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Eminescu în conºtiinþa românilor:
toate-s vechi ºi nouã toate
A devenit o axiomã faptul cã de un secol ºi
jumãtate Eminescu ºi opera sa dãinuie în cultura
noastrã, valoarea mereu actualã a creaþiei sale
motivând înþelesuri turnate în efigie. Tot mai
esenþializatã, cu trecerea timpului imaginea
eminescianã s-a contras în câteva simboluri ale
cãror semnificaþii ocupã un loc privilegiat în spaþiul
public. Fie cã îi cunosc opera ºi viaþa, fie cã ºtiu
doar câte ceva, ori numai au auzit de Eminescu,
pentru majoritatea covârºitoare a vorbitorilor limbii
române el personificã gloria, triumful, nemurirea.
Alte realitãþi, ca de pildã faptul cã eternul poet a
murit tânãr, sfredelit de boli ºi, mai ales, nefericit
sunt de mult marginale.
Cu toate cã a fost aºezatã pe un soclu înalt,
nici opera eminescianã n-a avut exclusiv parte de
elogii. Contestãrile din timpul vieþii  ce-i drept
puþine  s-au înmulþit ºi cronicizat, efectul de
contrapondere fiind uºor sesizabil actualmente.
Alãturi de cei ce vãd în Eminescu o mare conºtiinþã
ºi se cred stimulaþi de ideile lui, apar voci, unele nu
lipsite de autoritate, care afiºeazã o resemnare
agasatã, multã obosealã, dacã nu cumva iritare,
atunci când amintesc dojenitor de cadavrul din
debara. Primii, în acest sens, au fost câþiva
contemporani ai poetului: pizmuitorul preot grecocatolic Grama, care cocheta cu poezia,
Alexandru Macedonski, Aron Densusianu,
Anghel Demetriescu (semnatar ºi cu
pseudonimul Gellianu), cãrora li se
adaugã zelatorii ºi colportorii de
senzaþional N. Baboeanu ºi Octav Minar.
Au urmat, dupã mersul istoriei noastre, ºi
alte deformãri ale postumitãþii sale, de care
a fost ºi este tras la rãspundere.
Devine de domeniul evidenþei cã, mai
ales dupã 1989, perpetuitatea
eminescianã se clatinã ºi pare cu atât mai
uimitor cu cât, se spune, se crede, se ºtie
cã, în scurta sa viaþã, tocmai destinul
României fusese marele proiect în care
poetul se implicase, dacã nu total, totuºi
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vizionar. Se naºte, de aceea, întrebarea în ce mod
a fost afectatã simbolistica imaginii de om ºi creator
a lui Eminescu imediat dupã aceastã rãscruce
istoricã însângeratã de jertfe omeneºti, care a fãcut
posibilã revenirea la democraþiei ºi valorile ei, iar
odatã cu acestea la câºtigarea libertãþii depline de
exprimare. Pe de altã parte, dacã din aceastã
discuþie ar fi a eludatã postumitatea comunistã,
rãspunsul s-ar regãsi formulat parþial, deci
incomplet, pentru cã între cele douã feþe ale istoriei
noastre recente existã o zonã tangentã care, deºi
exclude contiguitatea, permite explicarea uneia prin
cealaltã în manierã contrastivã ºi, poate,
constructivã.
La prima vedere, chestiunea care priveºte
moºtenirea eminescianã din comunism pare, un
lucru simplu de lãmurit fiindcã, începând cu anii
90, în cultura românã a fost declanºatã o
campanie justiþiar-literarã de amploare. E bine
cunoscutã deoarece a solicitat o mare parte din
energiile breslei scriitoriceºti, fiind consideratã
imperativ necesarã. În siajul acesteia s-au insinuat,
învolburate, ºi alte tipuri de atitudini ºi poziþii, însã,
în pofida amplasãrii în centrul preocupãrilor noastre
literare, Eminescu n-a intrat în ecuaþiile acestor
tipare de gândire.
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De aceea, revenind la moºtenirea eminescianã
lãsatã de comunism, s-ar zice cã peste cele ce
s-au petrecut de-a lungul unei aproape jumãtãþi
de secol s-a aºternut, somnolentã, indiferenþa.
Câteva aspecte atrag atenþia. În primul rând, la
sãrbãtorirea centenarului naºterii lui Eminescu o
parte a operei lui poetice ºi publicistice era,
metaforic vorbind, încãtuºatã. Concepþia ºi
idealurile sale artistice, despre care s-a vorbit mult
cu acel prilej, au fost atât de grav rãstãlmãcite încât
demnitatea ºi conºtiinþa îi erau lezate. Cu toate cã
în epoca proletcultistã disidenþa unora dintre aºanumiþii procurori morali nu s-a manifestat deloc
spectaculos, ci mai degrabã a fost inexistentã,
câþiva ºi-au ridicat altare cu propriul chip
martirizându-se în ambientul ºi confortul
democraþiei. Însã, peste umilinþele la care a fost
supusã opera eminescianã în aceeaºi perioadã
s-a trecut tacit.
