzboi.
Domnul N. Filipescu, antantofil ºi francofil, spunea
cã nu a sosit încã ceasul sã intrãm în luptã alãturide Antantã. În fine, domnul Brãtianu credea cã
este mai bine... sã nu ne uitãm la ceas.Este foarte probabil ca decizia României de
a rãmâne neutrã, adoptatã de Consiliul de
Coroanã de la Sinaia (21 iulie/3august 1914), sãfi fost determinatã ºi de venirea în

Bucureºti, imediat dupã vizitaþarului, a ministrului de externe al
Rusiei, Serghei DmitrieviciSazonov. Acesta nu-l însoþise pe
þar, deoarece nu suporta cãlãtoriile
pe mare. A cirulat cu trenul. A statnu mai puþin de patru zile în
România, la Bucureºti ºi Sinaia,unde a discutat cu factorii de
decizie din guvernul României.
Cum vizita þarului pregãtisevenirea lui în capitala României, a
avut succes. La sfârºit s-a obþinutceea ce a dorit Rusia, implicit
Antanta: România a rãmas neutrãºi astfel, în urma unei vizite la înalt nivel, a fost

slãbitã Tripla Alianþã.
NOTE1. Cf. I. G. Duca, Amintiri politice, vol. I, ediþia I, Jon Dumitru Verlag,

München, 1981, p. 31.2. Ibidem.
3. Cf. Al. Marghiloman, Note politice 1897-1924, vol. I, 1897-1915,Institutul de Arte Grafice �Eminescu� S.A., Bucureºti, 1927, p.

230.4. Ibidem, p. 212-213.
5. Principesa Maria i-a spus lui I. G. Duca: �Ca toatã lumea ai auzit

despre Niky (þarul Nicolae al II-lea, n.n.) cã e prost, lipsit de
orice atracþie fizicã. E adevãrat cã dacã îl compari cu alþi membri
ai familiei Romanoff, toþi bãrbaþi înalþi ºi de o mare frumuseþe,
Împãratul nu este un Adonis, dar vei vedea mâine cã nu este
deloc aºa cum s-a creat legenda în jurul lui. Ca Suveran nu-i
iau apãrarea, dar ca om te asigur cã nu e prost ºi, în orice caz,
cã e plin de simplitate ºi de farmec� (cf. I. G. Duca, op.cit., vol.
I, ed.cit., p. 33-34).6. Cf. C. Bacalbaºa, Bucureºtii de altãdatã, vol. IV, 1910-1914,
ediþia a doua, Editura Ziarului �Universul� S.A., Bucureºti, 1936,p. 172.

7. Cf. I. G. Duca, op. cit., vol. I, ed. cit., p. 32.8. Ibidem. Deºi ministrul de externe al Rusiei, Serghei Dmitrievici
Sazonov sosise cu o zi înainte la Constanþa, cu trenul, cãci nusuporta cãlãtoriile pe mare, el nu a participat la discuþiile de la
Constanþa dintre þar ºi oamenii politici români (ibidem).

9. Cf. Al. Marghiloman, op.cit., vol. I, ed.cit., p. 223.

Prof. univ. dr. Radu ªtefan Vergatti
Academia Oamenilor de ªtiinþã din România

aghiotant imperial. I-au dat onorul þarului. Apoiau organizat o mare paradã mil i tarã. C.
Bacalbaºa a notat cã þarul a fost impresionat deprestaþia regimentului local dobrogean, ai cãrui
soldaþi purtau fesuri6. Primirea militarã de galã a
fost completatã de un Te Deum, o masã oficialãºi un bal.

Þarul s-a arãtat extrem de binevoitor ºi a avut,pe yahtul lui, lungi discuþii cu premierul Ion I. C.
Brãtianu ºi cu ministrul de externe Em.
Porumbaru. Monarhul Rusiei le-a declaratoamenilor politici români cã, în
cazul în care se va intra în Serbia,el nu va sta deoparte, nu va rãmâne
indiferent7. Era vorba de pan-slavism ºi de apãrarea popoarelor
slave. Regele Carol I a rãmas în
expectativã. Brãtianu a trimisimediat note informative la Berlin ºi
la Viena despre discuþiile avute cuþarul Nicolae al II-lea8.

Þarina Alexandra Feodorovna
s-a arãtat extrem de amabilã cufamilia regalã din România. Cei din
jur au fost uimiþi, deoarece, deobicei, erau obiºnuiþi cu figura ei
acrã, puþin comunicativã. S-arputea ca ea sã fi avut acest comportament amabil
datoritã principesei Ileana. Mica, jucãuºa,
exuberanta ºi vesela principesã (care avea peatunci 5 ani) s-a dus la suferindul þarevici Alexei,
l-a luat de mâini, a început sã se joace cu el, l-ascos din starea lui de sfialã ºi l-a fãcut sã râdã.

În final, vizita s-a încheiat seara, atunci când,
sub lumina lunii pline, s-a dat onorul þarului de cãtregarda regalã românã comandatã de regele Carol
I, iar splendidul yacht �Standard� s-a îndepãrtat,ca într-o imagine dintr-un basm.

Consecinþele acestei vizite au fost deosebite.În primul rând, s-a amânat cãsãtoria între
marea ducesã Olga ºi principele Carol. Una dintre
cauzele acestei amânãri, cea principalã, a constatîn opoziþia principesei Maria a României. Aceasta,
fiind membrã a familiei þarului, ºtia cã în cadrul eise transmitea, prin femei, o boalã care-i afecta
pe bãrbaþi. Dovada evidentã era þareviciul Alexei.
Ea a vrut sã evite ca urmaºii principelui Carol sãsufere de acea maladie9.

În al doilea rând, nu s-a obþinut ieºireaRomâniei din Tripla Alianþã. Rusia cerea ca
România sã rãmânã neutrã în cazul în care nu-ºischimba aliaþii. Acest punct de vedere a fost
însuºit ºi susþinut de Ion I. C. Brãtianu.
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Rândurile de faþã redau însemnãri mai vechi1
referitoare la publicistica lui I. L. Caragiale, mai
precis, referitoare la informaþiile despre
Târgoviºte care pot fi gãsite în scrierile
gazetãreºti ºi, eventual, în textele literare ale
autorului Scrisorii pierdute.

Demersul nostru de altãdatã se încadra într-
un curent mai larg al reconstituirii unor legãturi pe
care le-ar fi avut cu Târgoviºtea marii scriitori
români ºi marile personalitãþi din diverse alte
domenii ale ºtiinþei, artei, culturii. Prin deceniile
7-8 ale secolului al XX-lea se practica aceastã
formã de patriotism local, peste tot în þarã.
Dincolo de sentimentalisme,
preocupãrile respective aveau ºi un merit
concret ºtiinþific: clarificarea unor detalii
din viaþa ºi activitatea unor mari
personalitãþi putea fi utilã marilor sinteze
despre istoria spiritualã ºi materialã a
unui popor. Erau, aºadar, ani în
care cercetãtorii locali �
istorici, filologi etc. � publicau
materiale care valorificau
documente inedite sau
fragmente rãmase obscure
din textele editate deja.
Culegerile din valoroasa serie
Valachica, Acta Valachica,
scoase de Muzeul Judeþean
Dâmboviþa, actualul Complex Naþional Muzeal
�Curtea Domneascã� Târgoviºte sau de Biblioteca
Judeþeana �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa, tipãrituri
precursoare ale actualului Curier º.a., au servit
adesea drept tribunã a cauzei pentru cultura
localã2 ºi pe de altã parte, drept sursã de informaþii
preþioase pentru cercetãrile ample, de nivel
naþional sau internaþional.

În legãturã cu I. L. Caragiale exista chiar o
competiþie între cercetãtorii din Târgoviºte ºi cei
din Ploieºti, pe fondul aceluiaºi patriotism local.
Obiectul disputei ºtiinþifice era istoria satului
Haimanale, locul de naºtere al dramaturgului. Prin
frecventele schimbãri de configurare a organizãrii

I.L. Caragiale ºi Târgoviºtea

administrativ-teritoriale, satul aparþinuse, pe rând,
Dâmboviþei ºi Prahovei. Problema se punea, deci,
cui �aparþine� scriitorul, de fapt, prin naºterea sa?

Încã mai veche ºi mai amplã a fost discuþia
referitoare la identificarea acelei �capitale a unui
judeþ de munte�, în care se petrece acþiunea din
capodopera dramaturgiei româneºti, O scrisoare
pierdutã. De data aceasta, îºi adjudecau �meritul�
de a-i fi servit ca model de inspiraþie lui I. L.
Caragiale mai multe oraºe: Piatra-Neamþ, Curtea-

de-Argeº, Piteºti, Târgoviºte, Ploieºti. De
ultimele douã oraºe Caragiale era legat prin

copilãrie, prin anii de ºcoalã ºi prin unele
reveniri cu treburi gazetãreºti ºi
scriitoriceºti de la maturitate. Localitãþile
din Neamþ ºi Argeº îi erau cunoscute din
perioada revizoratului ºcolar (1881-
1884). Postul de revizor ºcolar îi fusese
dat prin diligenþele lui Titu Maiorescu,

ajuns ministru al Instrucþiunii
Publice. Aºa cum s-a ocupat
cu eficienþã ºi de M. Eminescu
sau de alþii, mentorul �Junimii�
l-a ajutat pe Caragiale sã-ºi
gãseascã limanul în
interesanta slujbã. S-a
întâmplat în perioada fastã a
relaþiilor cu junimiºtii ºi a fost
ultimul loc în care s-a refugiat,

dupã conflictul cu M. Eminescu, provocat de
episodul relaþiilor cu Veronica Micle.

Pe acest fond, al reconstituirii documentare a
urmelor lui I.L. Caragiale la Târgoviºte, am început
descrierea textelor care reprezentau activitatea
de jurnalist a scriitorului. Prin voinþa destinului,
aveam în biblioteca personalã cele douã volume
care reunea publicistica lui Caragiale, în ediþie
academicã de Opere, scoase în 1938, la Fundaþia
Regalã din Bucureºti, prin osârdia editorilor Paul
Zarifopol ºi ªerban Cioculescu, sub oblãduirea lui
Al. Rosetti. Volumele IV ºi V aveau la un loc peste
900 de pagini (IV � 457 p.; V � 482 p.), dar trebuie
þinut seamã cã materialele grupate de editori în
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secþiunea Addenda erau culese cu corp mic (cam
8 sau 9 de la computerele de astãzi), aºa încât
materialul de cercetat avea dimensiuni
impresionante. Încercarea de a selecta numai
articole grupate în secþiunile consacrate textelor
de criticã literarã ºi de artã, la care se adãugau
cronicile dramatice, s-a dovedit neinspiratã.
Recolta de referinþe cu caracter local care sã ne
intereseze a fost de tot sãracã: apãreau doar
fugare menþionãri a câte unui domnitor rezident
la Curtea Domneascã din Târgoviºte, la câte un
scriitor paºoptist, la câte un eveniment din istoria
vechii capitale a Þãrii Româneºti.

În aceastã situaþie, am citat sistematic
întreaga producþie gazetãreascã a dramaturgului.
Am arãtat în altã parte care au fost dificultãþile
de identificare a acestor texte pentru editori: I. L.
Caragiale a colaborat, timp de aproape patru
decenii (cu o micã întrerupere), la circa 54 de
periodice; foarte multe contribuþii erau
nesemnate sau semnate cu anagrame,
acronime ºi pseudonime fanteziste, textele
puteau fi reluate, în timp, cu modificãri de titlu ºi
de structurã etc. Desigur, acestea sunt
problemele editorilor, dar nici pentru cercetãtorii
beneficiari ai eruditelor ediþii nu este prea plãcut
sã nu aibã certitudinea paternitãþii datelor pe care
le studiazã. În sfârºit, am parcurs ºi bogatul cor-
pus de articole grupate la secþiunile de atitudine
civicã, religioasã, moralã, plus articolele politice
� aproape douã sute de articole3.

Desigur, ceea ce cãutãm noi se aflã în proporþie
ceva mai mare aici, dar nu pe mãsura aºteptãrilor.
Din textele semnificative pentru obiectul modestei
noastre cercetãri am reþinut un articol despre un
scandal al lui A. Bacalbaºa la Târgoviºte. Fostul
colaborator al lui I. L. Caragiale, la Moftul român
(seria I, 1893) intrase într-un conflict urât cu
proprietara unui pension din Târgoviºte. Întreaga
tãrãºenie s-a complicat cu cereri de scuze
publice, acþiuni în judecatã pentru despãgubiri,
provocãri la duel etc. Anton Bacalbaºa
presupunea cã în spatele întregii afaceri se aflã I.
L. Caragiale. Ca urmare, îl diabolizeazã prin
aceleaºi procedee literare pe care le practicaserã
amândoi, cu egalã vervã, la Moftul român:
hiperbole, ºarje caricaturale, calamburul. Astfel,
autorul lui Moº Teacã spune despre fostul sãu
prieten: �Ex-umoristul a încercat sã devinã
omorist�.

Mai îndeaproape ne-am ocupat de un text care
fãcea parte din seria inclusã de ªerban
Cioculescu, în comentariile sale, la articolele
consacrate apãrãrii ortodoxiei ºi a pietãþii
religioase. Un asemenea articol fusese publicat
de Caragiale în Epoca, 22 martie 1897, sub
semnãtura �Ion�. Titlul articolului era, într-adevãr,
Lipsã de pietate ºi gust. Legãtura cu Târgoviºtea
se reducea la faptul cã vizatã era demolarea unui
monument religios care fusese ridicat în secolul
al XVII-lea din ordinul domnitorului târgoviºtean
Matei Basarab. Era vorba despre Biserica
Sãrindar, a 40-a ctitorie a domnitorului muntean.
La sfârºitul secolului al XIX-lea, pe locul respectiv
se afla doar un morman de moloz, completat cu
gunoaiele aruncate de trecãtori. În mod normal,
un asemenea loc trebuie curãþat, marcat cu o
cruce pusã în dreptul pristolului altarului fostei
biserici, apoi împrejmuit cu un gãrduleþ de
protecþie. Nici Primãria Bucureºtiului, nici
Mitropolia nu au fãcut acest lucru. În schimb, atunci
când s-a constatat cã pe acolo urma sã treacã o
delegaþie strãinã (era vorba despre suita lui Franz
Joseph, în persoanã), edilii Bucureºtiului au ridicat
în grabã o fântânã artezianã pe locul respectiv, ºi
încã una falsã, în cel mai pur stil potemkinist:
construcþia din brad ºi ghips imita marmura,
bronzul ºi fierul! Evident cã un asemenea subiect
nu-i putea scãpa jurnalistului-pamfletar
Caragiale...

Cam în acelaºi fel se punea problema unei
foste biserici din Târgoviºte. În 1900, I. L. Caragiale
colabora la ziarul Universul, condus de Luigi
Cazzavillan, care îi plãtea jurnalistului 25 lei per
bucatã articol, în cadrul rubricii Notiþe critice. În
numãrul din 5 mai 1900, gazetarul publicã aici
articolul intitulat Dãrâmarea bisericii Vãrzaru.
Reluãm mai jos datele semnalate în vechile
noastre însemnãri pe marginea acestui articol.

...Ridicatã la mijlocul secolului al XVII-lea, în
perioada în care Matei Basarab întemeia
numeroase aºezãminte religioase, Biserica
Vãrzaru era dovada unei prosperitãþi economice
apreciabile ºi a unei vieþi social-politice echilibrate.
Ca de obicei, exemplul domnului þãrii a fost urmat
ºi de o serie de dregãtori, negustori, oºteni cu
stare din lumea bunã a Tîrgoviºtei. Biserica în
discuþie a fost ctitoria lui Radu Vãrzaru, armaºul
de trist renume, zugrãvit în culorile cele mai
înfricoºãtoare de cãtre autorul Letopiseþului
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cantacuzinesc. Despre valoarea documentarã ºi
artisticã a construcþiei se ºtiu puþine lucruri.
Cercetãtorii Nicolae Stoicescu ºi Cristian
Moisescu au strâns câteva date interesante cu
privire la structura ºi decoraþia ei, opinând cã
acestea ar purta însemnele stilului gotic de tip
moldovenesc, specific meºterilor care au înãlþat
ºi Biserica Stelea din Târgoviºte, în cadrul
schimburilor cu simbol de pecetluire a hotãrârii
de pace ºi legãturi trainice între Matei Basarab ºi
Vasile Lupu.

Imaginea edificiului este pãstratã într-un desen
aparþinând lui Carol Isler, într-o fotografie executatã
de pictorul Szathmary, precum ºi într-o
reproducere executatã de pictorul târgoviºtean
ªtefan Vasilescu, aceasta din urmã pãstratã la
Complexul Muzeal �Curtea Domneascã�.

I.L. Caragiale nu a vãzut vreodatã aceastã
clãdire � dupã cum singur mãrturiseºte. Dar
atrage atenþia opiniei publice, de pe poziþia
reporterului social-politic, asupra faptelor
contemporane petrecute �în vechea capitalã a lui
Matei Basarab�, dovedind cã, în ce priveºte
evenimentele zilei, era bine informat. De fapt,
documentarea sa este mult mai bogatã, autorul
cunoscând ºi numeroase date din trecutul
monumentului, dupã cum se înþelege din densul
sãu articol.

Astfel, el ºtie cã în momentul demolãrii,
biserica �era ruinatã de demult ºi pãrãsitã�.
Cunoºtea, de asemenea, amãnunte despre
formalitãþile care au precedat actul iresponsabil
al �acelui pãrinte denaturat al vechii capitale�,
primarul oraºului, ºi despre modul în care acesta
a încalcat legea pentru conservarea
monumentelor istorice, neaºteptînd decizia
experþilor.

Toate acestea le-a aflat � spune autorul �
chiar de la cel însãrcinat de Comisia
Monumentelor Istorice sã meargã la faþa locului,
arhitectul N. Gabrielescu. Primarul înaintase o
cerere de demolare, pe baza cãreia a fost trimis
în urbe expertul sus-numit. Acesta, sosit la
Târgoviºte sã constate dacã cererea primarului
era justificatã, aflã cu stupefacþie ºi indignare cã
eventualul sãu aviz nu mai era necesar: afacerea
(cãci, sugereazã Caragiale, fusese ºi o afacere
la mijloc) se încheiase. Raportul sãu a ajuns pe
masa istoricului Grigore Tocilescu, pe atunci ºeful
Comisiei respective.