Revenind la ideile de mai înainte, în primii ani
ai regimului democrat popular, Eminescu fusese
redus la un întreit statut: avea angajament
revoluþionar, purta, în consecinþã, titulatura de poet
al maselor ºi era acceptat parþial în postura de
exponent al istoriei naþionale. S-ar spune cã, fãrã
voia lui, autorul se pregãtise asiduu pentru lupta
de clasã, fiindcã cititorii anului 1950 nu prea aveau
acces la adevãrata operã în chiar anul centenarului,
an ale cãrui apariþii editoriale au fost insignifiante
ºi superflue: Cãlin nebunul, 24 p., Fãt-Frumos din
lacrimã, 30 p., apãrute la editura Tineretului, ºi douã
volume de Poezii1, 274 p., respectiv 333 p., reluate
în 3 tiraje suplimentare, identice ca ordine ºi
conþinut, ambele însoþite de precizarea: Acest
volum s-a tipãrit cu prilejul aniversãrii a 100 de ani
de la naºterea lui Mihail Eminescu. Un prim
cronicar2 al ediþiei geminate, referindu-se la ambele
apariþii, de parcã ele ar fi reprezentat corpus-uri
poetice distincte, concluziona plin de otrãvite
insinuãri la adresa lipsei de orizont ideologic a lui
Perpessicius: Eminescolog nu e acel «savant»
care frecventeazã asiduu, ani de zile cu o pasiune
oarbã, manuscrisele poetului, ci acela care înarmat
cu metoda materialismului istoric, considerã opera
lui Eminescu ca o formã a conºtiinþei sociale a unei
epoci în care vechea orânduire putrezeºte iar forþele
noii orânduiri nu s-au conturat suficient. Vorbe
grele aruncã acesta ºi asupra lui Vladimir Streinu
ºi ªerban Cioculescu, tot din motive de luptã de
clasã. O altã cronicã literarã3 rezervatã, în fond,
aceluiaºi volum cu prefaþatori diferiþi, se
concentreazã asupra altor aspecte greu de regãsit
în autenticul ansamblu liric: Prefeþele ºi adnotãrile
celor douã ediþii  N. Moraru, la EPLA, M. Beniuc la
Editura de Stat  au meritul cã risipesc legenda
creatã de critica burghezã a unui Eminescu
nepãsãtor faþã de viaþa ºi suferinþele semenilor,

legenda unui Eminescu sceptic, pesimist ºi izolat,
legenda unui Eminescu distant ºi rece faþã de
popor ºi neîndrãgind viaþa. Cu un Eminescu
îngropat, ca în poveºti, pânã la brâu în marxismleninism, nu-i de mirare cã un al treilea comentator4
al poeziilor atunci apãrute concluzioneazã
apoteotic despre importanþa lor: Poporul nostru
muncitor înþelege sã preia pe Eminescu în socialism
sãrbãtorindu-l ºi rãspândindu-i creaþiile într-o
mãsurã pe care n-o pot întrece toate sãrbãtoririle
ºi toate ediþiile tipãrite de burghezie în cei 100 de
ani care s-au scurs de la naºterea sa. În numãrul
aniversar, din 15 ianuarie 1950, ziarul Universul,
reproducea o versiune a poemului Împãrat ºi
proletar utilizând un titlul intermediar, însã deloc
întâmplãtor, Proletarul. Cam aceasta era imaginea
operei eminesciene, însoþitã de comentariile/ citãrile
de mai sus ale epocii.
Comparativ cu ceea ce se petrecea în þarã,
Aurel Rãuþã realiza cu sprijinul emigraþiei din Spania
o antologie5, iar un an mai înainte, Mircea Eliade
prefaþase poeziile eminesciene într-o ediþie de
pribegie Acestea douã redau cele mai
reprezentative poezii, unele ascunse publicului
cititor din România
Dacã în cadrul manifestãrilor consacrate
centenarului opera poeticã se prezenta pauper,
referinþele culturale, exegetice ºi în general cele
din sfera mediatic-propagandisticã sunt semnificativ
mai numeroase. Trebuie amintite, pentru început,
volumele colective de interpretare criticã, nici ele
aducând noutãþi6, în care publicã Eugen Jebeleanu
(Tragismul vieþii lui Eminescu  rezultat al condiþiilor
sociale), Mihai Beniuc (Eminescu, poet al
poporului), N. Moraru (Epoca lui Eminescu ºi
literatura lui), Ion Vitner (Locul lui Eminescu în
literatura românã), Nestor Ignat (Eminescu publicist), J. Popper (Criticilor mei ºi concepþiile despre
artã ale lui Mihai Eminescu), cu fragmente mai mari
ori mai mici, amplu preluate în tot acest interval de
presa centralã ºi din provincie. Tot aici sunt incluse
articole mai literare  reluate fragmentar în presa
culturalã7  semnate de Mihail Sadoveanu ([Arta
lui] Eminescu) ºi G. Cãlinescu (Eminescu fãuritor
al limbii literare), despre care trebuie arãtat cã
abundã, ºi ele, în citate din clasicii literaturii
sovietice. Mediile de difuzare în masã, radioul ºi
presa scrisã, îºi fac triumfalist datoria de a-i anunþa
pe cei interesaþi cã, dupã întâmpinarea de la
aeroport, delegaþii ale scriitorilor din republicile
prietene (U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria,
Cehoslovacia) au participat la întâlniri cu oamenii
muncii8 ºi au fãcut pelerinaje la mormântul poetului.
Sesiuni solemne, desfãºurate la Ateneul Poporului,
unde conferenþiazã M. Sadoveanu, la Academie9
ºi la Uniunea Scriitorilor se terminã cu recepþii date
în cinstea oaspeþilor ºi în memoria sãrbãtoritului.
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Manifestaþiile omagiale împânzesc þara, orientarea
articolelor din presa generalistã, ca ºi din cea
literarã, fiind artificios incandescentã ºi, pe de altã
parte, conþinând ca ingredient, ura de clasã
cunoscutã ºi sub denumirea de mânie proletarã,
semn cã politicul reverbereazã în ecouri la toate
nivelurile. De pildã, în revista Cum vorbim care
avea sã se numeascã începând din 1952 Limba
românã, se precizeazã: Credem cã putem adãuga
materialul acestui modest articol10 la materialul
reconsiderãrii lui Eminescu, «artistul proletar-cult»
al societãþii dominate de moºierii ºi fabricanþii care
l-au condamnat, în mod tacit, la nebunie ºi moarte.
Alte pledoarii 11 din presa vremii scot în
evidenþã conflictul deschis al clasei muncitoare cu
estetica: Nu este însã deloc greu de bãnuit cã
adevãratul motiv al omisiunii lor arbitrare [autorul
se referã la faptul cã Titu Maiorescu, fiindcã
acesta] ºi-a permis sã elimine 5 strofe, în virtutea
unor percepþii estetice nu era «imperfecþiunea
artisticã», ci conþinutul lor propriu zis, care
neîndoielnic nu suna plãcut în urechile
reprezentanþilor clasei stãpânitoare. ªi un alt
cunoscut articlier 12 era de pãrere cã poziþia
maiorescianã însã a dãinuit cu perspective ºi
anexe de cosmopolitism, simbolism, estetism,
psihologism ani îndelungaþi, ajungând de multe
ori ca Eminescu sã fie adaos numai prin explicaþiile
ce ni se dãdeau doar de miºcãrile apusene
francezã sau germanã, dobândind astfel o valoare
minorã. În felul acesta se prezintã scãzut unul din
cei mai mari fãuritori de limbã literarã. Alþii13 ,
pretind a-l furniza pe autenticul Eminescu: A venit
azi timpul ca poporul nostru muncitor sã guste din
seva adevãratului Eminescu, sã înþeleagã just
opera poetului cu defectele ei explicabile prin lipsa
unei înþelegeri ºtiinþifice a realitãþii din partea
scriitorului, dar mai ales cu marile ei merite,
incontestabile. Comentariile14 la o poezie precum
Junii corupþi, sunt de tot explicite: Poezia Junii
corupþi înseamnã un viguros atac împotriva vieþii
putrede a reprezentanþilor clasei exploatatoare.