Cu mijloacele sale cunoscute � dialogul viu ºi
relatarea concisã � autorul redã acest episod, pe
care-l putem recunoaºte cu uºurinþã ºi în actul
oficial prin care Gr. G. Tocilescu face cunoscut
Academiei Române faptul cu pricina. Citãm,
comparativ, câte un fragment din cele douã texte:

Gr. G. Tocilescu:
�...deºi Comisiunea monumentelor istorice

opinase, iar Ministerul instrucþiunii publice dãduse
ordin expres ca numita bisericã sã fie pãstratã,
d-l primar al Tîrgoviºtei a crezut mai de cuviinþã
ca s-o dãrâme. Aºa se face cã arhitectul trimis
�n-a putut decât sã constate faptul trist ºi dureros
ºi sã raporteze Ministerului.

I. L. Caragiale:
�Însãrcinatul ministerului cautã o zi �ntreagã ºi

nu gãseºte monumentul. Merge la primãrie ºi
�ntreabã:

� Mã rog, unde e biserica Vãrzaru?
� Unde a fost..., vreþi sã ziceþi.
� ?�
� A! am dãrâmat-o!
ªi de la primãrie îl conduc pe d. comisar al

monumentelor la locul unde se poate convinge
singur cã biserica Vãrzaru a fost. În locul ruinei �
o movilã giganticã de moloz ºi de cãrãmizi sparte�.

De la acelaºi arhitect � era vorba despre N.
Gabrielescu, specialist în restaurarea
monumentelor istorice, prieten bun al scriitorului
� Caragiale ºtia cã din dãrâmãturi s-a putut salva
o cãrãmidã spartã în douã, purtând inscripþia
zgrafiatã în slavonã ºi românã despre contextul
ridicãrii monumentului.

Într-adevãr, în vol. I al culegerii de Inscripþii ºi
însemnãri din judeþul Dâmboviþa autorii insereazã
ºi textul de pe aceastã cãrãmidã, conservatã ul-
terior la Muzeul Naþional de Antichitãþi ºi care
cuprinde o frazã în slavonã despre momentul
ridicãrii construcþiei ºi o alta în românã care
elogiazã (într-o exprimare impresionantã prin
simplitate ºi sinceritate) persoana domnitorului
Matei Basarab.

În plus, Caragiale consemneazã ºi existenþa
unei semnãturi a meºterului Dima, despre care
amicul sãu îi spusese cã a construit ºi baia
turceascã din Iaºi a lui Vasile Lupu, precum ºi
bisericile Stelea ºi Sf. Constantin din Târgoviºte.

În aceleaºi relaþii de amiciþie se afla Caragiale
ºi cu �Gion, istoricul capitalelor noastre�, a cãrui
reacþie o aºtepta cu nerãbdare, dupã ce îi va fi



11

Biblioteca Judeteanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmbovita,,
povestit întâmplarea. Eruditul ºi prolificul istoric,
ziarist ºi dascãl Ionescu-Gion care, printre altele,
cercetase ºi scrisese istoria Bucureºtiului ºi
istoria Basarabilor, avea sã fie, cu siguranþã,
foarte mâhnit.

Ironia, bine cunoscutã la autorul foiletonului în
discuþie variazã de la persiflarea realizatã prin
tehnica falsului elogiu la adresa �evlaviei
populaþiunii locale� pânã la sarcasmul vizibil, de
exemplu, în apãrarea pe care, chipurile, o ia
primarului: omul nu putea fi acuzat de rea-voinþã,
deoarece aceasta ar implica �priceperea gravitãþii
faptului�. Or, �aici se vede lãmurit cã priceperea a
fost nulã�.

Maliþiozitatea ia contururi mult îngroºate în
rândurile în care autorul prezintã motivul ridicol al
cererii primarului Grigore Cair, care conducea
obºtea târgoviºteanã la 1900.

Nici Ministerul, a cãrui încetinealã birocraticã
a favorizat, desigur, sacrilegiul, nu e scutit de
ironia scãpatã, parcã, în fuga condeiului: la
solicitarea insistentã a oficialitãþilor �celebrei urbi
istorice� de a li se rãspunde urgent, ministerul
rãspunde �destul de urgent � peste vreo patru,
cinci luni�. În realitate, rãspunsul a sosit dupã vreo
trei luni, conform unor cercetãri ulterioare,
întreprinse de muzeograful Mihai Niculãescu
(informaþia apud Bârlea, cf. supra, n. 1), dar
întârzierea a fost mare, oricum.

Atitudinea lui I. L. Caragiale este subiectivã,
desigur. Gazetarul aratã cã edilii locali nu erau
singurii vinovaþi de acel gest de impietate.
Nepãsarea cetãþenilor, care aruncau gunoaiele
peste zidurile vechi ale clãdirii este doar începutul.
Apoi birocraþia de la nivel central pecetluieºte
soarta monumentului. Interesele unor
întreprinzãtori locali nu par sã fi constituit un motiv
al demolãrii, aºa cum se sugerase, la un moment
dat. Sau, în orice caz, dupã apariþia acestui articol
în presa centralã, cei implicaþi nu au mai dorit sã-
ºi continue afacerea. Cert este cã pe locul
respectiv nu s-a construit nimic, timp de un secol
ºi jumãtate. Sub comunism, prin anii 1960-1970,
pe terenul din preajma fostei biserici s-a construit
ªcoala Generalã nr. 4, pentru copiii din cartierul
Suseni.

Dar chiar ºi atunci, fundaþia fostei biserici a
fost relativ bine marcatã prin pietre mari, care
alcãtuiau un cerc compact, acoperit de iarbã.
Dupã anul 1990, clãdirea ºcolii, rãmasã între timp

cu foarte puþini elevi, a devenit sediul Casei
Corpului Didactic Dâmboviþa; în curtea din faþã
încã se mai vedea marcajul din piatrã al fundaþiei
fostei biserici. Dupã anul 2000, a fost ridicatã o
clãdire nouã exact pe acel loc � este vorba despre
actualul sediu al Inspectoratului ªcolar Dâmboviþa.

Pe de altã parte, în epoca demolãrii Bisericii
Vãrzaru s-au construit foarte multe clãdiri noi în
Târgoviºte. Interesele pentru tranzacþiile imobiliare
vizau însã terenuri mai apropiate de centrul
oraºului. ªi adevãrul este cã, datã fiind bogata
istorie a Târgoviºtei, peste tot unde se deschidea
un ºantier, sãpãturile pentru fundaþii dãdeau la
ivealã urme ale vechii civilizaþii locale. Atunci s-
au construit clãdirea centralã ºi dependinþele fostei
Prefecturi (actualul Muzeu de Artã). În 1896 s-a
construit Palatul Justiþiei (actualul Muzeu de
Istorie) � din aceeaºi zonã de pe Calea
Domneascã. Tot în acei ani s-a construit ªcoala
de Cavalerie, de lângã Garã, de unde pornea
Bulevardul Castanilor, spre centrul oraºului, cu
statuia lui I. H. Rãdulescu, ulterior plasatã la
intersecþia cu Bulevardul �Tudor Vladimirescu�. În
afarã de aceste douã mari artere de circulaþie, în
epocã s-au regularizat (�s-au aliniat�, spun
documentele vechi) nu mai puþin de 51 de strãzi,
cu clãdirile aferente sau, dupã caz, cu podurile
de rigoare, cum a fost cazul Podului Mihai Bravu,
de peste Ialomiþa, pe ªoseaua Braºovului, la
ieºirea nordicã din oraº.

� Aºadar, semnele trecerii lui I. L. Caragiale
pein Târgoviºte sunt destul de modeste.
Parcurgerea volumelor sale de opere complete
oferã, în compensaþie, ºansa de a obþine o imag-
ine completã a lui Ion Luca Cargiale � omul,
gazetarul, scriitorul �, ceea ce ceea ce înseamnã
cunoaºterea personalitãþii integrale a unui fãuritor
de culturã naþionalã, cu valori integrabile în
patrimoniul spiritual universal.
NOTE1. P. Gh. Bârlea, �I. L. Caragiale într-o ipostazã mai puþin cunoscutã�,

în �Valachia�, nr. 10-11, 1979, pp. 121-124.2. Despre I. L. Caragiale ºi despre mulþi alþi cãrturari din Dâmboviþa
sau din Târgoviºte au scris Victor Petrescu, Mihai Oproiu, GeorgeCoandã º.a.

3. La secþiunea Menþiuni critice, din vol. al IV-lea, sunt publicate55 de articole, plus 83 de Addenda, iar în secþiunea Articole
politice, din vol. al V-lea, au fost selectate 49 de texte propriu-
zise, plus 95 de variante, integrate în Addenda.

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea
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Culme a literaturii române, geniu creator de
incontestabilã valoare europeanã ºi nu numai,
chintesenþã a celor mai înalte valori ale spiritului
naþional, al tradiþiilor culturale, Mihai Eminescu
rãmâne un Luceafãr al aspiraþiilor noastre.

Încã din tinereþe, apoi în anii decisivi ai creaþiei,el s-a aflat permanent în mijlocul cãrþilor, pentru
care a fãcut un adevãrat cult. Autoformarea sa,
orizonturile cunoaºterii s-a realizat prin
profunde lecturi, el iubind cartea cu
ardoarea bibliofilului, fiind interesat în
aceeaºi mãsurã de documente vechi,
cronici, ceea ce i-a cristalizat
personalitatea, îmbogãþindu-i
cunoºtinþele referitoare la istoria ºi
cultura, poporului român.

Destinul i s-a împletit deseori cu
locurile unde a gãsit ceea ce cãuta cuardoare: bibliotecile, librãriile.

Încã de pe vremea studiilor de la
Cernãuþi a îndeplinit funcþia de
bibliotecar în casa profesorului Aron
Pumnul. În 1865, când revine în
acest oraº, preia o aºa zisã
bibliotecã �a gimnaziºtilor
români�, þinutã în câteva
dulapuri, în care se aflau autori români, calendare,
lucrãri de istorie. G. Cãlinescu în �Viaþa lui
Eminescu�1, descrie aceastã bibliotecã.Precizeazã cã �legile ºcolare interziceau elevilor
de a întreþine biblioteci�, cã era datã unui �student�
(adicã elev), care �locuia în chiar odaia cu cãrþile�.
Aici tânãrul Eminescu va citi enorm îmbogãþindu-
ºi orizontul de cunoºtinþe. Doneazã bibliotecii trei
cãrþi în limba germanã caligrafiind însemnarea:
�dãruitae bibliotecei gymnasiaºtilor Romîni de�n
Cernauþi de M. G. Eminoviciu�. Se întrezãrea
pasiunea sa de bibliofil.

Acum, în toamna lui 1865, începe sã scrie
versuri, revenind asupra lor, cizelându-le în
vederea trimiterii la o revistã, ceea ce s-a ºiîntâmplat (la �Familia� lui Iosif Vulcan, unde va
debuta în 25 februarie/ 9 martie 1866, cu �De-aº
avea�, redacþia schimbându-i numele în Mihai

Eminescu bibliotecar

Eminescu). Cum mentorul sãu murise (12/24
ianuarie 1866), în varã el va pãrãsi oraºul.

Ca student la Viena îºi va continua activitatea
�� de a se cultiva, în biblioteci, muzee, teatre,
prin ediþii ieftine de clasici ºi reviste, puse la
îndemânã de cafenele; ceea ce lipsea încã înþarã�2. Citea în continuare mult, pe lângã biblioteca

universitãþii vieneze îºi cumpãra cãrþi pe care
apoi le revindea. Din 8 aprilie 1871

societãþile studenþilor români
(�România� ºi �Societatea literarã ºi

ºtiinþificã a românilor din Viena�)
fuzioneazã în �România junã�.
De la înfiinþare, alãturi de Ion
Slavici (preºedinte), Eminescu
este ales bibliotecar. El avea
misiunea ��sã vâneze cu orice
chip cãrþile împrumutate ºinerestituite�3. Este autorul unei

scrisori a noii societãþi, cãtre
domnitorul Carol I, prin care îi

aducea la cunoºtinþã cã fusese
numit membru fondator:
��adânc convinºi cum cã
oricât de neînsemnate ar fi în
forma lor manifestaþiunile de

viaþã a generaþiunii ce are pentru ea viitorul, ele
totuºi vor fi privite cu oarecare interes de înaltul
protector al acelui nume ilustru��4. În noiembries-a ales un nou Comitet al Societãþii. Datoritã unor
divergenþe Eminescu îºi dãdea demisia, fiind
înlocuit din funcþia de bibliotecar cu Alex Grama.

Spre sfârºitul anilor de studenþie de la Berlin
(1872-1874) dorind sã se întoarcã la Iaºi, scrie
unui prieten: �Nevoind nici sã împãrtãºesc soarta
fraþilor mei, risipiþi prin streini, nici sã adaog la lipsa
lor, am decis sã mã întorc în þarã peste câtãva
vreme ºi sã m-arunc iarãºi în valurile vieþii prac-
tice. Mi-e indiferent cum � eu ºi aºa nu mai pot fi
fericit în lume; iar muncind nu-mi vor lipsi
trebuinþele de toate zilele, precum-mi lipsescadeseori azi. Îmi venise într-un rând idei, adicã-n
anul trecut, ca sã cer un ajutor de la Junimea, dar
am fost în Iaºi ºi m-am convins în persoanã cum
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cã Societatea nu are mijloace, iar din sacrificii
personale în sensul strict al cuvântului nu mi-a
trecut nici prin minte v-odatã ca sã trãiesc. Am
deci o rugã cãtre tine. ªtiu cã-i supãrãtoare, ºinumai eu ºtiu cât m-a costat pânã m-am decis a
lua condeiul ca sã-þi scriu. Cautã-mi o ocupaþiune
în Iaºi � ea poate fi foarte modestã ºi neînsemnatã,
cãci nu sunt pretenþios ºi ºtiu a trãi cu puþin. De
vei gãsi ceva scrie-mi, dar nu spune nimãnui. Dacã
s-ar putea sã trãiesc în Iaºi, sã lucrez fãrã s-o
ºtie nime, mi-ar pãrea ºi mai bine. De nu vei gãsi
o ocupaþiune pentru mine, fã-te ca ºi cum n-ai fi
primit scrisoarea mea, scrie-mi de altele ºi eu voi
înþelege ºi voi tace.�5

În 23 august 1874 este numit director al
Bibliotecii Centrale din Iaºi, înlocuindu-l pe SamsonBodnãrescu, fiind remunerat cu 200 lei noi.
Depune jurãmântul în Aula Universitãþii, în faþa
rectorului ªtefan Micle (30 august), preluându-ºi
serviciul la 1 septembrie.6

Încântat cã va reveni la pasiunea pentru cãrþi
ºi lecturã, care-i asigura totodatã existenþa, va nota
într-o scrisoare cãtre Veronica Micle (septembrie
1874): �Sunt fericit cã mi-am ales un loc potrivit
cu firea mea singuraticã ºi dornicã de cercetare.
Ferit de grija zilei de mâine, mã voi cufunda ca un
budist în trecut, mai ales în trecutul nostru atât de
mãreþ în fapte ºi oameni. Voi fi obligat moralmented-lui Pogor, care m-a gãzduit ºi care mi-a gãsit
acest culcuº demn pentru iernile noastre
friguroase. Înþeleg prin ierni schimbarea
rãutãcioasã a semenilor noºtri, cari cautã sã
loveascã chiar ºi-n acei ce nu se pot apãra.
Cunosc nãravurile politice de la noi, de aceea mã
îngrijesc, cu toate cã trebuie sã mã bucur, de
norocul ce-a dat peste mine.�7

În jurãmânt se preciza: �De a-mi îndeplini cu
sfinþenie datoriele la ce-mi impune funcþia mea.
De a aplica legile ºi de a mã conforma legilor întru
toate ºi pentru toþi: fãrã pasiune, fãrã urã, fãrãfavoare, fãrã consideraþiune de persoanã, fãrã nici
un interes direct sau indirect�.

Biblioteca avea pe atunci 26.970 volume. Se
va ocupa de organizarea, inventarierea fondului
existent, îmbogãþindu-l cu alte lucruri valoroase
de carte veche sau manuscrise populare. Dorea
de fapt sã dea o nouã dimensiune acestei instituþii,
reprezentativã pentru Iaºul acelor vremuri.

În octombrie 1874 a achiziþionat pentru
bibliotecã lucrãri din secolul al XVII-lea ºi al XVIII-

lea: �ªapte taine� (1646) a lui Varlaam; �Psaltirea
în versuri� ºi �Acatistul de la Uniev (1673) ale lui
Dosoftei; �Manuscrisele Isopiei�; Istoriei Universale
de la zidirea lumii pânã la Constantin ºi Iulian�(1728), ºi altele. Deºi prevederile bugetare ce i-
au stat la dispoziþie au fost reduse, el realizeazã
economii bãneºti pe care le foloseºte la
cumpãrarea altor lucrãri valoroase (de exemplu
manuscrise din colecþia lui Gh. M. Stihi). Multelucrãri ale fostei Biblioteci Centrale (aziBiblioteca Centralã Universitarã �MihaiEminescu�) din Iaºi poartã adnotãri,identificãri, semnãtura poetului, tabele decuprins întocmite de el, diverse sublinierilexicale.Într-un raport (16 martie 1875) adresatMinisterului Instrucþiunii, reliefa rolul primor-dial al vechii literaturi, a limbii, pentru fiinþa ºiidentitatea neamului sãu: �Netãgãduitã este,
însã, valoarea lor stilisticã ºi lexicalã.
Stilisticã, cãci nu sunt scrise sub influenþa
limbelor moderne, cel puþin nu a celei
franceze, ºi se gãsesc în ele locuþiuni cari
încep a dispãrea din limba de astãzi ºi se
înlocuiesc prin ºabloane de fraze strãine
dezvoltãrei de pân-acum a limbei noastre;
lexicalã, prin mulþimea de cuvinte originale pe
cari scriitorii bisericeºti ºi laici, siliþi sã
recurgã la proprii mijloace, le întrebuinþazã
în compunerile lor�.Va intra în contact cu un librar anticar,cãruia îi întocmeºte o listã de opere tipãrite ºimanuscrise ce ar fi trebuit sã fie cumpãratede Stat�8.

În primãvarã va suplini temporar la Institutul
Academic pe Xenopol (cursuri de logicã) ºi pe
Samson Bodnãrescu (pentru germanã). Datoritã
intrigilor politice este înlocuit la 1 iulie 1875 cu
poetul Dim Petrino (cu care era în conflict încã de
pe vremea studiilor de la Viena), poet lipsit detalent. Dupã înlocuire, Titu Maiorescu, ministru al
Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, îl numeºte revizor
ºcolar pentru judeþele Iaºi ºi Vaslui. Îºi va pierde
ºi aceastã funcþie odatã cu cãderea guvernului
conservator, la 1 iunie 1876. Disperat, fãrã
mijloace de existenþã, el va nota: �Rãmas fãrã o
poziþie materialã asiguratã, ºi purtând lovitura mo-
ralã ca o ranã care nu se mai poate vindeca, voi fi
nevoit sã reiau toiagul pribegiei, neavând niciun
scop, niciun ideal. Crede-mã, cã de azi sunt om
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pierdut pentru societate. O singurã fericire ar
renaºte în sufletul meu, dacã aº putea sã ascund
nedreptatea. Posteritatea nu vreau sã afle cã am
suferit de foame din cauza fraþilor mei. Sunt preamândru în sãrãcia mea. I-am dispreþuit, ºi acest
gest e prea mult pentru un suflet care nu s-a
coborât în mocirla vremurilor de azi.�9

Mai mult, drept rãzbunare, Petrino îl va târî în
judecatã �pentru pretinse sustrageri de cãrþi ºi
mobilier. Într-un raport cãtre ministru, veninosul
ºi desfrânatul poet se plânse cã d. Eminescu se
servise fãrã justificare de mobilele bibliotecii
pentru a-ºi mobila apartamentul d-sale particular
lãsând instituþiunea într-o stare deplorabilã, cã îºi
însuºise din acea bibliotecã 50 de volume ºi cã
dupã restituirea lor mai rãmâneau neintrate înbibliotecã un numãr însemnat de volume
împrumutate la diferite persoane fãrã cauþiune ºi
forme în regulã.�10

A fost interogat pe 13 septembrie ºi 9
noiembrie. În cel de pe 9 noiembrie 1876, în
prezenþa judecãtorului de instrucþiune, P. Stoica,
a rãspuns în scris. La una din întrebãri menþiona
cã: �Eu nu am luat biblioteca cu proces-verbal
de primire� ºi cã �nici acum n-am fãcut proces-
verbal, cãci pânã-n prezent nu sunt convins cã
cãrþile în cesiune lipsesc într-adevãr. Dupã a mea
pãrere sistemul vicios de þinere a bibliotecii pro-duce aparenþa acestei lipse. Despre cãrþile în
cauzã afirma: �Fiindcã mare parte din cãrþile
lipsã sunt scrise în limba greacã veche ºi
modernã ele nu mi-au trebuit pentru cã nu pricep
deloc aceastã limbã altele sunt din ramuri de
ºtiinþã exactã, cu care asemenea nu mã ocup,
urmare n-am putut lua asemenea cãrþi, care nu-
mi trebuiau la nimicã.�

În ceea ce priveºte mobilierul încriminat acesta
a rãspuns: �În timpul serviciului meu am
întrebuinþat douã scaune, o masã, un dulap nou,
însã prea strâmt pentru cãrþi ºi unul vechiu carenu se-ntrebuinþa. Toate acestea le-am înapoiat
fãrã somaþiune afarã de dulapul vechiu, pe care l-
am trimis dupã somaþiune ºi despre care
bibliotecarul pãstreazã ºi azi chitanþa mea�. La
ultima întrebare concluziona: �Adaug cã lista cãrþilor
lipsã pe care a fãcut-o D. Petrino antâiu ºi-ntâiu a
fost extrasã dupã însemnãrile, fãcute de mine cu
creion roºu în catalogul bibliotecii, e prin urmare
puþin verosimil ca un om sã-nsemneze singur în
catalog cãrþile pe care le sustrage. Dar fiindcã din

cãrþile ce le însemnasem, cele mai multe le
aflasem eu însã-mi lista primitivã fãcutã de D.
Petrino a fost falsã, cãci în ea erau trecute ºi cãrþi
care se aflau în rafturile lor. Deja comparaþia listeifãcute de D. procuror cu cea fãcutã de D. Petrino
va arãta cu câtã uºurinþã actualul titular fãcuse
denunþarea�.

Am reprodus câteva rãspunsuri din acest
interogatoriu al Tribunalului Iaºi. Originalul se aflã
la Direcþia Arhivelor Naþionale Iaºi. Hotãrârea datã
de magistrat, pe 17 decembrie a fost de clasare
a cazului.

Deja bolnav, Eminescu este numit în postul
de subbibliotecar în 24 septembrie 1884, post
eliberat de A. Philippide. G. Cãlinescu descrie
aceastã perioadã: �În aceeaºi Bibliotecã aUniversitãþii unde cu zece ani mai înainte fusese
bibliotecar. Superiorul sãu era acum I. Caragiani.
Aici ºedea la biroul sãu din fund, în faþa intrãrii ºi,
dupã ce împãrþea cele câteva cãrþi cerute, se
cufunda, ca orice om cuminte, în lecturã.�11

Avea momente de rãtãcire când �Lãsa
biblioteca cu uºile deschise în voia întâmplãrii, nu
însemna cãrþile eliberate în registru ºi-ºi însuºea
garanþiile bãneºti pentru cãrþi. Ba cerea bani �
dintr-o teroare lãuntricã de lipsuri � nu numai
prietenilor, ci ºi necunoscuþilor.�12

Dupã internarea la ospiciul de lângãMãnãstirea Neamþ, a fost înlocuit din postul de
subbiliotecar (19 noiembrie 1886).

În scurta, chinuita, dar strãlucita sa viaþã
rãmânând neperitor datoritã creaþiei sale, Mihai
Eminescu ilustreazã o întreagã galerie de scriitori
români care s-au intersectat o perioadã de timp
cu nobila meserie de bibliotecar, punându-ºi
pecetea ºi pe evoluþia bibliologiei noastre.
NOTE1. G. Cãlinescu. Viaþa lui Mihai Eminescu. Bucureºti, Editura pentru

literaturã, 1964, p. 80-81.2. Ibidem, p. 130
3. Cf. Augustin Z. N. Pop. Noi contribuþii documentare la biografia

lui Mihai Eminescu. Bucureºti, Editura pentru literaturã, 1969.
4. G. Cãlinescu. Op. cit., p. 166.5. Ibidem, p. 196.
6. Cf. Arhivele Statului. Bucureºti. Ministerul Instrucþiunii. Dosar2588/1874, f. 121.
7. G. Cãlinescu. Op. cit., p. 1988. Ibidem, p. 199
9. Ibidem, p. 173.10. Idem
11. Ibidem, p. 318.12. Ibidem, p. 312.

Conf. univ. dr. Victor Petrescu
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Inovaþia este cuvântul de ordine înbibliotecile moderne. Biblioteca nu mai trebuieprivitã doar ca un loc de unde se pot împrumuta
cãrþi. Pentru a atrage cât mai mulþi utilizatori,instituþia trebuie sã ofere cetãþenilor servicii ºiatracþii noi în permanenþã, dar ºi sãinvesteascã în pregãtirea oamenilor care oferãaceste servicii. Este imperios necesar cabibliotecarii moderni sã fie cât mai bine
pregãtiþi, gata oricând sã vinã în sprijinulutilizatorilor de toate vârstele ºi din toatecategoriile socio-profesionale, oricare ar fiserviciul pe care doresc sã-l acceseze.Este ºtiut faptul cã în unele þãri europenenu se acordã importanþa necesarã bibliotecilor
ºi aici nu se investesc suficiente resurse.Problema este sesizabilã în special în statelebalcanice, mai slab dezvoltate sau care nu facparte din Uniunea Europeanã. Pentru a sprijinidezvoltarea acestor biblioteci, organizaþiaFuture Library a creat, cu sprijinul financiar al
Fundaþiei Bill&Melinda Gates un programambiþios denumit INELI-Balkans (InternationalNetwork of Emerging Library Innovators in theBalkans Region), destinat bibliotecilor din þãrilePeninsulei Balcanice.Programul îºi propune sã dezvolte o reþea
internaþionalã de bibliotecari inovatoriprovenind din biblioteci din 11 þãri europene înscopul cooperãrii, al schimbului de ideiinovative ºi o platformã de tip e-learning pentrudobândirea cunoºtinþelor necesare punerii înpracticã a acestor idei. Beneficiari ai
programului sunt bibliotecari selectaþi din 11þãri: Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria,Croaþia, Macedonia, Grecia, Kosovo,Muntenegru, România, Serbia ºi Slovenia.Scopul Reþelei Internaþionale de Bibliotecari

Creativitatea ºi inovaþia puse în slujba Bibliotecii
Judeþene prin proiectul INELI-Balkans

DEMERS BIBLIOTECAR MODERN

Inovatori în Balcani (INELI-Balkans) estedezvoltarea capacitãþii bibliotecilor din þãrile
menþionate de a implementa proiecte prin carelocul lor de muncã sã devinã un loc undeoameni de toate vârstele gãsesc informaþiilede care au nevoie ºi unde pot participa laevenimente deosebite.Programul are drept obiective principale
dezvoltarea abilitãþilor de leadership alebibliotecarilor reprezentanþi ai celor 11 þãri,dezvoltarea unor noi servicii în bibliotecã ºidezvoltarea reþelei de inovatori care sã punãîn aplicare cele învãþate în þara de origine.Fiecare dintre cele 11 þãri are câþiva
reprezentanþi de seamã selectaþi în urma unuiapel naþional fãcut public în primãvara anului2015. Judeþul Dâmboviþa este reprezentat deVlãduþ Andreescu, metodist al BiblioteciiJudeþene Ion Heliade Rãdulescu Târgoviºte.Programul de formare se desfãºoarã în
perioada 2015-2017. Inovatorii se vor reuniîn cadrul a trei sesiuni de formaredesfãºurate în Grecia ºi Bulgaria ºi vorparticipa la o perioadã de training onlinepentru a-ºi dezvolta aptitudinile, abilitãþile ºi
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cunoºtinþele din domeniul managementuluide proiect ºi pentru a discuta asupra ideilorpe care le pot pune în practicã împreunã.Fiecare întâlnire înseamnã ºi schimburi deexperienþã ºi vizite la biblioteci importantecare au implementat proiecte de succes.
Prima reuniune a grupului a avut loc înperioada 26-29 noiembrie 2015 laThessaloniki în Grecia. Cu aceastã ocazie,participanþii s-au cunoscut ºi au împãrtãºitcu colegii ideile pe care le au pentrudezvoltarea de noi servicii, ce ar dori ei sã
aducã nou în bibl ioteci le pe care lereprezintã. Aceste idei vor fi dezvoltate încadrul trainingului online care a început în lunadecembrie ºi va dura pânã la sfârºitul luniiiunie 2016. Urmãtoarea reuniune a reþelei vafi organizatã pentru a analiza impactul
proiectului, atât la nivel local, cât ºi la nivelnaþional ºi internaþional ºi avea loc înnoiembrie 2016 în Bulgaria. Concluziile vorfi prezentate în cadrul întâlnirii de finalorganizatã în Grecia în noiembrie 2017.

La nivel local, finalitatea programului va fiimplementarea unui serviciu nou în Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu. INELI-Balkans va aduce însã oportunitãþi noi decolaborare cu actori din celelalte stateparticipante, idei noi, propuneri de proiecteîndrãzneþe ºi inedite.

Vlãduþ Andreescu

Dezvoltarea colecþiilor unei biblioteci cuprinde totalitatea operaþiunilor necesare asigurãrii creºteriinormale a fondurilor de documente, în funcþie de dinamica pieþei de tipãrituri, de dimensiunea ºiprofilul bibliotecii, precum ºi de interesele de documentare, în continuã creºtere ºi schimbare, alemembrilor comunitãþii în slujba cãreia se aflã aceasta. Prin aceste operaþiuni se urmãreºte procurareadocumentelor (cãrþi, seriale, alte tipuri de documente) prin diferite mijloace (cumpãrare, donaþii,transfer, schimb intern sau internaþional, sponsorizare), în urma unei selecþii riguroase impusã deprofilul colecþiei, de posibilitãþile bugetare, de capacitatea depozitelor etc. Se vor selecta doardocumentele reprezentative pentru colecþiile bibliotecii, în numãrul de exemplare corespunzãtor,echilibru cantitativ ºi calitativ asigurând fondului un caracter enciclopedic. Este foarte important caîn procesul de dezvoltare a colecþiilor sã se anticipeze schimbãrile pe plan social din colectivitateape care biblioteca o deserveºte, apariþia unor noi profesii ºi categorii de utilizatori în urma acestorschimbãri, implementarea de noi specializãri ºi discipline de studiu în învãþãmântul formal ºi infor-mal aflat într-o continuã schimbare.Achiziþia este una din principalele activitãþi de bibliotecã alãturi de indexare, clasificare, descriereºi utilizare. Statul are obligaþia sã asigure funcþionarea normalã a bibliotecilor publice prin elaborareade politici culturale eficiente. Elementele acestei politici sunt cuprinse în Charta din 1972 lansatã cu

Procedura internã de lucru ºi control
pentru achiziþia unitãþilor de bibliotecã

pe suporþi diferiþi
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prilejul Anului Internaþional al Cãrþii ºi asumatã de toate statele civilizate. Conform Chartei
Internaþionale reliefãm ca reprezentativ:Art. 1. Fiecare are dreptul sã citeascã. Societatea trebuie sã procedeze astfel încât fiecare individsã beneficieze de binefacerile lecturii.� Art. 2. Cãrþile sunt indispensabile educaþiei.� Art. 7. Depozitare ale cunoºtinþelor artistice ºi ºtiinþifice, centrele de rãspândire a informaþiilor,bibliotecile fac parte din resursele naþionale.Este absolut necesar ca bibliotecile sã devinã un spaþiu de informare ºi comunicare directã ºiinteractivã, informaþiile ºi evenimentele sã nu treacã pe lângã ele, iar achiziþia de informaþie sã aibã învedere tipurile de lectori: beneficiari/clienþi = utilizatori. Satisfacerea acestora depinde de adecvareaofertei la tipurile de lecturã care poate fi:� criticã (de evaluare);� de destindere (loisir, relaxare);� esteticã (literarã)� creativã

Ediþia:  
Nr.de ex.:  
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UNITATEA 

___________ 
COMPARTIMENT EVIDENÞÃ. 

PRELUCRARE 
DEZVOLTAREA COLECÞIILOR 

 
Cod: P.O.  

Exemplar nr.:  

 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea ºi aprobarea ediþiei sau dupã caz, areviziei în cadrul ediþiei procedurii operaþionale
Elemente privind 

responsabilii/ operaþiunea 

Numele ºi 
prenumele 

Funcþia 
 

Data 
 

Semnãtura 
 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat      
1.2. Verificat      
1.3 Aprobat      

 2. Situaþia ediþiilor ºi a reviziilor în cadrul ediþiilor procedurii operaþionale
Ediþia/ revizia 

în cadrul ediþiei Componenþa revizuitã 
Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplicã prevederile ediþiei sau reviziei ediþiei 
 

1 2 3 4 
2.1. Ediþia  x x  
2.2. Revizia 1    
2.3 Revizia 2    

 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeazã ediþia sau, dupã caz, revizia din cadrulediþiei procedurii operaþionale.
Ediþia:  
Nr.de ex.:  
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Nr. 
crt. 

Scopul difuzãrii Exemplar Compartiment Funcþia 
Nume ºi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnãtura 

3.1. Aplicare 1 
Secþia Evidenþã 

Responsabil 
compartiment  

   

3.2. Aplicare 1 
Secþia Evidenþã 

Bibliotecar    

3.3. Aplicare 1 
Secþia Evidenþã 

Bibliotecar    

3.4. Aplicare 1 
Secþia Evidenþã 

Bibliotecar    

3.5 Aplicare 1 
Biroul 
Contabilitate 

Contabil ºef    

 