Lovit puternic de mizeria în care societatea
burghezo-moºiereasã îi alunga pe artiºtii
adevãraþi, Eminescu dã glas în aceastã poezie urii
sale nepotolite. În versuri aspre, biciuitoare, el
aratã adevãrata faþã a lumii putrede, burghezomoºiereascã sortitã pieirii. Dacã se adaugã cã,
în cadrul conferinþei cu titlul Moºtenirea literarã a
lui Mihai Eminescu, susþinutã la sediul Uniunii
Scriitorilor, preºedintele acesteia îºi exprima
convingerea cã doar Partidul a fãcut posibil ca
operele lui Eminescu sã fie reeditate ºi
reconsiderate în lumina criticii ºtiinþifice, ca ele sã
devinã un bun al maselor muncitoreºti prin tot
ceea ce conþin ele progresist ºi uman deci
valabil 15 , rezultã cã imaginea reprezentãrii
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ideatice ºi artistice a operei eminesciene la
centenarul naºterii poetului fusese una
caricaturalã.
Printre ororile învãluite în uitarea aºternutã
peste acel moment aniversar se numãrã
intervenþiile ideologizante ºi grosiere ale lui I. Vitner.
Acesta stabilea cã numai studierea ºtiinþificã, în
lumina marxism-leninismului, a vieþii ºi operei lui
Mihail Eminescu îi fixeazã locul în istoria literaturii
noastre ºi dã posibilitatea de a face, din tot ceea
ce este înaintat în opera aceasta un bun de intensã
circulaþie pentru întreg poporul nostru muncitor16.
În alt text, situat sub titlul generic Locul lui Eminescu
în literatura românã,17 criticul insistã în a crede cã
doar învãþãtura clasei muncitoare ne ajutã sã
dãrâmãm mitul junimismului eminescian, al
ciudãþeniei apariþiei lui în literatura noastrã ºi sã
arãtãm locul de frunte dar ºi de rãscruce al poeziei
sale18, iar Gherea este primul critic care subliniazã
ºi pune în valoare conþinutul bogat de idei al operei
lui Eminescu ºi aratã cum valoarea excepþionalã
artisticã a operei eminesciene decurge tocmai din
aceastã intensã frãmântare ideologicã a poetului,
din modul în care el s-a strãduit sã o gândeascã în
poezia sa, realitãþile sociale ale epocii în care a
trãit19. În sfârºit, faptul cã Eminescu, atât cât s-a
priceput, a sãdit în mintea oamenilor ideea
antagonismului dintre clase, a duºmãniei dintre
«mizeri ºi bogaþi» este de o mare însemnãtate20.
Nu lipseºte nici este contribuþia tinerilor poeþi21 care
cinstesc centenarul poetului. Ca un corolar, pe
prima paginã din Scânteia 22 , se poate citi:
Minunatele versuri ale lui Eminescu, adânc
rãscolitoare, fac astãzi pe oamenii muncii sã urascã
cu mai multã înverºunare acelaºi duºman. ( )
Reconsiderarea marilor înaintaºi ai culturii noastre
ne aratã cã nu existã ºi nu se poate naºte o
adevãratã operã de artã decât în strânsã legãturã
cu viaþa, pe baza unei atitudini combative a
artistului, alãturi de popor, împotriva asupritorilor,
pe baza unui bogat conþinut de idei. ( ) În
concepþia Partidului, reconsiderarea clasicilor noºtri
face parte din lupta activã ºi de masã, pentru
construirea noii culturi, împotriva concepþiilor cosmopolite ºi formaliste ale artei burgheze, concepþii
ale cãror rãmãºiþe otrãvitoare încearcã ºi azi sã
bareze calea noii culturi socialiste.
Un alt capitol distinct al mistificãrilor din zilele
centenarului îl reprezintã cãutarea de filiaþii între
poet ºi literatura rusã. Agerpress informeazã copios
despre reuniunea care a avut loc la Moscova, la
Casa Centralã a Scriitorilor Sovietici, pentru
omagierea lui Eminescu, reuniune la care un laureat
al premiului Stalin, scriitorul sovietic A. Sofronov
afirmase, printre altele: Oamenii sovietici îl cunosc
pe Eminescu ca pe un entuziast admirator al marii
literaturi ruse23. Într-un articol precum cel intitulat
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Eminescu  cercetãtor al culturii ruse, descoperim
cã necesitatea de a cunoaºte, a cultiva prietenia
faþã de marele popor al Rusiei proclamatã de
Eminescu, constituie în acest sens o expresie a
sentimentelor trainice care au legat în decursul
anilor poporul român de poporul rus. Cu atât mai
justã ne apare teza susþinutã de Eminescu, astãzi
când cele douã popoare sunt legate prin frãþie de
neclintit, prin prietenia veºnicã în lupta împotriva
imperialismului.24 Un alt autor, pedagog, aratã:
Este sigur cã marele nostru poet  care-ºi întocmise
un plan de învãþare a zece limbi, dintre care cinci
slave  a fãcut eforturi pentru a cunoaºte limba
rusã. Foarte probabil ca începutul de traducere a
poeziei lui Puºkin, Exegi monumentum, sã-l fi fãcut
dupã originalul rusesc ( ) O semnificaþie adâncã
are faptul cã Eminescu îl numeºte pe Puºkin în
scrisorile sale: «un tovarãº», «un mare tovarãº»,
«prietenul». Astãzi, când regimul care i-a distrus
pe amândoi la aceeaºi vârstã, nu mai existã, fiind
desfiinþat de puterea adevãratã a poporului, astãzi
când se construieºte pe pãmântul þãrii noastre
orânduirea socialistã, dupã exemplul mãreþ al
Uniunii Sovietice, aceastã înfrãþire între Puºkin ºi
Eminescu, între marele poet rus ºi marele poet
român apare în adevãrata ei luminã25 . Despre
simpatia lui Eminescu pentru Gogol, ilustratã cu
exemple din publicistica eminescianã, se gloseazã
în Eminescu despre realismul critic rus, în care se
relateazã, pornindu-se de la articolul acestuia
Comedia francezã ºi comedia ruseascã,26 despre
atitudinea de apropiere a poetului român faþã de
realismul critic rus, atitudine generatã de aceeaºi
concepþie asupra rolului social al artistului [...],
concepþie sãnãtoasã, acoperitã cu vãlul mincinos
al criticei burgheze27.