Tipuri de achiziþieExistã douã tipuri de achiziþie:� achiziþie oneroasã (cumpãrare ºi schimb interbibliotecar);� achiziþie gratuitã (donaþia, depozitul legal)4. Scopul.4.1 Dezvoltarea ºi completarea colecþiilor bibliotecii.4.2 Reglementarea modului în care trebuie realizatã achiziþia unitãþilor de bibliotecã.4.3 Instituirea unui mod de lucru legal ºi eficient privind achiziþia de documente de bibliotecã învederea completãrii colecþiilor BJDB, cât ºi circulaþia actelor necesare pentru achiziþia acestora.4.4 Documente de referinþã:� Legea bibliotecilor, 334/2002 cu modificãrile ulterioare;� ROF � OG 34/2006 cu modificãrile ulterioare� Rãspuns ANRMAP nr. 3840 / 07.06.2006 cãtre Comisia Naþionalã a Bibliotecilor ºi înregistratã cunr. 196 / 19.06.2007 la BJDB.Prescurtãri:� ROF � Regulamentul de organizare ºi funcþionare� BJDB � Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa� CJDB � Consiliul Judeþean Dâmboviþa4.5 Comisia de achiziþii a documentelor de bibliotecã4.5.1 Stabileºte Planul de achiziþii a BJDB4.5.2 Întocmeºte Procesele-verbale de achiziþii4.5.3 Rãspunde de punerea în practicã a acestei proceduri4.6 Responsabilul Compartimentului Evidenþã. Prelucrare. Dezvoltarea colecþiilor4.6.1 Întocmeºte Nota de comandã4.6.2 Întocmeºte Referatele de necesitate / Procesele-verbale de achiziþie4.6.3 Rãspunde de punerea în practicã a acestei proceduri5. Domeniu:5.1 Procedura se aplicã pentru documente de tip: carte, C.D., D.V.D., audiobook, de cãtre Comisiade achiziþii ºi Compartimentul Dezvoltarea ºi prelucrarea colecþiilor.5.2 La procedurã participã responsabilul Compartimentului Evidenþã. Achiziþii ºi serviciile/birourileinteresate de achiziþii, comisia de achiziþii documente de bibliotecã.6. Descrierea procedurii6.1 Date de intrare ale procesului:� Cãrþile semnal� Ofertele editurilor/site-urile editurilor� Solicitãrile utilizatorilor.6.2 Date de ieºire ale procesului:� Planul anual de achiziþii� Procesul-verbal de achiziþie� Nota de comandã
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Obiectivul politicii de achiziþii este acela de a furniza o arie largã de resurse informaþionale care sãacopere toate modalitãþile de dezvoltare a colecþiilor, sursele de informare bibliograficã ºi diverselecategorii de documente. Astfel, politica de achiziþii vizeazã:A. Tipurile de achiziþii:� Achiziþia curentã de documente româneºti ºi strãine pentru colecþiile bibliotecii ºi ale filialelor,având ca scop reînnoirea permanentã a fondurilor documentare, reflectând actualitatea producþieieditoriale;� Documentele moderne sau contemporane care nu existã în fondurile bibliotecii, dar sunt solicitate;� Donaþiile româneºti ºi strãine primite de la persoanele fizice ºi juridice;� Transferurile de publicaþii realizate în baza acordurilor încheiate între bibliotecã ºi alte instituþii.B. Sursele de informare:Informarea privind producþia editorialã ºi extraeditorialã, atât din þarã cât ºi din strãinãtate, serealizeazã prin consultarea planurilor ºi a cataloagelor de editurã, culegerea de informaþii cuocazia târgurilor de carte, accesarea paginilor Web ale editurilor, ale librãriilor on-line, solicitãrileutilizatorilor.C. Suporturile informaþionale ºi documentare (procent monografie/periodic, procent tipãrit/audio-video ºi electronic):Biblioteca achiziþioneazã cu preponderenþã urmãtoarele categorii de documente: enciclopedii,tratate, dicþionare, monografii, lucrãri specifice bibliografiei ºcolare, repertorii, ziare, reviste, anuare,resurse electronice (CD-uri, DVD-uri, cãrþi ºi reviste electronice).Biblioteca achiziþioneazã de asemenea, lucrãri de ficþiune, literaturã pentru copii, cursuri universitare,reproduceri grafice etc.Politicile de achiziþii au ca scop procurarea de documente în corelare cu cerinþele de informare alebeneficiarilor, cu nivelul de acoperire a acestora de cãtre documentele colecþionate anterior ºi cudimensiunile mijloacelor financiare de care dispune biblioteca.Ele trebuie sã manifeste flexibilitate ºi adaptabilitate la introducerea mijloacelor moderne detransmitere a informaþiilor, la îmbogãþirea fondurilor cu noile tipuri de purtãtori de informaþie, trebuie sãfie operaþionale, sã se bazeze pe cercetãri ale variabilelor demografice (vârstã, sex, profesie, studii),psihografice (personalitate, stil de viaþã), comportamentale (atitudini, opþiuni de consum, nivel cul-tural, valorificarea lecturilor).D. Principiile dezvoltãrii colecþiilor ºi criteriile de selecþie a documentelor în vedereaachiziþiei� Dezvoltarea colecþiilor unei biblioteci trebuie sã vizeze actualitatea, universalitatea, diversitatea,specializarea ºi modernizarea informaþionalã ºi are la bazã tipul, profilul ºi dimensiunea bibliotecii,interesele de lecturã, studiu ºi divertisment ale utilizatorilor. Stabilirea prioritãþilor într-o politicã corectãºi judicioasã de completare a colecþiilor trebuie sã aibã în vedere o serie de principii, care vor sta labaza selecþiei documentelor din multitudinea ºi varietatea ofertelor editoriale. Aceste principii sunturmãtoarele:� Necesitatea � principiu prioritar în achiziþie, conform cãruia dezvoltarea colecþiilor trebuie sã sefacã în concordanþã cu cerinþele de informare ºi documentare ale utilizatorilor, mult diversificate,datoritã, apariþiei unor noi discipline ºi a invadãrii pieþei cu literaturã de consum fãrã hranã spiritualã,cu literaturã de duzinã.� Adresabilitatea � acest principiu are douã componente care impun selectarea documenteloradecvate nivelului de cerinþe de documentare, de lecturã al utilizatorilor, (de exemplu elevi, studenþi,personal cu nevoi speciale, organe administrative locale) ºi achiziþionarea documentelor în numãrulde exemplare cerut de organizarea fondurilor bibliotecii (sala de lecturã, împrumut, fond dereferinþã).� Selectivitatea � principiu conform cãruia se vor selecta documentele cele mai potrivite niveluluiutilizatorilor în funcþie de categoriile de vârstã, de nivelul de înþelegere al acestora, documentele cepromoveazã noul, lucrãrile de referinþã (enciclopedii, dicþionare, ghiduri, lexicoane) purtãtoare deinformaþie rapidã exactã, lucrãri cu caracter practic etc.� Accesibilitatea � respectarea acestui principiu conduce la selectarea celor mai accesibiledocumente din punct de vedere al limbajului, stilului, ediþii ce cuprind tratarea gradatã a subiectului, cu
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aparat critic cât mai complet (comentarii, prefaþã, note de subsol).� Enciclopedismul � este principiul, prin respectarea cãruia, se achiziþioneazã documente dintoate domeniile cunoaºterii, la diferite nivele, asigurându-se astfel diversificarea fondurilor, deci ºidiversitatea informaþiilor.� Universalitatea � este principiul care asigurã existenþa în biblioteci a celor mai valoroase ºireprezentative lucrãri ale ºtiinþei ºi culturii mondiale.� Regionalismul � conform acestui principiu, bibliotecile publice vor avea în colecþii documenteeditate în zona geograficã în care se gãsesc, precum ºi documente de interes socio-cultural referitoarela zona respectivã (tradiþii culturale, personalitãþi locale, monografii etc.)� Continuitatea � principiu ce impune completarea colecþiilor de seriale, de documente ce apar înmai multe volume la intervale de timp (opere, opere alese, opere complete), precum ºi cu lucrãri ceapar în colecþii numerotate.6.3 Procesul de achiziþie a unitãþilor de bibliotecã se realizeazã avându-se în vedere urmãtoareleaspecte:� profilul bibliotecii;� evoluþia achiziþiilor realizate în ultimii ani;� tipurile de unitãþi de bibliotecã specifice fiecãrui compartiment;� utilizatorii specifici fiecãrui compartiment al bibliotecii;� fondurile alocate.6.3.1 Completarea colecþiilor în decursul unui an trebuie sã se aibã în vedere urmãtorii factori:� Necesarul anual de unitãþi de bibliotecã stabilit ca obiectiv la începutul fiecãrui an calendaristic înfuncþie de bugetul alocat achiziþiei de documente, dar ºi de donaþiile anticipate în decursul unui an;� Noile apariþii editoriale;� Solicitãrile utilizatorilor;� Sugestiile cadrelor didactice;� Cataloagele editurilor.6.4 Se selecteazã noile apariþii editoriale din site-uri/oferte puse la dispoziþie de edituri.6.5 Se centralizeazã noile apariþii editoriale ºi propunerile serviciilor/compartimentelor de specialitateale bibliotecii ºi se înainteazã Compartimentului Dezvoltarea Colecþiilor.6.6 Comisia de achiziþii se întruneºte ori de câte ori este nevoie pentru achiziþia de: carte, CD,DVD, abonamente pentru periodice.6.7 Se identificã furnizorul sau editura care oferã cea mai avantajoasã ofertã economicã (acordãcel mai mare rabat).6.8 Se întocmeºte ºi transmite Nota de comandã furnizorului, în vederea achiziþiei.6.9 Solicitarea în vederea achiziþiei de documente se face pe baza unui referat de necesitate(Anexa 1) de cãtre responsabilul cu achiziþia de documente de bibliotecã.6.10 Referatul de necesitate (Anexa 1) va conþine:1. titlurile solicitate;2. numãr de exemplare;3. suma aferentã;4. codul CPV5. numele, prenumele ºi semnãtura solicitantului.6.11 Referatele de necesitate vor fi înregistrate la Registratura instituþiei.6.12 Documentele achiziþionate se vor înregistra ºi prelucra în cadrul Compartimentului Evidenþã.Prelucrare. Dezvoltarea colecþiilor ºi predate ulterior secþiilor pe baza registrelor de gestiune.6.13 Pe baza referatelor de necesitate aprobate de cãtre manager, responsabilul cu achiziþia dincadrul bibliotecii va întocmi comenzi cu documentele de bibliotecã ce urmeazã a fi achiziþionate ºi leva transmite cãtre edituri sau furnizori, urmãrind toate problemele ce ar putea apare pe parcurs(neconcordanþe între cerere ºi ofertã, preþ, discount etc.)6.14 În baza facturii sau a proceselor-verbale de la furnizori se va întocmi Nota de intrare, recepþieºi constatare de diferenþe.Comanda va conþine toate datele de identificare ale publicaþiilor: nr. exemplare, preþ, valoare dar ºiinformaþiile privind adresa bibliotecii.
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Între expediþia comenzii ºi intrarea publicaþiilor în evidenþele bibliotecii, toate problemele ivite peparcurs (neconcordanþe între cerere ºi ofertã, transport, facturi proforme) sunt rezolvate de cãtreresponsabilul cu achiziþia de documente.Responsabilitãþi:1. Managerul ºi ºeful de serviciu sunt responsabili pentru implementarea ºi menþinerea prezenteiproceduri.2. Responsabilul cu achiziþia de documente din cadrul BJDB:� va þine o evidenþã clarã a documentelor pe baza cãrora se face achiziþia;� colaboreazã în mod direct cu reprezentanþii secþiilor în vederea realizãrii achiziþiei de documente;� colaboreazã cu Compartimentul financiar-contabil în vederea urmãririi plãþilor;3. Compartimentul financiar-contabil este responsabil cu realizarea plãþilor ºi urmãreºte încadrareasumelor folosite în bugetul alocat achiziþiei de documente pentru bibliotecã.4. Responsabilul cu achiziþia de documente rãspunde de întocmirea ºi transmiterea referatelor denecesitate pentru achiziþia de documente de bibliotecã în limita fondului alocat.ANEXE:� Proces-verbal de achiziþie/FACTURA fiscalã� Nota de comandã� Referat de necesitateBibliografie:� Sistemul de control managerial în biblioteci: model experimentat de Biblioteca Judeþeanã  �GeorgeBariþiu� Braºov, Bucureºti: Editura ANBPR, 2012� Regnealã, Mircea (coord.). Tratat de biblioteconomie, vol. 2, Partea I, Bucureºti: AsociaþiaBibliotecarilor din România, 2014

Daniela Iordache

Cultura informaþiei, un nou concept
cu care opereazã bibliotecile

Ca în orice domeniu de activitate, deþinerea ºiobþinerea informaþiilor relevante ºi de ultimã orã
influenþeazã în mod pozitiv deciziile adoptate laorice nivel instituþional, informaþia fiind consideratã
o resursã foarte importantã alãturi de cele clasice:munca, natura, capitalul. Este cunoscut faptul cãinformaþia poate fi acumulatã în mod continuu, dar
are, prin excelenþã, un caracter perisabil, unexemplu concludent în acest sens fiind
expansiunea Internetului.[1] La început de secol21 ne confruntãm cu o dinamicã acceleratã aschimbãrilor sociale, dar mai ales cu profunzimea
acestora, impunându-se la nivel educaþionaldirecþii noi de dezvoltare ce vizeazã alinierea
obiectivelor instructiv-educative la cerinþele con-crete ale societãþii bazate pe cunoaºtere.

La nivel european se vorbeºte tot mai intensde globalizare, multiculturalitate sau diversitate

culturalã [2], domeniul educaþional fiind nevoit sãfacã faþã noilor tendinþe ºi sã se adapteze mediului
tehnologic performant. În contextul mai susprezentat s-au creat premisele trecerii de la
societatea informaþionalã la societatea cunoaºteriiîn care individul este capabil sã înþeleagã,evalueze ºi sã valorifice informaþiile.

La baza educaþiei pe tot parcursul vieþii stauabilitãþile tehnologice ºi cele de cercetare fãrã de
care nu putem deveni independenþi din punct devedere informaþional. Competenþele informaþio-nale reprezintã primul pas pe calea realizãrii
scopurilor educaþionale ºi cei care le pot dezvoltasunt specialiºtii în ºtiinþele informãrii ºi
documentãrii, dar ºi cadrele didactice care trebuieimplicate în domeniul activitãþii cu informaþia,
având obligaþia de a conºtientiza cã joacã rolulprincipal în asigurarea culturii informaþiei. Din
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pãcate existã unele bariere în
crearea unei culturi informaþio-nale pertinente:� Necunoaºterea tipologiilor
documentare� Necunoaºterea strategiilor
ºi a tehnicilor de localizare aresurselor informaþionale� Necunoaºterea formelor ºi
a modului de diseminare ainformaþiilor

� Cunoaºterea resurselorinformaþionale ºi localizarea lor,
dar imposibilitatea de a le accesaPentru a putea trece deaceste bariere trebuie sã
stãpânim teoriile ºi tehnicileculturii informaþionale. Definiþia clasicã se referã
la �Abilitatea de a localiza, evalua ºi folosi
informaþia pentru a deveni, pentru toatã viaþa, in-
dependent informaþional�[3]. Elementele de bazã
ale culturii informaþionale implicã cunoºtinþeprivind sursele de informare ºi organizarea
acestora precum ºi stãpânirea unor abilitãþi:� definirea precisã a nevoii informaþionale;

� localizarea eficientã a sursele de informare;� evaluarea criticã a elementelor informativeºi a surselor de informare;
� integrarea informaþiilor selectate încunoºtinþele de bazã;
� organizarea ºi comunicarea informaþiei altorpersoane;� utilizarea efectivã a informaþiei pentru

realizarea activitãþii propuse;� folosirea informaþiei în mod etic ºi legal;
� sintetizarea ºi construirea pe bazainformaþiei existente a unui produs cu valoare

adãugatã.Scopul culturii informaþiei este de a furnizafiecãrui individ un bagaj minim de cunoºtinþe care
sã-i permitã sã utilizeze informaþia, sã aibãcompetenþe diverse, într-un context ce necesitã
resurse informaþionale [4]. Conform unui modelclasic de aplicare a culturii informaþiei, etapelecare trebuie parcurse de cãtre orice elev, student,
cercetãtor etc. sunt [5]:� cunoaºterea structurilor de informare ºi
documentare (localizare, organizare, servicii,oferte);

� formarea în cercetarea de bibliotecã(cunoaºterea serviciilor oferite, a surselor deinformare etc.);

� formarea în utilizarea
resurselor informaþionale(localizarea ºi exploatareainformaþiei indiferent de sursa
de informare).În ultima perioadã utilizatorii
sunt obligaþi sã facã faþã uneiproducþii de informaþii încontinuã creºtere, mai ales din
cauza faptului cã � în privinþacãutãrilor pe Internet � filtrarea
informaþiei utile solicitã abilitãþispecifice. Aºadar, cultura
informaþionalã ºi culturatehnologicã au devenitindispensabile.

Cultura informaþ ionalãreprezintã  condiþ ia primordialã a
profesionalismului ºi succesului viitorului spe-cialist din orice domeniu. Astfel, concomitentcu pregãtirea profesionalã, studentul/elevul
trebuie sã dobândeascã deprinderi ºi experienþãîn informarea ºt i inþ i f icã, dezvoltându-ºi
competenþele informaþionale. Atât specialiºtii înºtiinþele informãrii ºi documentãrii, în special
bibl iotecari i ,  ca membri ai comunitãþ i ieducaþionale, cât ºi cadrele didactice implicateîn domeniul activitãþii cu informaþia, trebuie sã
înveþe sã joace rolul principal în asigurareaculturii informaþiei.

Folosind capacitãþi le lor creative ºiposibilitãþile profesionale ºi sprijinindu-se peprograme integrate în cursurile de instruire,
aceºtia trebuie sã contribuie activ la procesuleducaþional, ajutând elevii în aspiraþiile lor de
acumulare ºi perfecþionare, de cultivare adeprinderilor ºi abilitãþilor, cunoºtinþelor ºi
valorilor, necesare pentru a continua studiereape parcursul întregii vieþi.
REFERINÞE:1) OECD 2008. Tertiary Education for the Knowledge Society,

http://www.oecd.org/document/35/0,3343,en_2649_39263238_36021283_1_1_1_1,00.html
2) Milena Dragicevic-Sesic; Branimir Stojkovic. Cultura: manage-ment, mediere, marketing. Timiºoara: Brumar, 2002, p. 253.
3) ALA Presidential Committee on Information Literacy. (1989).

Final report. Chicago:ALA.
4) Agnes Erich; Elena Tîrziman. Informaþie ºi document în societateacunoaºterii. Târgoviºte: Editura Bibliotheca, 2007, passim
5) Horton, F. W. (2008). Understanding information literacy: A

primer. Paris: UNESCO.