Aceste articole eludeazã în totalitate esenþa
creaþiei eminesciene, rãstãlmãcind-o în folosul a
douã idei majore: dispreþul regimului burghezomoºieresc faþã de culturã ºi preþuirea moºtenirii
literare de cãtre Partid. Cum s-a mai spus, aproape
nimeni n-a fost revoltat în vindicativul an 1990
despre faptul cã, la împlinirea centenarului naºterii
sale, poetul era ostracizat, cã prezidiile marii
sãrbãtori erau majoritar purtãtoare de epoleþi cu
gradul de general, iar asta nu pentru cã despre
poet s-a vorbit, dacã s-a vorbit, la modul general,
ci pentru cã el nu avea putinþa de a se împotrivi.
Nici în etapele urmãtoare lucrurile nu au stat
prea bine, deºi, odatã cu depãºirea fazei
proletcultiste, recuperarea adevãratei biografii ºi
repornirea proiectului iniþiat de Perpessicius, au dat
poate impresia cã Eminescu fusese reabilitat, prin
schimbarea a raportului de forþe dintre textele
convenþionale ºi cercetãrile de autenticã
interpretare criticã. Cu toate acestea, ediþia de
Opere a înaintat greu, publicistica ºi unele dintre

poezii fiind în continuare interzise. Au apãrut
numeroase cãrþi de exegezã eminescianã, care au
contribuit serios la consolidarea eminescologiei ca
domeniu de cercetare filologicã, dar alte demersuri,
cum au fost cele referitoare la înfiinþarea unei catedre
Eminescu sau la copierea manuscriselor din celebra
ladã predatã de Titu Maiorescu la Academie, au
rãmas simple vorbe în vânt fiind lovite de zãdãrnicie.
Sunt de tristã amintire eforturile disperate ale lui
Constantin Noica28 de a salva manuscrisele despre
care spunea: Este, în schimb, ceva care se poate
face, care trebuie fãcut ºi care intereseazã mai mult
decât o statuie, o catedrã, un anuar, ceva care
echivaleazã cu operele complete: este editarea
întocmai, facsimilarea Caietelor lui Eminescu. Existã,
într-adevãr, în mijlocul nostru o comoarã de care
abia ne atingem, de teamã sã n-o prãpãdim: sunt
44 de caiete ale lui Eminescu... Aici este un
laborator, dacã vreþi, este subsolul geniului, dacã
vreþi, este haosul germinativ.
A urmat, strict cronologic, etapa cultului
personalitãþii. Dacã în plan artistic, iniþiaþii în
literaturã aveau acces la aproape integralitatea
operei, pe linia politico-ideologicã, aceea care
domina nediferenþiat prima paginã a presei din
ultima fazã a comunismului, poetul este din nou
anexat naþionalismului patriotic (cum s-ar putea
numi prin forþarea notei) ºi protocronismului, ca vârf
de lance al ideilor de mai sus. Cu alte cuvinte,
gãsindu-ºi termeni de referinþã mai clar precizaþi,
eminescologia ºi eminescianismul29 convieþuiesc
sub veghea ideologiei de partid ºi a cenzurii, la care
se renunþase, dar continua sã bântuie precum
fantoma lui Hamlet. Eminescu fusese sãrbãtorit cu
fast, în prezenþa cuplului dictatorial, în Aula
Academiei ºi nimic nu pãrea sã tulbure aceastã
stare de lucruri.
*

*

*

Ceea ce s-a petrecut în postcomunism pare
aceeaºi poveste, dar cu alte înþelesuri. Nu trebuie
ignorat cã în intervalul iulie 1989  ianuarie 1990,
omagiile consacrate poetului se aflau la apogeu
odatã cu adãstarea timpului pentru centenarul
morþii ºi împlinirea a 140 de ani de la naºtere. De
aceea, se precizase în rândurile de început
existenþa unei zone tangente, dar profund
necontigue, aspect asupra cãruia se va insista în
cea de a doua parte a articolului de faþã.
În 1990 reeditãrile operei sunt la ordinea zilei.
Strict statistic30 , apar 9 ediþii constituite din volume
de poezie, prozã ºi publicisticã, plus alte 6 în limbi
strãine. 19 noi cãrþi cu titluri dintre cele mai diverse31, de la evocare, analizã sau interpretare
eminescianã, ajung la dispoziþia marelui public. În
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periodice, opera poetului se regãseºte fragmentar
sau în unitãþi autonome în 61 de ipostaze. În mod
special sunt frecventate pãrþile cenzurate pânã
atunci: poezia Doina (reprodusã de 5 ori 32 ),
publicistica despre Basarabia ºi Bucovina ºi, în
cascadã, 58 de cugetãri, fragmente cu valoare
aforisticã, cele mai numeroase provenind din
publicistica de la Timpul33 de care este plinã creaþia
eminescianã, care flancheazã qvasi-unanim prima
paginã a publicaþiilor culturale de tradiþie ori recent
apãrute34. Traducerile în limbi strãine dezvãluie, prin
rãspândirea în zone lingvistice vechi sau rare (de
ex. latina, sanscrita, japoneza) o fascinaþie aparte
pentru tãlmãcitorii textului eminescian. Au fost foarte
puþine vocile celor care au clamat despre mistificãrile
operate asupra lui în primii ani de comunism, la fel
cele referitoare la cenzura aplicatã operei în tot acest
rãstimp. Nici despre falsa percepþie întreþinutã de
auto-intitulaþii pãzitori ai flãcãrii sacre, în a cãror
închipuire Eminescu fusese tuluror acþiunilor lor,
nu s-a scris cu aplomb în primul an al democraþiei,
deºi prezenþa eminescianismului, extins tranzitoriu
de la un sistem la celãlalt, a provocat ulterior reacþii
agresive, dar ºi confuzie, una dintre cele mai grave
fiind aceea dintre cliºeu ºi canon. Cel din urmã este,
totuºi, necesar în orice culturã. Viaþa ºi opera lui
Eminescu sunt masiv implicate în dezbaterile
momentului, dupã secvenþa euforicã începând sã
aparã puncte de vedere, opinii, critici punctuale ºi
reproºuri în general, care vor culmina cu unele
adevãrate puneri la zid.