Prof. univ. dr. Agnes Erich
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Caragialiana 2016

DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

Este deja o tradiþie ca în programul instituþiilorde culturã din Târgoviºte sã se regãseascã anualcel puþin o manifestare dedicatã celui maicunoscut fiu al judeþului, fie el ºi printr-o adopþietârzie, scriitorul Ion Luca Caragiale, al cãrui numese identificã cu însuºi teatrul românesc.Opera lui Ion Luca Caragiale impresioneazãprin diversitate, cuprinzând teatru, nuvele ºipovestiri, momente ºi schiþe, publicisticã, parodii,poezii. Caragiale nu este numai întemeietorulteatrului comic din România, ci ºi unul dintreprincipalii fondatori ai teatrului naþional. Operelesale, în special comediile, sunt exemple excelenteale realismului critic românesc, cu nimic maiprejos decât celebra ºi vasta �Comedie umanã�a lui Honore de Balzac.Deºi Caragiale a scris doar nouã piese (optcomedii ºi o dramã), el este considerat cel maivaloros dramaturg român prin faptul cã a reflectatcel mai fidel realitãþile, limbajul ºi comportamentulromânilor. Prin comediile, schiþele ºi nuvelele sale,a cãror forþã satiricã este consideratã neîntrecutãpânã în prezent, el a rãmas cel mai mare creatorde tipuri din dramaturgia românã, pãstrându-ºi,în mod paradoxal, actualitatea creaþiei, la mai binede un secol de la scrierea ei. Caragiale areconstituit o amplã imagine a societãþiicontemporane, vãzutã mai ales din unghiulcomicului, dovedind un adevãrat geniu al situaþiilor

dramatice ºi al limbajului, caracteristicã ce îlsitueazã printre marii comediografi ai lumii.Programul dedicat aniversãrii lui în anul 2016,în judeþul Dâmboviþa, pus sub genericul�Caragialiana�, a fost organizat prin eforturile uniteale celor mai importante instituþii culturale de niveljudeþean: Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu�Dâmboviþa, Centrul Judeþean de CulturãDâmboviþa ºi Complexul Naþional Muzeal �CurteaDomneascã� Târgoviºte.În perioada 29 ianuarie � 1 februarie 2016 aufost organizate manifestãri culturale pentru di-verse categorii de public incluzând: concurs decunoºtinþe ºi abilitãþi, conferinþã ºtiinþificã,momente muzicale, expoziþie fotodocumentarã,momente de teatru.Seria manifestãrilor a debutat la Muzeul deIstorie al oraºului Târgoviºte, cu un Concurs decunoºtinþe ºi abilitãþi, Cu ºi despre Caragiale,destinat elevilor din ciclul primar. A urmatconferinþa ºtiinþificã I.L. Caragiale ºi Târgoviºtea,susþinutã de prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea,conferinþã centratã pe aspectele mai puþincunoscute ale relaþiei pe care marele dramaturga avut-o cu urbea târgoviºteanã. Ziua s-a încheiatprintr-un moment muzical de excepþie îninterpretarea Orchestrei populare �Chindia� aCentrului Judeþean de Culturã Dâmboviþa � mo-ment ce a inclus piese vechi, dintre cele care,
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poate, au bucurat ºi auzul lui Caragiale � ºi cuvernisajul unei expoziþii fotodocumentare Cu ºi
despre Caragiale.Sâmbãtã, 30 ianuarie 2016, manifestãrile aucontinuat în comuna I.L. Caragiale, locul denaºtere al dramaturgului, cu vizite organizate laMuzeul Memorial �I.L. Caragiale� ºi depuneri deflori la monumentul scriitorului.Luni, 1 februarie 2016, ultima zi din program afost dedicatã teatrului. Demonstrând popularitateape acest gen de artã continuã sã o aibã înrândurile liceenilor, la sediul Bibliotecii Judeþene�I.H. Rãdulescu� a fost organizat un Atelier de
Teatru Caragiale. Mai exact, elevi de la douã liceetârgoviºtene, Liceul Teoretic �Petru Cercel� ºi

Liceul Tehnologic �Nicolae Ciorãnescu�, auprezentat, într-o manierã proprie, momente deteatru inspirate din opera lui Caragiale.Întregul program a încercat sã satisfacã prindiversitatea activitãþilor incluse gusturile maimultor categorii de public, numãrul considerabilde participanþi constituind un feed-back pozitivpentru succesul sãu. Mai mult, diversitateaacþiunilor a fãcut trimitere în mod subtil ladiversitatea genurilor literare abordate deCaragiale � cel care rãmâne, la peste un veac de
la trecerea în nefiinþã, �contemporanul nostru�.

Prof. dr. Alexandru ªtefãnescu

Bunele maniere la Biblioteca Comunalã
�Mihai Mircea Ciobanu� Slobozia Moarã

În cadrul proiectului �Reþea de centre deeducaþie nonformalã pentru viaþã din mediul ruraldin Dâmboviþa�, în anul 2015, la Biblioteca �MihaiMircea Ciobanu� s-au organizat pe parcursul maimultor sãptãmâni cursuri pentru copii cu tema�Bunele maniere�. Iniþiativa se datoreazã ideiicã bunele maniere pot fi considerate, în sensalegoric, amprenta personalitãþii noastre; elerãmân în memoria celor cu care am luat contact,iar în societatea modernã a zilelor noastre, elepot fi considerate normele convieþuirii ºi ale purtãrii�frumoase�. Succesul primelor sesiuni ne-adeterminat sã reluãm iniþiativa ºi în acest an.Structura cursului este urmãtoarea:� �Bunele maniere la masã ºi aranjarea meseifestive�� �Salutul ºi punctualitatea�� �Bunele maniere la teatru, cinematograf ºimuzeu�� Alte teme propuse de copii, în funcþie deinteresele lor.Cu ajutorul acestor cursuri, copiii ºi-au însuºitcunoºtinþe despre comportamentul adecvat înanumite situaþii ºi reguli ale bunelor maniere într-oatmosferã relaxatã, cãlduroasã, prietenoasã.Mai întâi, elevilor li se explicã importanþaabordãrii unui comportament corect ºi politicos

în funcþie de fiecare situaþie de viaþã, cu exemplepozitive ºi negative. Ulterior, cursanþii îºi însuºesccunoºtinþele rãspunzând la întrebãri, dezbãtândºi reflectând asupra celor învãþate, iar în finalatmosfera se destinde cu ajutorul jocurilor de rol.În data de 30 ianuarie 2016 cursul �Bunelemaniere la masã ºi aranjarea mesei� a avut scopulde a învãþa elevii cum trebuie sã se comporte larestaurant, dar ºi cum sã organizeze ºi sãaranjeze o masã festivã. Temele abordate au fosturmãtoarele: �Masa în oraº�, �Poziþia corectã lamasã�, �Rolul ºervetului ºi al ºerveþelelor�, �Tipuride farfurii, tacâmuri, pahare ºi rolul lor�, �Aranjareaunei mese festive� ºi �Aranjarea ºervetului în cadrulunei mese festive�.
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Dupã predarea unor noþiuni generale despremasa festivã, copiilor li s-a explicat cum sã secomporte la masã, cum sã mãnânce ºi cu ce,cum sã aranjeze o masã ºi care este rolulf iecãrui element al mesei, iar la f inalulcursurilor, jocul de rol a destins atmosfera,ajutându-i pe elevi sã înveþe prin intermediuljocului. Astfel, pe rând, ei au fost clienþi la res-taurant, chelneri, musafiri ºi gazde ºi au reuºit

sã abordeze un anumit comportament, con-form rolului lor.Cursurile vor continua cu temele �Cum primimºi cum oferim cadouri ºi flori�, �Cum ne comportãmpe stradã ºi în mijloace de transport�, �Cum vorbimla telefon�, �Sã învãþãm sã mergem elegant�.
Adriana Niþã

Biblioteca Comunalã �Mihai Mircea Ciobanu� Slobozia Moarã

Biblioteca Pietroºiþa � leac pentru minte, ochi, suflet

O datã cu evoluþia societãþii, educaþia ºi-amultiplicat necontenit formele de organizare, iar rolulsãu a devenit din ce în ce mai important. Factoriloreducativi tradiþionali precum familia, ºcoala, biserica,li s-au adãugat ºi bibliotecile publice, aceste instituþiide prim rang care au menirea sã construiascã cen-tre de informare ºi consiliere publicã. Conceptul demediu educaþional trebuie lãrgit pentru a acoperi unmediu de predare, studiu, învãþare, lucru ºicomunicare. Pe scurt, vorbim despre un mediu deacþiune în care diferitele lui componente sunt în modcorespunzãtor echilibrate.Astãzi, bibliotecile nu mai sunt privite ca mediiimportante de lecturã, ci sunt organizate ºitransformate în centre de informare ºi comunicareeuropeanã, cu acces gratuit la internet. Cu altecuvinte, au devenit furnizorii principali de programeºi proiecte de educaþie nonformalã. Scopul lor esteca, prin activitãþile desfãºurate, sã implice un numãrmare de persoane, din rândul membrilor comunitãþii(adulþi, elevi, adolescenþi), care sã beneficieze deactivitãþi pentru îmbunãtãþirea procesului decomunicare în context nonformal.Îmi este greu sã-mi imaginez ce ar fi devenit astãziBiblioteca Pietroºiþa dacã nu ar fi fost integratã în

programul Biblionet. Ar fi fost catalogatã ca un depozitinert de carte veche dacã nu ºi-ar fi diversificat serviciile.Constat cã fãrã Biblioteca comunei Pietroºiþa, existenþaoamenilor de aici ar fi fost mai sãracã din punct devedere cultural. Lipsa unui vector educaþional ar fi avutun efect negativ asupra dezvoltãrii intelectuale ºi aspiritului estetic al pietroºiþenilor.Biblioteca Pietroºiþa are 100 de ani de existenþã.Dinamica ei a fost lentã, dar constantã, astfel încâtea astãzi a devenit un punct de informare,documentare ºi comunicare europeanã, unadevãrat centru de atracþie culturalã pentru membriicomunitãþii; altfel spus, un leac pentru minte, ochiºi suflet. Dezvoltatã treptat, cu sprijinul ConsiliuluiLocal, al Primãriei, al Bibliotecii Judeþene �IonHeliade Rãdulescu� Dâmboviþa, aceasta dispunede un numãr de 9179 de documente din toatedomeniile: enciclopedie, literaturã românã ºistrãinã, dicþionare etc, astfel încât cei 345 de cititoriînscriºi pot gãsi în bibliotecã o parte din informaþiilenecesare, lecturã pentru copii ºi adolescenþi.Colecþiile sunt clasificate ºi organizate pedomenii, accesul liber la raft fiind o cale simplã pentrua gãsi uºor informaþia doritã. În ceea ce priveºteachiziþia de carte putem spune cã resursele sunt
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reduse. Cel mai adesea biblioteca îºi completeazãfondul din donaþii de la persoane fizice. Din pãcatepe plan local achiziþia de carte este susþinutã spo-radic de cãtre primãrie, din lipsa de fonduri.Din 2012 instituþia este inclusã în programulBiblionet. A fost dotatã cu 4 calculatoare ºi tehnicaaferentã funcþionarii acestora, ajungând astfel sã-ºi delimiteze relaþiile cu publicul într-o orientaredistinctã. Mai mult decât atât, am început sãacordãm mai multã atenþie educaþiei nonformale,deoarece am învãþat foarte multe metode interac-tive de lucru cu tinerii în cadrul proiectului �Reþeade centre de educaþie nonformalã pentru viaþa dinmediul rural din Dâmboviþa�.Biblioteca iniþiazã ºi desfãºoarã frecvent diverseactivitãþi artistice, educative, sociale; promoveazãtradiþiile locale (Focul lui Sumedru, Colinde,Sorcova etc.), iar activitãþile au un impact deosebitasupra tuturor. Prin BIBLIO-DISKOTECÃ am iniþiatun tip de comunicare nonverbalã bazatã pe muzicã,dans, picturã, care dezvoltã diferite forme deexprimare artisticã ºi comunicã diferite emoþii. Oaltã activitate de succes este �Dialog farã cuvinte�� jocul este o dimensiune fundamentalã a omuluiindiferent de vârstã. El dezvoltã imaginaþia, spiritulde competiþie, de prietenie, comunicarea,inteligenþa ºi, fãrã îndoialã, induce competitorilor,prin stimularea procesului de gândire, o stare deveselie, destindere, de bunã dispoziþie.La atelierul �Ce pot face douã mâini dibace�am învãþat sã croºetãm de la �lãnþiºoare ºipicioruºe� pânã la confecþionarea bentiþelor ºipoºetuþelor. Ajutatã de o doamnã, utilizatoare fidelãa bibliotecii, am învãþat alãturi de copii tehnicileorigami ºi quilling. De asemenea, copiii vizioneazãcu plãcere filmele oferite gratuit de cãtre bibliotecã,în cadrul programului BIBLIO-FILM. Pentru tineri,acest program are numeroase avantaje: pe lângãfãurirea unui univers propriu, în care copilul seidentificã cu eroul povestirii, filmele ajutã la creareaunei legãturi puternice între el ºi societate. Îl ajutasã-ºi dezvolte inteligenþa, sã-ºi îmbogãþeascãvocabularul, sã cãlãtoreascã pe mãri ºi oceane cueroii din filme.Cum dictonul �unde-i unul nu-i putere� esteaplicabil în viaþa de zi cu zi, am recurs la dezvoltareaserviciilor proprii prin încheierea unor parteneriatecu factorii educativi: ªcoala Sfântul Nicolae,grãdiniþa, Muzeul Sãtesc, Fundaþia Ruralia sau di-verse firme care oferã consultanþã medicalãgratuitã membrilor comunitãþii, precum firma OpticaGrand Paradis. Aceasta oferã ocazional localnicilorun pachet întreg de servicii medicale care constãîn: consultaþii gratuite, determinare dioptrii, montajlentile, precum ºi o gamã diversã de lentile ºi rame

pentru ochelari. Am fãcut acest lucru þinând contde structura populaþiei ºi de interesele acesteia.În tot acest timp am încercat sã creãm un cadrupropriu pentru socializare ºi comunicare, chiar dacãcondiþiile nu sunt favorabile � spaþiul este mare ºi încãlzitnecorespunzãtor. Important este cã existã cãldurãsufleteascã�amabilitate�un zâmbet, o floare, ocafea�ºi multã dragoste pentru meseria de bibliotecar;vorba aceea��dacã dragoste nu e, nimic nu e�...Rezultatul evenimentelor artistice, educative sau deordin social este oglindit în bogata colecþie de fotografiipostate de a lungul timpului în grupurile Biblionetdâmboviþean ºi Reþea de centre de educaþie nonformalãpentru viaþa din mediul rural din Dâmboviþa.Atât împrumutul documentelor la domiciliu, câtºi organizarea ºi participarea la diverse evenimentese înscriu în zona uriaºa a comunicãrii, avândmenirea sã producã interferenþe importante în sferaideologicã ºi culturalã a fiecãrui individ în parte.Dacã peste 70% din timpul util al fiecãruia ar fi folositpentru comunicare directã în cadru informal: studiu,excursii, vizite la muzee, atunci timpul comunicãriiprin intermediul bibliotecii se plaseazã în zonaproductivã a existenþei ca un dicþionar de întrebãriºi rãspunsuri. Astfel biblioteca devine un centru decontinuã informare ºi perfecþionare.Ideea cã noi bibliotecarii ne � am transformatdin niºte �nobili anonimi� în oameni de carte, iubitoride culturã ºi de cele mai multe ori în creatori cusimþul valorilor spirituale ºi culturale, ne dã forþa sãne continuãm activitatea în ciuda lipsurilor cu carene confruntãm. Cred cu sinceritate în reuºitamanifestãrilor nonformale ºi cu siguranþã acesteavor creºte numãrul persoanelor care participã laevenimente ºi frecventeazã Biblioteca Pietroºiþa.Astfel se confirmã încã odatã aforismul care spune:�Mai bine bibliotecar decât rege, curtea mea estemai numeroasã ºi mai aleasã�.
Liliana Negulescu

Biblioteca Comunalã Pietroºiþa
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PATRIMONIU

Ioan Nicolin s-a nãscut pe 12 noiembrie 1882,în localitatea Dioºti, plasa Ocolu, din fostul judeþ
Romanaþi, ca fiu al lui Costache Iliescu ºi al
Anicãi.1 A urmat în satul natal cursurile ºcoliiprimare de 5 clase, dupã care, cele secundare-
liceale ºi le-a împãrþit între ªcoala fiilor de militari
de la Iaºi ºi cea de la Craiova, între anii 1898-1903. În perioada 1903-1905, Ioan Nicolin a urmat
cursurile ªcolii militare de Infanterie ºi Cavalerie
din Bucureºti, fiind repartizat începând cu 1 iulie1905, având gradul de sublocotenent, la
Regimentul III Dâmboviþa Nr. 22
Infanterie din Târgoviºte, pe care l-a slujit timp de 21 de ani (1905-
1914, 1921-1923 în Basarabia ºi
1925-1935), îndeplinind toatefuncþiile: comandant de pluton,
comandant de companie, topograf,
comandant de batalion, ajutor tac-tic sau administrativ al
comandantului ºi, în ultimii ºase ani,
comandant al regimentului.2 La 10martie 1908, Ioan Nicolin a fost
detaºat la Institutul Geografic al
Armatei, unde s-a remarcat prinparticiparea la realizarea hãrþii
topografice a României, primind
aprecieri din partea directoruluiInstitutului Geografic, cãpitanul
comandor Alexandru Cãtuneanu, ºi
propus pentru înaintarea în grad.3 Datoritãcalitãþilor sale apreciate de superiorii sãi, Ioan
Nicolin este numit inspector topograf începând cu
1 august 1909, drept care, între 15 aprilie 1910 �26 septembrie 1910, este din nou detaºat la ordin
în cadrul Serviciului Geografic al Armatei.4 Aºa
cum reiese din caracterizarea fãcutã de cãtre lt.col Arghirescu, comandantul Regimentului III

Personalitãþi militare dâmboviþene

IOAN NICOLIN (1882-1942) � teoretician,

profesor ºi comandant militar

Dâmboviþa nr.22, în anii premergãtori conflictelorbalcanice, locotenentul Ioan Nicolin ��pe lângã
plutonul sãu, a mai fost întrebuinþat ºi ca profesor
la ºcoala regimentarã, achitându-se de toate
însãrcinãrile cu multã pricepere ºi destoinicie�.5

La 2 iunie 1913, Ioan Nicolin este trecut pe
picior de rãzboi prin Î.D. nr. 4609/1913, fiindmobilizat pentru campania de peste Dunãre în
Bulgaria ºi având comanda companiei de
mitraliere a Regimentului III Dâmboviþa nr.22.6 Dinmotive interpretabile, la 22 iulie 1913, este detaºat

de cãtre Marele Cartier General,
aflat la Plevna, pentru executareaunor operaþii topografice în Bulgaria,
sarcinã de care s-a achitat
meritoriu: �Eram însãrcinat sã fac
revizuirea unei porþiuni de hartã în
Munþii Balcani� aºa am cãlcat o
suprafaþã de 600 de kilometri
pãtraþi în regiunea Bercoviþa-Vraþa
� frontiera sârbeascã. 7

Dupã stingerea conflictului dinBalcani8, cãpitanul Ioan Nicolin ºi-
a desfãºurat activitatea de
comandant de companie în
Regimentul III Dâmboviþa nr. 22, în
perioada 1 noiembrie 1913 � 1
aprilie 1914, iar de la aceastã datãa fost mutat la Regimentul 62
Infanterie, unde a fost numit

Comandant al Companiei Cadre, conducând 6companii de instrucþie (rezerviºti), pe care le-a
instruit ºi pregãtit pentru rãzboi, în 6 serii, între 18
aprilie � 1 octombrie 1914.9 Aºa cum reiese dinfoia calificativã a cãpitanului Ioan Nicolin pentru
perioada 1 noiembrie 1914 � 31 octombrie 1915,
acesta ºi-a continuat activitatea de comandant alCompaniei Cadre a Regimentului 62 Infanterie,
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unde printre altele, aflãm cã se
ocupã cu studiile militare ºi literare,dar ºi cã a susþinut douã conferinþe
militare, despre operaþiile militare
purtate noaptea ºi efecteleproiectoarelor.10

Mobilizarea generalã a armatei
române din 14 august 1916, a gãsit
Regimentul III Dâmboviþa Nr. 22
Infanterie inclus în compunerea
Grupului de Acoperire Bran,participând ulterior în toamna anului
1916 la ofensiva pentru eliberarea
Transilvaniei ºi la luptele în apãrarede pe Valea Prahovei. În acelaºi
timp, cãpitanul Ioan Nicolin era ºeful secþiei
mobilizãri la Regimentul 62 Infanterie, fiindmobilizat în calitate de Comandant al companiei
a 9-a11, ºi ulterior comandant al Batalionului I al
Regimentului 62 Infanterie conform ordinului 360/29 octombrie 1916, participând la luptele de la cota
1447 de pe Vf. Feþei, la Stoeneºti, Muntele Gruiu,
Câmpulung, Colþii Doamnei ºi Coteneºti12,precum ºi la cele din Dobrogea ºi de pe muntele
Prisaca în mod elogios, fapt remarcat
ºi de comandantul regimentului,colonelul Burleanu.13 Prin unirea
regimentelor 62 ºi 70 Infanterie la 1
martie 1917, cãpitanul Ioan Nicolin afost numit comandant al Batalionului
I, pe care l-a instruit ºi organizat cu
multã iscusinþã, participând cuacesta la luptele defensive de la
Mamaia, Sboina ºi Rãchiþaºul Mic
din Munþii Vrancei.14 A contribuit dinplin la menþinerea Rãchiþaºului Mic
(cota 891), unde inamicul a atacat
furios de la 1 august 1917 pânã la 22noiembrie 1917, cu forþe mult
superioare celor româneºti.15 Pentru
apãrarea acestui punct strategic alfrontului din Moldova, a fost decorat
drapelul Regimentului 62/70
Infanterie, iar pentru faptele sale,cãpitanul Ion Nicolin a fost înaintat la
gradul de maior.16 Ulterior, a fost
decorat prin Diploma Regalã din 30noiembrie 1919, acordatã de regele
Ferdinand pentru faptele de vitejie din
aprilie 1917, iar la propunereamaiorului rus Petre Ciolac, a fost

decorat ºi cu ordinul Sfântul
Stanislas clasa a II-a cu spade, nr.127444 din 23 februarie 1918, dat
de comandantul armatei ruse din
Moldova. Însã, pentru a putea purtaaceastã decoraþie, Ioan Nicolin a
primit autorizaþia datã de Mãria Sa
Regele, prin Brevetul din 12 mai1918, emis de Ministerul Afacerilor-
Cancelaria Ordinelor, Iaºi.17

Cu ocazia demobilizãriiregimentelor, la 1 aprilie 1918,
maiorul Ioan Nicolin a fost
repartizat provizoriu ca ajutor alcomandantului Regimentului 62

Infanterie ºi ºef al Biroului de Mobilizare, funcþii în
care a contribuit la organizarea, instruirea ºiadministraþia unui corp, care fusese reînfiinþat, în
împrejurãrile la care se gãsea România la acea
datã.18 Începând cu 28 0ctombrie 1918, odatã cumobilizarea Diviziei a 6-a, comandatã de
generalul Holban, maiorul Ioan Nicolin a îndeplinit
funcþia de ºef al secþiei topografice, dând dovadãde pricepere ºi tact topografic, fiind apreciat în

acest sens de superiorii sãi.19 Pe
timpul campaniei militare, a fostcomandant de batalion, fiind elogiat
de cãtre colonelul Budeanu,
comandantul Regimentului 62Infanterie, pentru prima parte a
campaniei, dar ºi de cãtre colonelul
Grecescu, pentru partea a doua acampaniei militare, fiind propus de
cãtre ºefii sãi ierarhici, pentru gradul
de locotenent colonel.20

Conform ordinului Marelui Cartier
General nr. 8276 din 3 iulie 1919,
maiorul Ioan Nicolin a fost mutat laServiciul geografic al armatei, unde
a îndeplinit funcþia de inspector
topografic la ªcoala ºefilor de secþiitopografice ºi de observaþii, recent
înfiinþatã, unde, cu pricepere ºi mult
tact a instruit pe tinerii ofiþeri ºiparticipând la aplicaþii cu aceºtia în
judeþul Dolj, la Pleniþa21, fapt
recunoscut ºi de cãtre ºefulserviciului geografic al Marelui Cartier
General, generalul Pavelescu.22
Maiorul Ioan Nicolin ºi-a îndeplinitfuncþia de inspector topografic cu

Elev la ªcoala de Fii de Militari
Craiova,  10 mai 1900

Cãpitan în Regimentul 62
Infanterie, 10  mai 1914
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aprecierile comandantului Regimentului 19
Vânãtori, colonelul Gheorghiu, comandantuluiBrigãzii a II-a Vânãtori, colonelul Gheorghe
Grecescu, comandantului Diviziei a IV-a, generalul
Leca ºi a comandantului militar al Basarabiei,generalul Popovici.26 În plus, colonelul Gheorghiu,
apreciindu-i calitãþile lt. col. Ioan Nicolin, propune
superiorilor sãi ierarhici, sã fie decorat cu ordinulSteaua României clasa a V-a, pe care o meritã
din toate punctele de vedere, concluzionând: �Sã
i se încredinþeze comandã de regiment ºi sã fie
înaintat la gradul de colonel în mod excepþional�.27

Fiind un excelent profesor ºi educator,
înzestrat cu o bogatã culturã generalã ºi militarã,Ioan Nicolin a susþinut în cadrul Regimentului 19
Vânãtori, o interesantã conferinþã, cu titlul: �Atacul
în rãzboiul de stabilizare�.28 Pentru scurt timp, IoanNicolin a fost mutat în Batalionul 9 Vânãtori

de munte, între 1 august 1923 � 1
decembrie 1923, când, este din noumutat, de aceastã datã la Cercul
de Recrutare Dâmboviþa, ca ºef al
biroului de mobilizare ºi recrutare,ºi unde, conform notelor
comandantului cercului de
recrutare, colonelul ªendrea, asusþinut douã conferinþe, atât la

cercul militar, cât ºi la garnizoanã. La
1 octombrie 1924, Ioan Nicolin s-aprezentat la Regimentul III Dâmboviþa

nr. 22 Infanterie, pe zona de concentrare
a Diviziei a XIII-a, fiind mutat în acest corp la 16octombrie 1924, în baza Î.D. nr. 3292/1924, fiind
apreciat de comandantul regimentului, colonelul
Georgescu, pentru comanda regimentului în ziuade 22 octombrie 1924 (fazele luptei ofensive) ºi a
detaºamentului mixt (ariergardã), la 25 0ctombrie
1924.29

În perioada 1 noiembrie 1924 � 31 octombrie
1925, lt. col. Ioan Nicolin, a susþinut în cadrul
Regimentului III Dâmboviþa nr. 22 Infanterie ºi algarnizoanei, urmãtoarele conferinþe:

a) Comparaþia în regulamentul de manevre ºi
luptã al infanteriei, þinutã în prezenþa comandantuluiBrigãzii a 13-a Infanterie, generalul L. Caracaº;

b) Lupta batalionului în munþi, cu aplicaþii pe
hartã;c) Studiul ºi interpretarea formelor de teren pe
harta 1:100.000;

d) Aplicaþii de rãzboi la lupta ofensivã a
regimentului;

care fusese însãrcinat, pânã la 31 martie 1920,
atrãgându-ºi mulþumirea ºefilor ierarhici ºi fiindapreciat laudativ de cãtre lt. col. Gheorghiu,
ajutorul ºefului Serviciului Geografic: ��pe lângã
specialitatea sa de bun topograf, maiorul Nicolin
Ioan poate îndeplini orice alt serviciu graþie
inteligenþei, muncii ºi devotamentului ce pune
pentru a se achita în chipul cel mai bun de serviciul
ce i s-a încredinþat�.23

La 1 aprilie 1920, prin Î.D. nr. 3555 ºi publicat
în Monitorul Oficial nr.114 din 26 august 1920, IoanNicolin este înaintat la gradul de locotenent colo-
nel, iar pânã la 11 mai 1920, a îndeplinit funcþia de
Comandant de batalion ºi locþiitor alcomandantului regimentului 62 Infanterie. De la
aceastã datã, Ioan Nicolin este din nou detaºat la
Serviciul geografic al armatei, unde, a condus ºiîndrumat 9 ofiþeri operatori în lucrãrile de
expropriere, pentru împroprietãrirea
þãranilor. În plus, Ioan Nicolin aprimit aprecierile ºefilor sãi ierarhici,
atât ale ºefului Serviciului geografic,
generalul Pavelescu, cât ºi aleºefului Secþiei Topografice,
colonelul Gheorghiu ºi colonelului
Stamatiade, care conchid: �Din
conversaþiile avute asupra
diferitelor subiecte cu caracter
militar ºi general rezultã cã este un
ofiþer superior distins, care a dat dovezi
cã poate conduce unitãþi compuse din cele
3 arme ºi cã poate conduce ºi instrui un regi-
ment�.24 Tot în aceastã perioadã, Ioan Nicolin, a
fost mutat în baza ordinului de bãtaie al armatei
din 1 noiembrie 1920, la Regimentul 37 Infanterie,pânã la 15 iunie 1921, când revine în cadrul
Regimentului 22 Infanterie, unde este elogiat de
cãtre comandantul regimentului, colonelul Benþea,ca având o educaþie militarã foarte îngrijitã, pus la
curent cu literatura militarã recentã ºi
preocupându-se foarte mult de studiile saleprofesionale ºi ºtiinþele generale.25

Odatã cu venirea în Regimentul 19 Vânãtori la
1 aprilie 1922, prin Î.D. 1592/1922, lt.col. IoanNicolin ºi-a îndeplinit serviciul de ajutor de
comandant, a condus administraþia ºi gospodãria
regimentului, a rezolvat în mod excepþionalsituaþiile tactice pe hartã cu un detaºament care
de luptã, un regiment de infanterie, un divizion de
artilerie ºi un escadron de cavalerie, a comandatregimentul în manevre de divizie, primind

26 iunie 1916
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e) Trei conferinþe tactice þinute ofiþerilor de

rezervã concentraþi;f) Marºul de apropiere al unei Divizii aplicându-
se Detaºamentului mixt de regiment, þinutã în
prezenþa comandantului Corpului V Armatã,generalul Olteanu;

g) Lupta în ofensivã. Infanteria în atac.30
În ceea ce priveºte instrucþia unitãþilor în corp,Ioan Nicolin a redactat la ºcoala de batalion

programele ordonate de regiment, ca director al
exerciþiilor de luptã a condus personal jumãtatedintre acestea ºi a comandat regimentul de trei
ori, fiind examinat de generalul Marcel Olteanu.
De asemenea, a participat la convocareacoloneilor ºi lt. coloneilor pe Divizie în luna aprilie
1925, a fost profesor de topografie la ªcoala de
Cavalerie din Târgoviºte ºi a fost numit ca secretarla exerciþiile pe hartã din garnizoanã.31 Pe foaia
calificativã pentru anul 1924-1925, comandantul
regimentului, colonelul Georgescu, îi fãceaurmãtoarea caracterizare: �Este ofiþerul datoriei
ºi nu cunoaºte altã ocupaþie decât meseria armei.
Este ofiþer studios, nu-i lipseºte broºurã, gazete
ºi cãrþi de specialitate sã nu citeascã, lucru
dovedit cã este la curent cu tot ce este nou. Este
tipul ofiþerului devotat carierei sale, cinstit ºi drept,
cu o educaþie din cea mai aleasã, o disciplinã
demnã de un ofiþer superior�.32

De la 1 noiembrie 1925 ºi pânã la 1 ianuarie1926, Ioan Nicolin a îndeplinit funcþia de ajutor tac-
tic în cadrul Regimentului III Dâmboviþa nr. 22
Infanterie, timp în care a întocmit programele ºcoliiinstructorilor, precum ºi programul de instrucþia
trupei pe anul 1926. De asemenea, directivele
regimentului relativ la ºcoala ofiþerilor le-a tradus înprograme vãzute ºi apreciate de comandamentele
superioare. Începând cu 1 ianuarie ºi pânã la 31
octombrie 1926, a condus ºcoala ºi instrucþiaofiþerilor, iar în perioada ºcolii de batalion, a fost în
douã rânduri director de exerciþiu.33 Ulterior, în
perioada ºcolii de regiment a comandat o datãregimentul, drept care, a fost caracterizat elogios
de cãtre comandantul Diviziei a XIII-a, generalul
Sãndulescu: �În garnizoana Târgoviºte ºi pe zona
de concentrare, l-am vãzut ca director de exerciþiu
ºi comandant de regiment ºi nu am decât cuvinte
de laudã de felul cum a expus situaþia, cum a studiat
diferite ipoteze de atac ºi apãrare ºi cum a justificat
perfect mãsurile luate pentru îndeplinirea misiunii.
Este de un ajutor de nepreþuit comandantului de
regiment în ceea ce priveºte instrucþia ofiþerilor ºi

trupei�.34 Totodatã, lt.col. Ioan Nicolin, pe zona de
concentrare a comandat regimentul în aplicaþia
apãrarea flancului, a comandat regimentul în
perioada de perfecþionare a regimentului, un
detaºament mixt cu misiunea de a executa un atacde flanc (director, generalul Caracaº), un alt
detaºament cu executarea flangardei diviziei (di-
rector, generalul Sãndulescu), iar în garnizoanã, laaplicaþiile pe teren a comandat un alt detaºament.

Ca ºi în anii precedenþi, lt. col Ioan Nicolin, a
susþinut o serie de conferinþe în cadrul garnizoaneiTârgoviºte, care s-au bucurat de aprecierile
ofiþerilor, dar ºi ale comandantului Regimentului,
colonelul Georgescu, dintre care amintim:� Procedee topografice cu determinarea ºi
recunoaºterile obiectivelor inamice, în defensivã
ºi ofensivã;� Batalionul ocupã, organizeazã ºi apãrã o
poziþie defensivã;

� Comandantul de companie. Lucrare cusubiect datã de Brigada a XIII-a care formeazã ºi
o lucrare personalã cu idei ºi analize asupra
disciplinei ºi metodelor de infiltrare a disciplinei latrupã ºi ofiþeri, lucrarea fiind predatã ulterior ºi
Corpului V Armatã;

� Despre lupta ofensivã a infanteriei precizândcâteva chestiuni fixate prin programul Diviziei;
� Conferinþã publicã, cu tema: Bãtãlia de la

Mãrãºeºti. 35
La 21 martie 1927, Ioan Nicolin, a fost avansat la

gradul de colonel, în baza Î.D. nr. 812/1927, activând
în continuare în cadrul Regimentului III Dâmboviþa
nr. 22 Infanterie, dar cu noi însãrcinãri: a condus
ºcoala ofiþerilor în corp, a condus regimentul pe zona
de concentrare pregãtindu-l în 24 de ore ºi executândun marº de 70 km, în 12 ore de marº, director al
exerciþiilor în perioada ºcolilor de batalion ºi de regi-
ment, a luat parte la cãlãtoria executatã de Corpul VArmatã cu comandanþii de regimente ºi l-a înlocuit
pe comandantul regimentului, cât timp acesta a fost
bolnav, colonelul Georgescu propunând ca IoanNicolin sã ia comanda regimentului dupã ieºirea sa
la pensie.36 Pentru perioada 1 noiembrie 1926 � 31
octombrie 1927, colonelul Ioan Nicolin a redactat uncurs de topografie pentru ºcolile pregãtitoare de ofiþeri
ºi a susþinut urmãtoarele conferinþe:

� Contribuþia eroilor dâmboviþeni la formarea
României Mari;

� Directivele ºi programele pentru instrucþia
ofiþerilor în corp;� Trecerea de la Flãmânda. 37
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În intervalul 1 noiembrie 1927-1 noiembrie

1928, colonelul Ioan Nicolin, a fost numit ca ajutortactic în cadrul regimentului, de cãtre Brigada a
XIII-a Infanterie, fiind citat pe ordinul de zi al
batalionului, cu nr. 565 din 26 iulie 1928, fiindremarcat de cãtre noul comandant al
regimentului, colonelul Þuþuianu: ��este un ofiþer
studios, bine pregãtit pentru comanda de regi-
ment, putând face în cele mai bune condiþiuni
ºcoala ofiþerilor ºi a unui corp de trupã�.38 De
remarcat, cã în aceastã perioadã, colonelul IoanNicolin a refuzat comanda Regimentului 26
Infanterie, acesta dorind a comanda regimentul
în care slujea de ani buni.39

La 8 aprilie 1929, Ioan Nicolin a preluat
comanda Regimentului III Dâmboviþa nr. 22
Infanterie, în baza Î.D. nr. 861/1929, participândîn aceastã calitate, la cãlãtoria de instrucþie a
Corpului V Armatã executatã în regiunea
Odorhei.40 În noua calitate de comandant al
Regimentului III Dâmboviþa nr. 22 Infanterie, Ioan
Nicolin, a continuat munca aplicativã din anii
anteriori, fiind director superior la un exerciþiu debatalion (cu tema: ruperea silitã a luptei),
comandant de detaºament, director de exerciþii
la aplicaþiile cu detaºament ºi comandant al uneibrigãzi de infanterie, la exerciþiile din 25-26
octombrie 1930 pe Divizie, primind aprecieri din
partea comandantului Brigãzii XIII Infanterie,generalul ªtefan Ionescu, a comandanþilor Diviziei
a XIII-a, generalii Stambulescu ºi Miciora, a
comandantului Corpului V Armatã, generalulOlteanu ºi a Inspectorului general de armatã,
generalul corp de armatã adjutant Angelescu.41