În decembrie 1989, când în România s-a produs
schimbarea sensului acelor de busolã în toate
domeniile, de la existenþa privatã la viaþa politicã,
economicã ºi pânã la culturã ori societate, acest
fapt nu pãrea sã afecteze imaginea lui Eminescu.
Dimpotrivã, luat de valul democraþiei consensuale,
poetul fusese considerat pãrtaº la Revoluþie,
îndemnuri ºi versuri din propria-i creaþie fiind
clamate din mijlocul mulþimilor. Imediat dupã ieºirea
de sub povara comunismului, libertatea sa de
exprimare cunoaºte o sporitã actualitate ºi
amplitudine. Amãnuntul cã doi ani consecutivi
fuseserã organizate evenimente consacrate
centenarului morþii poetului ºi împlinirii a 140 de
ani de la naºtere nu trebuie nici el ignorat.
Aºa cum este bine ºtiut, evenimentele care au
trecut porþile larg deschise ale mult aºteptatei
noastre democraþii, mai cu seamã cele din primii
anii postcomuniºti, au luat turnura unor desfãºurãri
necontrolate de forþe, fiind aidoma cicloanelor
atmosferice, în timpul cãrora masele de aer se
întrepãtrund rapid, declanºeazã uriaºe descãrcãri
de energie, imprevizibile ºi periculoase. Numai dupã
ce efectele lor înceteazã se poate face o evaluare
corectã, realistã a situaþiei. Resorbit de acest
fenomen, poetul n-a scãpat  cu o expresie
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definitorie pentru acele vremuri  de pãruiala
generalã în care fusese antrenatã societatea
româneascã. Era un semn cã puþinele valori
neîntinate ar fi necesitat, ºi ele, o reevaluare?

În legãturã cu afirmaþiile de mai sus, consemnãm
prin date istorico-literare ceea ce s-a petrecut cu
moºtenirea eminescianã imediat dupã 1989.
Fixarea lor în perimetrul anului 1990 are în vedere
atât fundalul festiv  un secol ºi jumãtate de la
naºterea poetului , cât ºi unele accente care au
contribuit la tuºele tematice ºi coloristice ale
acestui tablou. Evident, prezentarea noastrã nu are
intenþia exhaustivitãþii, dar informaþiile utilizate au
proprietatea de a fi reprezentative.
35
Strict statistic , în 1990 opera eminescianã
constituitã din poezie, prozã ºi publicisticã cunoaºte
nouã ediþii, la care se adaugã alte ºase în limbi
strãine. În acelaºi timp, îºi fac apariþia nouãsprezece
cãrþi de interpretare eminescianã, cu titluri noi ºi
36
dintre cele mai diverse . Revistele literare, presa
culturalã ºi cea generalistã, îi publicã integral sau
fragmentar poeziile interzise precum ºi pasaje din
textele care fuseserã cenzurate aproape cinci
decenii, în special articolele despre Basarabia ºi
Bucovina. Aforisme eminesciene, din toate genurile
abordãrilor sale (filosofie, literaturã, istorie,
clasicismul greco-latin, folclor, indianisticã, drept,
37
ºtiinþe exacte, etc.) sunt extrase copios din operã ,
prezenþele de acest fel fiind masiv reprezentate în
periodice. Cunoscuta sa poezie Doina38 este tipãritã
în primul an postcomunist de cinci ori, iar 58 din
cugetãrile excerptate, cele mai numeroase din
publicistica de la Timpul, flancheazã quasiunanim
prima paginã în publicaþiile mai vechi, de tradiþie,
ori recent apãrute. De asemenea, numãrul mare
al tãlmãcirilor în limbi strãine explicã interesul enorm
pentru cunoaºterea universului liric eminescian,
rãspândirea creaþiei poetului prin intermediul
traducãtorilor români ori strãini manifestându-se
inclusiv în arii lingvistice vechi sau rare (latinã,
sanscritã, ivrit, japonezã). Referinþele ºi articolele
avându-l în centrul atenþiei nu sunt nici acestea
puþine, ci tot de ordinul zecilor, rãspândite în
domenii de referinþe culturale precum semantica,
stilistica, mitologia º.a.m.d. În fine, contribuþiile la
cunoaºterea biografiei (texte omagiale, evocãri,
caracterizãri, articole scrise în jurul cultului
eminescian) oferã un succint tablou în care sunt
însumate, numai pentru anul 1990, 383 de texte,
din care denotã locul pe care-l ocupã Eminescu în
viaþa noastrã cotidianã.
Dacã statistica poate furniza generalitãþi în ceea
ce priveºte canavaua tabloului, derularea
calendaristicã a aceluiaºi an livreazã, de data
aceasta punctual, informaþii despre subiectele,
abordãrile, temele ºi totodatã implicãrile numelui ºi
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semnificaþiilor operei lui Eminescu în dezbaterile
care au agitat viaþa socialã din România în urmã
cu un sfert de secol.
Cu o zi înainte de 15 ianuarie, ªtefan Aug.
Doinaº ºi Dan C. Mihãilescu scriau în România
literarã, primul despre Modelul eminescian, cel deal doilea arãtând cã în anii dictaturii comuniste doctrinarului Eminescu fusese cultivat în defavoarea
poetului. Tot atunci, însã în stradã, efigia poetului
era resorbitã în vâltoarea evenimentelor din faþa
clãdirii fostului Comitet Central. Evenimentele
tensionate din ianuarie 1990 au fost comentate,
între alþii, de prozatorul ºi eseistul optzecist Mircea
Nedelciu: La ora când scriu aceste rânduri se
lumineazã de ziuã. E 15 ianuarie 1990 ºi mã tem.
Ce fel de masã se va forma azi la statuia lui
Eminescu din faþa Ateneului? În faþa simbolului
culturii sale naþionale, va înþelege poporul meu cât
de mult îi lipseºte cultura acum ºi cã va trebui întâi
s-o recâºtige?.39
Cum era firesc, în ziua sorocitã destinului sãu,
are loc sub cupola Ateneului Român spectacolul
omagial dedicat celei de a 140-a aniversãri a lui
Mihai Eminescu. Între vorbitori s-au aflat Andrei
Pleºu, ministrul Culturii, Ana Blandiana, ªtefan Aug.
Doinaº, Dan Hãulicã, Petru Creþia ºi Nicolae Dabija,
cãrora li s-au adãugat, cu un recital de versuri,
actorii Victor Rebengiuc, Mariana Buruianã,
Leopoldina Bãlãnuþã, Valeria Seciu, Ion Caramitru.
Tot festivitãþii din 15 ianuarie îi sunt circumscrise
o serie de articole publicate de revista
studenþeascã Echinox40 , care, deºi tipãrise un
prim numãr pe anul 1990, reporneºte, în condiþii
de libertate, cu nr. 1-2/ 1990. Aici, Ion Mureºan,
poet al generaþiei optzeciste, rãspunde propriei
dileme: Eminescu a amânat textualismul, la noi,
cu aproximativ 50 de ani. Nu ºtiu ce decizie ar fi
luat poetul dacã ar fi ºtiut asta. Unii ar fi dispuºi sã
presupunã cã ºi-ar fi amânat «centenarul».41
Douã zile mai târziu, în România liberã42, se
atrage atenþia asupra apariþiei volumului al X-lea,
de publicisticã, din ediþia academicã. Autorul
articolului, criticul ºi teoreticianul Mircea Martin este
de pãrere cã din pãcate, în aceste momente nu
putem vorbi încã despre Eminescu ºi opera sa ca
despre o temã strict literarã: cu atât mai puþin despre
publicistica lui, nu numai pentru cã a fost una
precumpãnitor politicã, dar pentru cã  din aceastã
cauzã  asupra publicãrii ei pânã acum au grevat
considerente politice. Însãºi monumentala ediþie
iniþiatã de Perpessicius a fost în acest fel afectatã.
Incriminatul volum X din Opere devine prilej de dialog ºi în Tineretul liber43, unde continuatorul ediþiei
Perpessicius, Dimitrie Vatamaniuc, precizeazã cã
tipãrirea volumului trenase aproape un deceniu din
pricina unor probleme «spinoase» cuprinse în
articolele lui Eminescu, pe marginea cãrora am

purtat discuþii îndelungate cu oficialitãþile, cum ar fi
cele referitoare la politica guvernului liberal, la
bugetul þãrii, la învãþãmânt, la justiþie, etc., articole
a cãror lecturã, astãzi încã, la un secol de la
moartea sa, sunã destul de actual. În chestiunea
editãrii publicisticii eminesciene se pronunþã ºi Al.
Dobrescu44 , care face comentarii pe marginea
interviului acordat de Moses Rosen revistei
Tribuna (nr. 6/1990), reluând discuþii spinoase,
ce reapar simptomatic. Subiectul rãmâne unul
dintre cele mai sensibile ca abordare ºi interpretare,
întrucât nu se þine cont de faptul cã Eminescu viza
la realitãþile sociale ºi istorice ale epocii lui, deci la
alt context social ºi politic  esenþialmente diferit
de cel actual.
În cursul lunii mai, Constantin Coroiu45 atrage
atenþia asupra acþiunii de demolare a valorilor
culturii noastre, numele citate fiind cele ale lui
Arghezi, Sadoveanu, Cãlinescu, Zaharia Stancu
º.a., chiar ºi al lui Eminescu, scriitori rediscutaþi de
pe poziþii înguste de partid, reînviindu-se astfel
practici din anii 50. În acelaºi timp (calendaristic)
Eminescu era confiscat ºi de alþi jucãtori de pe
piaþa presei46 politice. Despre publicistica politicã
eminescianã versus cea contemporanã, scrie
Gheorghe Tomozei47 pe 15 iunie: Toate veleitãþile
atât de zgomotos afirmate pãlesc atunci când ni-l
evocãm pe cel ce nu e doar un ideal intangibil, ci ºi
un luptãtor vizionar, un constructor de opinie. Proza
jurnalisticã a poetului redevine actualã. (...) El, adus
de soartã în fruntea oficiosului celui mai puternic
partid al vremii, nu a slujit orbeºte politica acestui
partid ci, mai degrabã, se poate spune cã
totdeauna, inflexibil, ºi-a ilustrat propriile idei. N-a
cerut nimic altceva decât suma (datã cu þârâita)
pentru care fusese angajat. A refuzat sã intre în
partidul celor puternici. N-a candidat deci (nici mãcar
ca independent) pentru înalte dregãtorii în stat. A
refuzat decoraþii. «Partidul» Eminescu se confunda
în exclusivitate cu omul Eminescu, cel repede
doborât de suferinþã ºi moarte ºi nu trebuie sã
vedem în Eminescu un înfrânt «în afacere», zicea
el, ci pururea-învingãtorul.
Cel de-al doilea moment omagial al anului 1990
este umbrit de evenimentele mineriadei din 13-15
ale lunii iunie. Pe prima paginã a Tineretului liber
 Suplimentul literar ºi artistic[SLAT], Dan Stanca
nota: Ne pare rãu cã în aceste momente, când ar
trebui sã ne gândim la Eminescu, violenþa
devasteazã sufletul românesc. 48 Articolul
eminescian Cinstea, înþelepciunea ºi energia49 ,
datat 3 august 1888, este reprodus în România
liberã deoarece conþine evidente aluzii la
evenimentele derulate în iunie 1990. Sorin Preda
revine asupra subiectului într-un numãr ulterior al
SLAT 50: Ar fi trebuit ca zilele acestea sã-l fi
sãrbãtorit pe Eminescu. Aveam aceastã datorie
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moralã faþã de memoria lui. N-a fost sã fie aºa.