De asemenea, din iniþiativa colonelului IoanNicolin a fost ridicat în curtea cazarmei, un monu-
ment comemorativ al Regimentului III Dâmboviþa
Nr. 22 Infanterie, cu sprijinul ºi bunãvoinþadomnului Rãºcanu (proprietarul unei turnãtorii în
bronz din Bucureºti), care a executat turnarea
bustului colonelului Bãltãreþ, a unui bancherbucureºtean pe nume Vasiliu-Bolnavu care a
contribuit cu 30 000 lei42, a profesorului Vasile
Blendea care a contribuit cu un credit de 10 000lei, precum ºi a Primãriei Târgoviºte care a votat
în consiliul comunal alocarea a 20 000 lei necesari
finalizãrii monumentului.43 Monumentul dincazarma de la Teiº44, a fost inaugurat la 21 mai
1931 cu ocazia sãrbãtoririi centenarului înfiinþãrii
Regimentului III Dâmboviþa Nr. 22 Infanterie,solemnitate la care au participat elevii liceului

militar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu,
Regimentul Carelor de luptã ºi ªcoala deCavalerie, precum ºi cu participarea autoritãþilor
locale civile, a veteranilor din rãzboiul de la 1877-
1878 ºi a invalizilor din rãzboiul naþional.45 Cuaceastã ocazie, la care au mai participat printre
alþii, Nicolae Ciornei, prefectul judeþului Dâmboviþa;
Gonzalv Ionescu, primarul oraºului Târgoviºte; IonAnastasiu, fostul comandant al Regimentului III
Dâmboviþa Nr. 22 Infanterie în timpul campaniei
din Bulgaria din 1913; generalul Cibuchi,comandantul garnizoanei; generalul Marcel
Olteanu, primul comandant al Liceului Militar de
la Mãnãstirea Dealu, colonelul ªendrea,comandantul centrului de recrutare; D. Rãdulescu,
comandantul ªcolii de Cavalerie ºi a lt. col. Vasiliu
Rãºcanu, ajutorul comandantului Liceului Militarde la Mãnãstirea Dealu, a fost distribuit ºi Istoricul
Regimentului întocmit de colonelul Ioan Nicolin
încã din 1930, lucrare de o certã valoare carefusese înmânatã însuºi regelui Carol al II-lea.46
Festivitãþile care au celebrat centenarul
Regimentului III Dâmboviþa Nr. 22 Infanterie, aucontinuat cu defilarea trupei în uniformele de la
1830 ºi 1877, procesiune la mormântul eroilor de
lângã Spitalul de la Teiº, unde a fost oficiat ºi unserviciu religios de cãtre protoiereul Alexandru
Popescu-Hãbeni, diferite trageri ºi exerciþii de-
monstrative în poligonul de tragere alregimentului, precum ºi alocuþiunile
comandantului regimentului Ioan Nicolin, ale
generalilor Marcel Olteanu ºi Ion Anastasiu ºi aprefectului Nicolae Ciornei.47 Frumoasa
sãrbãtoare s-a încheiat seara la ora 9, când la
Sala de Arme s-a jucat piesa Curcanii, deVentura, de cãtre trupa asociaþiei învãþãtorilor,
iar colonelul Ioan Nicolin a susþinut o conferinþã,
vorbind despre armatã ºi rolul acesteia în stat.48

Ioan Nicolin ºi Fugika,
ministrul plenipotenþiar al Japoniei
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Nicolin, acesta a comandat între 25 septembrieºi 6 octombrie 1932, regimentul pe zona de
concentrare a Diviziei a XIII-a, a fost arbitru la atac
ºi director de exerciþiu la detaºamentul roºu cupartidã dublã, iar la aplicaþiile cu cadre din 13-25
octombrie 1932, a fost director de exerciþiu la
detaºamentul în apãrare, dar ºi arbitru pe toatãperioada desfãºurãrii aplicaþiilor, fiind elogiat de
comandantul Brigãzii XIII Infanterie, generalul
Cibuchi, dar ºi de noul comandant al Corpului VArmatã, generalul de divizie adjutant I. Florescu.49
Pentru scurt timp, colonelul Ioan Nicolin a condus
ºcoala ofiþerilor superiori din garnizoanaTârgoviºte între 1 noiembrie 1932 � 1 martie 1933,
adicã în intervalul cât generalul Cibuchi, a
comandat Divizia a XIII-a, fiind propus de acestapentru a fi admis de Consiliul Superior al Armatei
pentru cursul de Comandament.50

Anul 1935 s-a dovedit a fi unul de cumpãnãpentru colonelul Ioan Nicolin, deoarece în urma
inspecþiei comandantului Diviziei a XIII-a, generalul
Cornicioiu, acesta a constatat unele nereguli laServiciul Mobilizãrii al regimentului, neglijenþã în
întreþinerea dosarelor, a arhivei ºi unele lucrãri
necontrolate ºi nepuse la curent, fiind întocmitprocesul verbal de inspecþie nr. 352/1935. În acest
context, la 1 octombrie 1935, Ioan Nicolin a fost
mutat de la comanda Regimentului III Dâmboviþa
nr. 22 Infanterie, la dispoziþia Corpului V Armatã,
iar Consiliul Superior al Armatei nu l-a admis la
cursul de comandament, fiind apreciat ca ofiþer bunpentru gradul sãu (art.50, lit.a, L.I.A. 1935), de cãtre
superiorii sãi, generalul Cornicioiu, generalul de
divizie Al. Rizeanu, generalul de divizie AlexandruGorsky ºi generalul D. Cibuchi.51 Totuºi, în foaia
calificativã pe anul 1936, generalul de divizie Al.
Rizeanu comandantul Corpului V Armatã, îlcaracteriza pe colonelul Ioan Nicolin, ca fiind un
ofiþer superior încã folositor oºtirii româneºti, care,
din motive familiale a fost nevoit sã se mute îngarnizoana Bucureºti începând cu 1 iulie 1936,
intrând în subordinea Corpului 2 Armatã.52

La 15 februarie 1939, Ioan Nicolin a adresat opetiþie Ministerului Apãrãrii Naþionale în scopul
reabilitãrii sale, solicitând ca pe lângã nota din
1935, sã se noteze faptul cã a fost o eroare ºi cãcinstea sa este integralã. În acest context,
secretariatul general al Ministerului Apãrãrii
Naþionale, prin nota nr. 7397 din 23 februarie 1939,a trimis reclamaþia colonelului Ioan Nicolin, pentru

cercetarea cazului, Diviziei a XIII-a. Aceasta,
l-a însãrcinat prin nota din 13 iunie 1939, pentrucercetarea cazului pe generalul Gherghe Radu,
comandantul Brigãzii XIII Infanterie, care, în
urma cercetãrii cazului, a tras urmãtoareleconcluzii: �Bazat pe realitatea faptelor concrete,
din care rezultã cã cinstea personalã a
colonelului Ioan Nicolin, nu poate sã fie pusã în
discuþie, în modul cum a aplicat angajarea
oamenilor la muncile agricole în vara anului
1935, sunt de pãrere cã este cazul de a se
îndrepta aprecierile defavorabile, referitoare la
cinstea sa în serviciu�. 53

Dupã reabilitare ºi ieºirea la pensie, colonelulîn rezervã Ioan Nicolin a fost numit comandant al
Gãrzilor Naþionale a Frontului Renaºterii Naþionale
din judeþul Dâmboviþa, constituit ca partid unic întimpul dictaturii autoritare a lui Carol al II-lea ºi
transformat în iunie 1940 în Partidul Naþiunii,
funcþie care nu i-a fãcut cinste ofiþerului de altãdatãce reuºise sã apere cota 891 a Rãchiþaºului Mic.54

Sfârºitul celui care a fost colonelul Ioan
Nicolin, a survenit implacabil la 14 februarie 1942,când nici nu împlinise 60 de ani, fiind depus la
Biserica Domneascã din Târgoviºte ºi
organizându-i-se funeralii grandioase, iar serviciulreligios fiind oficiat de cãtre un sobor de preoþi în
frunte cu protoiereul Constantin Niþescu-Zlatian.55
De aici, cortegiul a fost însoþit pânã la depunereaîn Cimitirul Central din Târgoviºte, de cãtre
primarul oraºului, comandantul garnizoanei,
colonelul Vladimir Constantinescu, ajutorulprimarului Lazãr Petrescu, colonelul Dinescu,
avocatul N. Georgescu ºi un detaºament de elevi
ai ªcolii Militare de Ofiþeri de Cavalerie, care auexecutat focuri de armã în memoria celui care
slujise cu devotament 21 de ani Regimentul III
Dâmboviþa Nr. 22 Infanterie.56
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REMEMBER
Mihalache Drãghiceanu.

Dascãl ºi bibliotecar

Personalitate a vremii sale, pune bazeleînvãþãmântului public la Târgoviºte, înfiinþândprima ºcoalã publicã, transformatã în ªcoalãnormalã de învãþãtori.Se naºte probabil în Bucureºti, pe la 1783. Setrãgea dintr-o familie originarã din judeþulRomanaþi. Prin cãsãtoria cu Elisabeta Fusea, seînrudeºte cu poetul Grigore Alexandrescu.Urmeazã la Bucureºti cursurile de la Sf. Sava,fiind elev al lui Gheorghe Lazãr, obþinând atestatulpentru organizarea ºcolilor naþionale al Eforieiªcoalelor, obþinut în martie 1832. A fost repartizatla Caracal, judeþul Romanaþi, pentru organizareaºcolii. Este solicitat însã de cãtre cârmuitoriiTârgoviºtei, deoarece �odãile sunt gata� pentruºcoalã, toatã obºtea oraºului cere cu glas tare,sã se facã începerea învãþãturii, dorindu-l dreptinstitutor pe Mihalache Drãghiceanu, cunoscut înoraº, care mai predase în învãþãmântul particu-lar. Cererea este aprobatã de Eforia ªcoalelor,sosirea în oraº producându-se pe 20 iunie. Dinmotive obiective ºcoala se va deschide la 13 iulie1833, deoarece localul nu a fost gata la timp. Acondus ºcoala singur pânã în 1847, când a fostnumit ca al doilea profesor Gr. Vlãdescu. Din 1848,

din cauza evenimentelor revoluþionare, ºcolilenaþionale au fost închise. Dupã demisia luiMihalache Drãghiceanu, din august 1848, pentruo scurtã perioadã a fost profesor ºi IoanSiminogeanul, care rãmâne singur Gr. Vlãdescupãrãsind oraºul, fiind suspect de a fi participat laevenimentele revoluþionare. În 1851 MihalacheDrãghiceanu este numit de cãtre Eforia ªcoalelormembru în Comitetul de inspecþie al ºcolilor ruraledin judeþul Dâmboviþa. ªcolile Naþionale, închisedin 1848, se redeschid în 1851. În 1855 a fostprezident al magistraturii oraºului Târgoviºte.Dupã cum afirma nepotul sãu, VirgilDrãghiceanu1, din 1860 se retrage la moºia sade la Dâmbovicioara, fiind suferind. Moare la 5februarie 1861.Acelaºi istoric scria despre dispariþia sa: �Îngreaua iarnã a anului 1860-1861, M. Drãghiceanuse îmbolnãveºte, la moºia sa Dâmbovicioara,examenul candidaþilor din acel an se face fãrã sãfie de faþã. Puþin mai târziu, în 5 februarie 1861,îºi gãseºte odihna de veci, dupã o muncã atât deistovitoare, sub o piatrã din curtea bisericii Sf.Vineri, ctitorie a neamului sãu, în curtea fosteiºcoale slavoneºti, în umbra zidurilor CetãþiiTârgoviºte, în mijlocul plângerii unuijudeþ întreg, cãruia îi sfâºiase, pentruprima oarã vãlul întunericului ºi îiarãtase razele binefãcãtoare aleculturii naþionale. Simþãmintele derecunoºtinþã exprimate degeneraþiile de odinioarã, vor trebui sãfie întreþinute ºi de descendenþii lorde azi; dintr-acest îndemn amreamintit în rândurile de faþã, untrecut nu prea depãrtat, dar completuitat�2.Pe lângã preocupãrile saledidactice, Mihalache Drãghiceanuva îndeplini ºi funcþia de bibliotecarºi pe cea de librar.
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Continuând iniþiativa cãrturarului PetrachePoenaru, din 1833, care cerea crearea unorbiblioteci pe lângã ºcolile din Craiova ºi Bucureºti,la 9 decembrie 1840 Departamentul din Lãuntruimpune organizarea unor biblioteci pe lângã ºcoliledin capitalele de judeþe: �ºcolile menþionate sã fie

înzestrate precât putinþa ºi mijloacele vor erta, de
bibliotecã cuprinzãtoare de orice cãrþi s-ar
publica... urmând a fi aºezate într-o încãpere
hotãrâtã pentru publicã învãþãturã��3. Astfel, în1841, s-au înfiinþat biblioteci pe lângã ºcoli în 15oraºe, dintre care amintim: Târgoviºte, Ploieºti,Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu, Caracal,Roºiorii de Vede, Câmpulung, Piteºti, Giurgiu,Focºani, Buzãu.Primãriile din oraºele de reºedinþã au fost ob-ligate sã treacã în bugetele fiecãrui an suma de200 de lei pentru plata cãrþilor. Acestea erauexpediate prin grija Departamentului Vorniciei dinLãuntru din care un numãr de exemplare, în afaracelor oprite pentru bibliotecã, se dãdeau ca premiiºcolare.La Târgoviºte, deschiderea ºcolii la 13 iulie1833 se datoreazã eforturilor lui MihalacheDrãghiceanu. Începând din 1841 acesta vaîndeplini ºi funcþia de bibliotecar ºi pe cea de librar.Prin adresa din 30 decembrie el confirma: �cã auprimit 73 bucãþi de cãrþi ce s-au trimis... ca sã sedepuie în biblioteca ºcoalei�4. De altfel, între 1841-1847 întâlnim o bogatã corespondenþã întreMihalache Drãghiceanu ºi Primãria oraºului înprivinþa aprovizionãrii bibliotecii cu noi cãrþi trimisede Departamentul din Lãuntru.Treptat, bibliotecile ºcolilor normale încep sãse adreseze unei mase de cititori mai amplã decâtcea a ºcolii, devenind un factor important deinstrucþie, formând nucleul viitoarelor bibliotecipublice.Crescând interesul pentru lecturã, Eforiaªcoalelor se vede nevoitã ca la 11 aprilie 1847 sãcearã pentru control lista tuturor cãrþilor dinbibliotecile ºcolilor normale. Se pãstreazã oasemenea listã de cãrþi din biblioteca Târgoviºte,întocmitã de Mihalache Drãghiceanu, fiind primulinventar de bibliotecã ºcolarã. El cuprindeaurmãtoarele rubrici: numãrul �poruncii Eforiei� deexpediere a cãrþilor; numãrul corespondenþei cucare au fost trimise de sfat; anul, luna, ziuaexpedierii acestui ordin; numãrul autorilor ºi aloperelor; numãrul grupurilor; numãrul
volumelor; numãrul de inventar al cãrþilor
cuprinse în bibliotecã. Lista insereazã 106
titluri, 29 fiind de literaturã universalã.

Catalogul menþiona, în afara traducerilor
care erau cele mai numeroase, ºi materiale
didactice ºi manuale de specialitate:
�Aritmetica� de Francover (tradusã de Eliade),
�Gramatica� vornicului Iordache Golescu,
�Prinþipuri de agricultura� de I. Petrescu, �condici
comerciale�, studii istorice (�Hronicul moldo-
vlahilor� de Dimitrie Cantemir, �Lecþiile vitejiei
ale lui Mihai Vodã�, �Radu al II-lea de la
Afumaþi�), lucrãri cu caracter juridic (�Pravila�
lui Ipsilanti).

Literatura originalã era prezentã cu poeziile
lui Gheorghe Asachi, P. Mumuleanu, Grigore
Alexandrescu (Eliezer ºi Naftali), Iancu
Vãcãrescu, Ion Cãtina, Cezar Bolliac, Dinicu
Golescu (Jurnal de cãlãtorie), lucrãri
dramatice ale lui Costache Caragiale. De
asemenea, câteva titluri de periodice: �Curierul
de ambe sexe�, �Curierul românesc�, �Adaos
literar�, �Almanah�.

Dupã cum am mai amintit, în 1848, din cauza
evenimentelor revoluþionare ºi a epidemiei de
holerã, cursurile au fost întrerupte. Reluate la
puþinã vreme, sunt suspendate în toamna
aceluiaºi an de cãtre Eforia ªcoalelor în întreaga
þarã, datoritã participãrii multor cadre didactice
la revoluþie. Printre aceºtia se gãsea ºi Grigore
Vlãdescu, noul profesor al ºcolii, în locul sãu
fiind numit Ion Siminogeanu5. Deºi pensionar,
Mihalache Drãghiceanu face inventarul
bunurilor ºcolii, printre care ºi al cãrþilor
bibliotecii pe care îl predã magistratului. ªcoala
va fi închisã circa doi ani6.

Prin eforturile sale, rãmâne o figurã
luminoasã a învãþãmântului ºi culturii
târgoviºtene, ce meritã pe deplin a fi
menþionatã când amintim de realizãrile vechii
Cetãþi de Scaun, în ceea ce priveºte
contribuþiile aduse spiritualitãþii româneºti.
Note1. Virgil Drãghiceanu. �Întemeierea ºcoalelor din Romanaþi ºi

Dâmboviþa de cãtre pitarul Mihail Drãghiceanul, profesorul�,Bucureºti, 1914, p. 19
2. Idem.3. D.G.A.S Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, dosar 3390/

1840, fila 18.4. Filiala Arhivelor Statului Dâmboviþa, Fondul Primãriei oraºului
Târgoviºte, dosar 14/1841, fila 6.5. Filiala Arhivelor Statului Dâmboviþa, Fondul Primãriei oraºului
Târgoviºte, dosar 33/1848, fila 17.6. Cf. Florin Dragomir; Victor Petrescu. Lectura publicã
târgoviºteanã. Tradiþie ºi actualitate. Târgoviºte, Editura Domino,
1998, p. 32-34.

Conf. univ. dr. Victor Petrescu
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Gheorghe Buluþã.
Nume rezonant al bibliologiei româneºti

Personalitate care a slujit o viaþã cartea cu credinþã,
pasiune ºi rezultate de excepþie, doctorul în bibliologie,
Gheorghe Buluþã, a fost un nume rezonant al vieþii
bibliotecare. Activitatea sa a îmbinat, de peste trei decenii,
teoria cu practica biblioteconomicã. Din pãcate, ne-a
pãrãsit, rãpus de o boalã necruþãtoare pe 11 iunie 2016.

Câteva date biografice sunt
necesare pentru susþinerea celor
afirmate mai sus. Se naºte pe 3 martie
1947 în Bucureºti. Licenþiat al Facultãþii
de Limba ºi Literatura Românã,
Universitatea Bucureºti (1971). Doctor
în Filologie, specializarea Bibliologie, a
aceleiaºi instituþii universitare cu teza
�Evoluþia modelelor editoriale în
România. Tradiþii ºi perspective
contemporane� (1983).