De-a lungul anilor ni s-a repetat, ameninþãtor ºi
obsesiv, aceeaºi propoziþie: «Nu este momentul».
În calendarul sãrbãtorilor naþiunii noastre nu
rãmãseserã decât douã date importante: a lui ºi a
ei. Pentru Eminescu nu a fost momentul nici în 1989,
nici în ianuarie 90. Politicul ºi efemerul eveniment
al zilei au repurtat o nouã ºi strãlucitã victorie
asupra literaturii! (...) La noi se pare cã disputele,
vorbele, ura ºi chiar violenþa suferã de incontinenþã.
Este revoltãtor sã te închini grãbit lui Eminescu,
clamând alãturi îndemnuri la ripostã ºi intoleranþã.
(...) Ceea ce s-a întâmplat în aceste zile pe strãzile
mai mult sau mai puþin întortocheate politic ale
Bucureºtiului trebuie sã ne dea serios de gândit.
Practic, am fost puºi în imposibilitatea de a-l
sãrbãtori pe Eminescu, aºa cum ne-am dorit ºi am
sperat atâta amar de vreme. Acolo unde mor
oameni ºi sute de persoane sunt maltratate, unde
explodeazã sticle incendiare ºi intelectualii sunt
trataþi drept infractori de drept comun, poezia nu
are ce cãuta. O ruºine grea ºi neputincioasã
coboarã acum peste noi toþi. (...) Atacul gregar
maculeazã amintirea Poetului.
Reîntorcându-me din zona socialului,
descoperim sub genericul Complexul posteritãþii
eminesciene, din sãptãmânalul independent
Phoenix 51 o anchetã despre actualitatea lui
Eminescu. La întrebarea Aveþi impresia, în
continuare, cã ne (vã) scapã ceva esenþial din
imaginea lui Eminescu? Rãspund: Mihai Zamfir
(Existã senzaþia cã despre Eminescu s-a spus totul),
Ion Bogdan Lefter (Bântuiþi de complexe în faþa unei
statui mândre ºi reci) ºi Iulian Costache (Când vom
avea o altã statuie care sã-l reprezinte?).
Respondenþii aparþin a trei generaþii diferite.
La scurt timp, revista Astra (re)publicã
amplul articol al lui Virgil Nemoianu, Despãrþirea
de eminescianism52 : Nu, în România, unde nu
se poate încã, dar printre cãrturarii români din
Apus, observ tot mai des un demers intelectual
îmbucurãtor: o auto-criticã a gândirii ºi literaturii
române din ultima sutã de ani, ºi mai ales o
distanþare sau despãrþire de Eminescu ºi de
moºtenirea lui de idei. (...) Acum însã vãd la
Negoiþescu ºi la Ileana Vrancea, la Culianu ºi S.
Damian, la Stahl, Berindei ºi Vlad Georgescu,
precum ºi la destui alþii, semnele unei despãrþiri,
fie de Eminescu, fie de descendenþa lui
intelectual-politicã Nu e nefiresc sã fie aºa. Din
moºtenirea politicã a eminescianismului s-a
constituit una din pietrele de temelie ale miºcãrii
legionare: utopistã, radicalã, «tiermondistã».
Posibilitatea rupturii de Occident (...) era
proclamatã tot mai sus ºi tare de scoborâtorii
autohtoniºti ºi tracizanþi ai mitologiei
eminesciene. Anti-istorismul, pasivitatea ºi
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retragerea somnolentã îºi gãseau printre ei aprigi
defensori. La etajele inferioare, de Eminescu se
puteau ataºa un sentimentalism stagnant ºi diverse idolatrii vulgare, iar la un nivel ºi mai de
jos, violenþa sângeroasã îºi cãuta justificarea în
teorii a cãror genealogie trimitea spre Cãlinescu
ºi Iorga. (...) Orientãrile de criticã culturalã pe
care le-am grupat în jurul titlului Despãrþirea de
Eminescu sunt perfect îndreptãþite ºi corespund
nevoilor actuale ale societãþii române. Dar ce
trebuie în fond sã înþelegem prin aceastã
formulã? Ce semanticã socio-culturalã descifrãm
în acest exerciþiu de analizã literarã sau
intelectualã? Dacã este vorba de un simplu mod
de a condamna naþionalismul primar, antisemitismul, ruptura de valorile Occidentului,
iraþionalismul ori reducþionismele intelectuale de
dreapta ºi stânga, atunci e relativ uºor sã obþinem
un acord etic ºi politic destul de larg. Dacã e
vorba de a-l înþelege pe Eminescu din ce în ce
mai mult în contextul sãu istoric ºi socio-cultural,
iar nu ca pe un arhetip diamantin ºi ireproºabil,
cu valabilitate atemporalã ºi trãsãturi fixe, acordul
va fi poate mai ºovãitor ºi mai puþin entuziast,
dar  cel puþin la nivelul publicului mai avizat ºi
mai sofisticat  se va putea obþine. (...) Aºadar,
este vorba aici nu atât de Eminescu, a cãrui
plasare ºi judecare istoricã poate fi o procedurã
specializatã, cât mai degrabã de a cântãri ce
valoare poate sã mai aibã azi opþiunea de
actualizare istoricã aºa cum a fost ea încercatã
de o seamã de gânditori ºi intelectuali români
între 1930 ºi 1980..
O scrisoare din august 1990 a lui Paul
Schuster 53 conþine urmãtoarea remarcã: Nu
tãgãduiesc nimãnui dreptul de a-i diviniza pe
Eminescu sau pe Sadoveanu, de a prefera
dulcele ghiers românesc stihurilor muºcãtoare ale
lui Arghezi ºi prozei satirice a lui Caragiale, dar
revendic dreptul la preferinþa inversã, fãrã sã fiu
înjurat. Sã-mi fie cu iertare, dar nu pot gusta
idilismul (Sadoveanu, Pillat), a-istorismul (Blaga),
«aiurismul modernist» (Þepeneag, Ivãnceanu),
istoricismul (Delavrancea, Hasdeu/ce grotesc, ce
megaloman mormântul sãu de la Bellu!),
ºovinismul (Eminescu), fascismul (Crainic). Sã
terminãm o datã cu dictatura criticii, recepþiei
literare, cu descripþii arbitrare (Cãlinescu), cu
canavale obligatorii (manuale de istorie a
literaturii române).