A lucrat ca redactor, redactor prin-
cipal, apoi secretar de redacþie la
revistele: �Cãrþi noi�, �Cãrþi româneºti�,
�Luceafãrul� (1971-1984). În perioada
1984- 1987 instructor la Comitetul de
Culturã Bucureºti. Apoi director al
Bibliotecii Municipale �Mihail
Sadoveanu� Bucureºti (1987-1996), di-
rector general la Direcþia Programe Culturale din cadrul
Ministerului Culturii (1995-1996). Lector în cadrul
Facultãþii de Litere, secþia de Bibliologie ºi ªtiinþa
Informãrii a Universitãþii Bucureºti (1996-2000) ºi cadru
didactic asociat la Facultatea de ªtiinþe Umaniste a
Universitãþii �Valahia� din Târgoviºte (1997-2001). Din
1998 ºi pânã în 2011 (data pensionãrii) director al
Bibliotecii Centrale a Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie �Carol Davila� Bucureºti. De asemenea, ex-
pert atestat al Ministerului Culturii ºi Cultelor în domeniul
cãrþii vechi ºi bibliofiliei. Membru al unor asociaþii
profesionale: Asociaþia Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor
Publice din România (ABBPR, membru fondator);
Asociaþia Bibliotecarilor din Învãþãmânt (ABIR), Asociaþia
Românã de Informare ºi Documentare (InfoDocRom),
American Library Association (ALA), Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România (UZP), Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni (SST, membru fondator, 2005). De
asemenea, în 2008 contribuie la înfiinþarea unui grup
informal de profesioniºti ai cãrþii ºi bibliotecilor (�Amicala
Bibliotecarilor & Bibliofililor�, sub deviza �Amor Librorum
Unit Nos�), interesaþi de istoria ºi valorile domeniului,
dar ºi de tendinþele contemporane în biblioteconomie ºi
ºtiinþa informãrii.

În toate aceste activitãþi a urmãrit ridicarea ºtachetei
profesionale în ceea ce priveºte organizarea bibliotecilor,
managementul acestora, aducerea legislaþiei în domeniu
la standardelor europene, reorganizarea ºi
profesionalizarea învãþãmântului de specialitatea.

În ceea ce priveºte latura teoreticã a domeniului,
publicã lucrãri de biblioteconomie:
�Biblioteca azi. Informare ºi
comunicare� (2004, în colaborare);
�Vademecum legislativ pentru biblioteci�
(2004, în colaborare); �Biblioteca în
societatea informaþiei (2007, în
colaborare). O preocupare majorã are
pentru lucrãri în domeniul istoriei cãrþii,
bibliotecilor, bibliologiei în general:
�Manuscrise miniate ºi ornate
româneºti din Austria� (1990); �Cultura
scrisã la români� (1996); �Scurtã istorie
a editurii româneºti� (1996); �Scurtã
istorie a bibliotecilor din România�
(2001). În colaborare cu nume
importante ale bibliologiei româneºti
(Dan Simonescu, Sultana Craia, Elena
Maria Schatz, Corneliu Dima-Drãgan,
Doina Banciu, Victor Petrescu) este

autorul unor lucrãri în acelaºi registru tematic. Dintre
acestea amintim: �Pagini din istoria cãrþii româneºti�
(1981), �Manuscrise miniate ºi ornate din epoca lui
Matei Basarab� (1984), �Scurtã istorie a cãrþii româneºti�
(1994), �Bibliologie româneascã. Idei, portrete,
controverse� (2008), �Târgoviºte, vechi centru tipografic
românesc� (2008). Colaboreazã cu studii, articole,
recenzii la reviste de specialitate, în mod deosebit la
revista �Biblioteca� din al cãrei colegiu ºtiinþific a fãcut
parte mulþi ani. Temele predilecte vizeazã organizarea,
raþionalizarea, modernizarea ºi deversificarea serviciilor
de bibliotecã ºi cercetarea unor aspecte inedite sau
mai puþin cunoscute din istoria comunicãrii scrise în
cultura românã

Pentru activitatea sa prodigioasã a primit numeroase
distincþii (printre ele Ordinul Meritul Cultural, în grad de
Cavaler, 2004).

S-a înscris în galeria practicienilor ºi teoriticienilor
ultimelor decenii care continuã fructuos strãdaniile unor
iluºtri înaintaºi, ale fondatorilor bibliologiei româneºti.

Prin dispariþia sa lasã un gol în bibliologia
româneascã.

V.P.
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TABLETA DE SCRIITOR
JÓZSEF PILDNER

(27.II.1956, Racoº, judeþul Braºov � 4.VI.2008, Târgoviºte)
poet, prozator, traducãtor, ziarist, editor

Dupã studi i leprimare ºi gimnazialeurmeazã pe celeliceale în Târgoviºte la� Ion Hel iadeRãdulescu� ºi �Ienã-chi þã Vãcãrescu�(1975). Absolvent alInstitutului de Mine dinPetroºani (1982). Înperioada 1982-1989,profesor de specialitate la Liceul de Petrol dinTârgoviºte. Dupã 1990 se dedicã activitãþii dinpresã ºi celei editoriale. Debut publicistic înDâmboviþa (1974). Colaboreazã la �Tribuna�,�Argeº�, �Astra�, �Ateneu�, �Orizont�, �Albina�,�Magazin istoric�, �Meridian Expres�, �Dreptulla t imp�, �Ateneu� (Vancouver, Canada),�Mioriþa noastrã� (New-York, SUA). Dupã 1990,redactor la �Dâmboviþa�, �Jurnal de Dâmboviþa�ºi �Realitatea dâmboviþeanã� (unde este redac-tor-ºef ºi director iniþiator), �Legea lui Þepeº�,�Jurnalul de Târgoviºte�, �Þeapa� �Semnaleveniment�,  � Impact�,  �Li tere�.  Editeazãpublicaþiile �Kindia� ºi �Ghidila Mit Grivn� (unicapublicaþie de avangardã din judeþ). În 2000înfiinþeazã Ed. Pildner & Pildner, pe care acondus-o pânã la dispariþia sa, unde, împreunãcu fiul sãu, va edita numeroase titluri de cãrþiale unor oameni de culturã ºi ºtiinþã din þarã ºijudeþ. Debut editorial cu volumul de versuri�Iubirile mele� (2002), urmat de �Anotimpurilemele� (2004). Îngrijeºte, în colaborare, ediþii aleunor scriitori târgoviºteni: Ion Calboreanu,ªtefania Stâncã, Virgil Drãghiceanu, dar ºi�Mitul Mitei� (despre Mite Kremnitz). Traducedin Rabindranath Tagore (împreunã cu MonikaBrosovszky-Boriga). Membru al SocietãþiiScriitorilor Târgoviºteni.

Sã mai urcãm în turn, Maria
Maria, hai sã mai urcãm în turn,S-avem doar noi Cetatea la picioare,Sã fim stãpâni pe burgul taciturn,Pânã-n chindii, sub razele de soare.
Sã ne-amintim de anii din trecut,Când numãram în gând fiece treaptã,Când dragostea cu noi a petrecutCea mai frumoasã noapte ºi mai dreaptã
Toþi ochii ne priveau ºi jinduiauDupã iubirea ce urma sã fie.ªi ºoldurile tale unduiau,În ritm de dans, curatã apã vie.
Toþi te pofteau, toþi te voiau a lor,Dar numai eu avui de tine parte,Cu sufletu-mi mereu prea plin de dor,Te-am luat cu mine într-o altã parte.
ªi ne-am iubit, Mãria, cu mult rost,Aºa cum dragostea mereu o cere,ªi tot visez la clipa care-a fost,ªi inima-mi începe iar sã spere.
Nicio iubire n-a fost ca aceea,ªi nimenea n-a împlinit destinul,Tu-ntruchipezi de-atunci mereu femeiaCe ºtie dragostei sã-i dea tainul.
Maria, te iubesc ca niciodatã,Ca soarele, ca stelele, ca luna,Ca un copil ce râde-ntâia datã,Maria, cum eºti tu nu e nici una.
De-ai ºti, Maria, cât mi-e dor de tine,ªi cât tânjesc dupã iubirea ta,
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De-am mai avea din timpul care vine,M-ai mângâia ºi-apoi m-ai sãruta.Dar ce sunt anii, ce ni-i viaþa toatã?Doar amintiri ºi-n rest, absurdul hãu.Cât de frumos ar fi sã se mai poatãSã amânãm pãrerile de rãu.
Noi ne tot ducem, ne tot pierdem mult,Doar turnu-i drept ºi neclintit, de stâncã,În mine-i dor, ºi-i vis ºi e tumult �ªi ºtiu cã treptele-i ne-aºteaptã încã.
Te-aº sãruta, te-aº strânge iar la piept,ªi-apoi þi-aº arãta frumosu-mi târg,

Vino, Maria, n-am timp sã te-aºtept,ªi viaþa-mi piere cu întregu-i sârg.
O, Doamne, ce n-aº da sã fie iar,O zi ca ziua ce-am trãit-o-atunciSã pot sã-þi dau, din nou, iubirea-n dar,O, viaþa mea, de ce mã tot arunci?
Þi-s ochii triºti ºi-s iar îndrãgostit,De-am mai putea urca în turn o datã,Sã îþi tot spun ce nicicând n-am rostit,Lâng-o ureche de iubitã fatã.

(Din volumul �Anotimpurile mele�.
Editura Pildner&Pildner,  Târgoviºte, 2004)

MIHAI IURCU
(24.10.1947 � 16.10.2015, Târgoviºte)

prozator, poet ºi publicist

Studii primare,gimnaziale ºi liceale, la�Grigore Alexandrescu�din Târgoviºte. Absolventde studii economice înBucureºti (1971).Lucreazã ca economistsau în cercetare laîntreprinderea de UtilajPetrolier Târgoviºte. Din1980, doctor în economie cu tema �Ergoesteticaindustrialã�. Mai întâi cadru didactic asociat laAcademia de Studii Economice Bucureºti, apoilector, conferenþiar la Universitatea �Valahia� dinTârgoviºte. Profesor, prodecan al Facultãþii deªtiinþe Economice din cadrul universitãþiitârgoviºtene. Unul din fondatorii Universitãþii�Valahia� din Târgoviºte. Din 2013 i se atribuie titlulde Doctor Honoris Causa al acestei instituþii. Din1990 pânã în 1996 activitate politicã ca membrual Senatului României.Participã la sesiuni naþionale ºi internaþionalepe teme de ergonomie: Târgoviºte (1972),Bucureºti (1974), Burgas (Bulgaria, 1975). Ex-pert internaþional pe probleme de concurenþã.Autor sau coautor al unor cercetãri cuaplicabilitate în economie în domeniul ergonomie,al fabricãrii de armãturi industriale. Lucrãri de

specialitate, semnificative pentru pregãtireaviitorilor economiºti: Organizarea ergonomicã
a muncii (2004); Interferenþã. Comple-
mentaritate. Grad de reflexie în sistemul
ergonomie (2004).Debut editorial cu volumul �Dolari deîmprumut�. Urmeazã: �În umbra cortinei politice�(2007); �Dulce ºi amar� (2008); �Jocuri murdare�(2010); �Decãderea condiþiei umane� (2011).Poezie ºi prozã autenticã, de mare încãrcãturãemoþionalã se citeºte reflectând asupra destinuluifiecãruia dintre noi.Dedicã numeroase pagini oraºului natal, vechiiCetãþi de Scaun.Volume de poezii: �O floare de nufãr plutind...�(2004); �Lacrima cãprioarei� (2006); �Viaþãadunatã� (2007); �La braþ cu viaþa� (2014); �Dinnou la viaþã� (2015).

Oraºul meu, bãtrânul burg � Târgoviºte
Mergând cu gândul la plimbare,Pe strãzi lãsate în trecut,Nostalgia simt cã doare,Istoria, apasã ca-avut!
Privind, admir ºi mã gândescLa tot ce pot sã regãsesc
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Acum, când timpul a trecutªi peste mine ºi peste El,Îmbãtrânind, dar nu la fel!
Prezentul apasã-n amintiri!Am trãit multe iubiriCu bucurii, plãceri, dezamãgiri,Dar ºi sentimente adevãrate,De timp prin tine încrustate,Oraºul meu ºi-n gând ºi-n fapte!
Schimbãri sunt multe, evidente,Dar ºi vestigii concludente.ªi Tu, bãtrânul meu oraºÎn mine astãzi încã laºiUn dor, de timpul ce-a trecut.Cãci, aici eu m-am nãscutªi tot aici am ºi crescut.
Printre ruine ºi betoane,Printre blocuri cu balcoane,Istoria îþi este aparte.E scrisã evident în toateªi consemnatã-n multe acte!
Aici am scris destulã carte,ªi viaþa purã mi-a dat parteDe onoare ºi dreptate,Ce le-am simþit cu tine-n parte!
Plecat cu gândul la plimbarePe strãzi apãsate de trecut,Nostalgia încã mã mai doare,Oraºul meu, bãtrânul burg!
Printre ruine azi suspinªi-n faþa ta, istorie, mã-nchin!Oraºul meu, trecut sublimMi-ai dat ºi mie un destin!

*Târgoviºte, oraºul meu natal,Suport real în ideal,Primeºte-mã în a ta þãrânã,Sã dorm liniºtea strãbunã!
Primeºte-mi trupul în pãmântul tãuCând voi fi chemat de Dumnezeu!Ca visele ºi trãirile împliniteSã fie aici desãvârºite!

(Din vol. �La braþ cu viaþa�,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2014)

Târgoviºte, marea cetate!
Târgoviºte, oraºul meu cetate,Cu ruine ºi istorii consemnate,De secole tu porþi patina sorþiiTrãirilor, lãsate-n umbra morþii!
Oraº, între dealuri aºezat,De-o geografie bine protejat,Ai fãurit, prin timpurile bune,O istorie, cu marele tãu nume!
Privesc cu nostalgie la ruine,Gândindu-mã cea fost cândva la tine,Când erai o falnicã cetate,Acum istorie, mai mult de jumãtate!
Ruinele cuprinse de tristeþeÎºi plâng uitata bãtrâneþe!În tãcerea timpului apusStau amintiri cu mit sedus!
ªi tumul care le pãzeºteLa înãlþime le priveºte,Apãsaþi de vremuri, azi trecute,Când el trona în zãri necunoscute!
Mã întristeazã azi cernitul peisajCe-l întâlnesc chiar ºi-n pavaj,Cu vestigii mucegãite ºi lãsateÎn zone vechi, acuma rãu famate!
Ce e istorie, la tine-i un trecut,Dar ce-i prezent, e greu de conceput!Cãci tu, oraºul meu de viaþãPari mai bãtrân, cu sufletul de gheaþã!
Simt în mine cum se varsã timpulªi nostalgia toamnei, anotimpul!Totul îmi pare o mare apãsare,Oraºul meu, în plinã delãsare!
Regretele sunt în mine cu duiumul,Parcã le vãd umplându-mi drumul!Mã doare aceastã nepãsare,Aducând înjur uitare ºi trãdare!
Chiar ºi Mircea ºi Mihai,Voievozi atunci cu mare hai,Se revoltã astãzi în mormânt,N-am protejat ce e mai sfânt!
Oraº lãsat în mare suferinþã,În agonie, cu o bunã ºtiinþã!Istorie plinã de istorii,Cetate cu destule glorii!
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TINERE CONDEIE

Confesiunile unui artist

Da, sunt artistã ºi trãiesc zilnic vieþile a mii
de oameni. Indiferent cã-i cunosc sau nu,
indiferent cã ei chiar au trãit sau trãiesc ceva
sau doar le atribui eu poveºti, cert e cã pot fi
fiecare om care trece pe lângã mine pe stradã,
pot lua decizii în locul tãu, îþi pot împrumuta viaþa
ºi sã o trãiesc mai bine. Sunt artistã ºi pot sã
scot cele mai superbe flori din cel mai
dezgustãtor noroi, pot lumina cele mai
întunecate strãzi, pot dãrâma cele mai
puternice bariere ºi pot îmbrãþiºa cele mai
singuratice inimi. Pot sã dau viaþã oricui, pot
sã creez lumi ºi zeitãþi ºi pot sã pavez drumuri
cu emoþii. Te pot face sã simþi ce-am simþit eu
c-au simþit alþii, te pot îngropa în agonie ºi te
pot ridica în extaz.

În ciuda a câte pot face ºi a cât ador ceea
ce fac e totuºi ceva ce oamenii nu înþeleg
despre artiºti. Simþim lucrurile mult mai
puternic ºi mai profund decât oricare dintre voi.
Noi trebuie sã simþim în aºa fel încât sã
înþelegem fiecare moleculã a emoþiei ºi sã vã
facem ºi pe voi apoi sã vã puneþi în miºcare
toate emoþiile. Trebuie sã simþim pentru cel cu
care empatizãm, pentru noi ºi pentru voi. Asta
e cel mai epuizant efort al artistului pe care
nimeni nu-l înþelege sau apreciazã.

Îmi asum zilnic mii de vieþi. Îmi asum
bucuriile lor, tristeþile, dezamãgirile,
entuziasmul ºi orice alt sentiment sau acþiune.
Empatizez pânã în punctul în care aproape îmi
asum viaþa respectivului om ºi deja încep sã
iau decizii în locul lui. ªi dacã nu am oameni în
jur cu care sã empatizez, nu-i nimic. Le dau eu
naºtere. Îi construiesc de la 0 ºi îmi asum viaþa
lor. Despic viaþa mea în sute de fragmente ºi
gândesc teorii despre cum s-ar descurca un

anumit caracter în aº asuma viaþa mea. ªtiu
cã toþi oameni îºi fac în cap tot felul de filme,
dar nu toþi pot plânge sau sã râdã haotic la un
simplu flash. ªi mai ales, puþini sunt capabili
sã îi facã ºi pe ceilalþi sã înþeleagã ce simt.

Nu te strãdui sã mã înþelegi. N-ai cum. Sunt
prea multe persoane concomitent ºi în acelaºi
timp nu sunt nimeni. Mereu voi fi copila fragilã
ºi puternicã, emotivã ºi fãrã sentimente,
empaticã ºi indiferentã, jucãuºã ºi îmbufnatã.
Sunt artist ºi îmi asum identitatea mea de cre-
ator. Nici mãcar nu ºtiu dacã eu însãmi sunt
chiar eu sau tot un alt personaj. Tu ºtii cine sunt?

Claudia F. Badea

Este studentã la Facultatea de ªtiinþe Politice,Litere ºi Comunicare din cadrul Universitãþii �Valahia�Târgoviºte ºi participant activ în cadrul programului�Seara de carte�, organizat de Biblioteca Judeþeanã�I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa.