O lunã mai târziu, revista 22 publicã sub titlul
Cum se raporteazã intelectualul român la politic54,
interviul realizat de Magda Cârneci cu Ion
Negoiþescu. Întrebat care este modelul capabil sã
orienteze societatea româneascã postdecembristã
spre valorile unei democraþii liberale, acesta crede
cã o influenþã modelatoare fertilã ar putea exercita,
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în schimb, Blaga, Eliade ori Eminescu  acesta din
urmã în pofida faptului cã ne simþim complet strãini
de ideologia lui politicã retrogradã.
Adãugând cã în luna noiembrie a aceluiaºi an,
în România literarã apare, în traducere, articolul
semnat de Katherine Verdery55, Protocronismul 
politicã oficialã a culturii. Eminescu, protomarxist?
încheiem scurtul periplu prin anul eminescian 1990
spre a trage câteva simple concluzii.

Opiniile asupra valorii, semnificaþiilor ºi
importanþei deþinute de Eminescu, poet considerat
de mult timp un bun cultural/patrimonial al întregii
naþiuni, au luat forma unui concert pe multiple
voci, a cãrui polifonie a fost repede acoperitã de
componenta eteroclitã a discursurilor luate individual. Din rândul acestora se detaºeazã spiritele
subþiri, personalitãþi cu opinie în chestiunea
eminescianã. Puse faþã în faþã, opiniile respective
sunt cele mai contradictorii, nu se pun de acord. În
literaturã, de o parte a baricadei se aflã cei
încântaþi de Eminescu, iar de alta sãtuii de
Eminescu (a existat mereu un grup, ce-i drept
foarte restrâns, dar extrem de vehement). Parcã
în numele unor rãfuieli personale, Eminescu apare
confiscat fie de specialiºtii în istoria mai veche,
fie de analiºtii celei contemporane, acelaºi
diferendum existând între naþionaliºti ºi
internaþionaliºti. Un lucru pare sigur: postumitatea
eminescianã devine tot mai plinã de pãcate.
Distanþarea de un sfert de secol ar fi trebuit sã
ne faciliteze o privire panoramicã, adecvatã bunei
informãri. Cu toate acestea, rãspunsuri la gama
largã de problematici deschise în chestiunea
eminescianã sunt greu de oferit. Cu atât mai mult
concluzii, semn cã dinamica acestui subiect
înregistreazã o evoluþie continuã. În locul acestora,
apelez la cuvintele istoricului Ion-Aurel Pop, care,
într-un articol relativ recent56 aduce o serie de
argumente în ceea ce priveºte nuanþãrile necesare
din procesul continuu al recuperãrii moºtenirii
eminesciene. Conform opiniilor istoricului, Eminescu
nu este cazul singular pe care se bate insistent
monedã, germenii acestui rãu despre care se
vorbeºte apodictic ºi insistent aparþinând secolului
ºi nu poetului. Dau un singur citat din textul mai sus
amintit: Pe când în România ni se atrãgea atenþia
în chip foarte serios, încã din anii 90 ai secolului
trecut, de cãtre intelectuali subþiri  ajunºi apoi, unii
dintre ei, înalþi demnitari de stat  cã Eminescu este
complet revolut, învechit, desuet, cã era bunde pus
între paranteze (în debara) ºi cã, în niciun caz,
România nu poate visa la NATO ºi la UE pe buze cu
«autohtonismul», «antioccidentalul» ºi «xenofobul»
Eminescu!... (...) Cum putea Eminescu sã prevadã
Holocaustul, sã ºtie ce va urma dupã al doilea Rãzboi
Mondial, Declaraþia universalã a drepturilor omului

(adoptatã de ONU) sau sã ºtie, cã mai recent, UE
avea sã reglementeze chestiunea minoritãþilor?
Este ca ºi cum l-am condamna pe Isac Newton cã
nu a ºtiut teoria relativitãþii!
Chiar dacã discuþia rãmâne deschisã, ne raliem
acestei opinii. Se þine seamã de faptul cã existenþa
lui Eminescu se încheiase de un secol, iar
distorsionãrile de interpretare a operei (din
perioadele legionarã ºi comunistã) fuseserã de mult
îndreptate? Se naºte întrebarea, de astã datã cu
o expresie la modã, dacã este corect ceea ce se
petrece cu Eminescu. Sau ºi mai apãsat: dacã s-a
pãstrat dreapta mãsurã?
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de Nicolae Moraru, Bucureºti, Editura pentru Literaturã
ºi Artã a Uniunii Scriitorilor din R.P.R.
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Zaharia Stancu, Moºtenirea literarã a lui Mihai Eminescu,
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16 Locul lui Eminescu în literatura românã, în Flacãra, nr.
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27
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28
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Editura Humanitas, 2003.
29
O primã încercare monograficã, la noi, aparþine lui George
Munteanu, Eminescu ºi eminescianismul , Editura
Minerva, Bucureºti, 1987. Autorul prezentase în cadrul
colocviului Eminescu dupã Eminescu, Paris-Sorbona,
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Datele statistice au fost evidenþiate din M. Eminescu,
Opere, XVII, Bibliografie. Viaþa-Opera. Referinþe. Partea I
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cãrþi. Editura Academiei Române, Bucureºti, 2008;
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Bucureºti, Albatros, 1990; Noemi Bomher, Mit ºi mitologie
eminescianã. Iaºi, Editura Universitãþii Al. I. Cuza, 1990;
Ioana Bot, Eminescu ºi lirica româneascã de azi. Citatul
eminescian în poezia contemporanã româneascã . ClujNapoca, Dacia, 1990; Gheorghe Ciompec, Eminescu.
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reprezintã vol. III din: Eminescu interpretat de... Antologie,
introducere, note, tabel cronologic de Gh. Ciompec.
Bucureºti, Eminescu, 1983-1990; Constantin Ciopraga,
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fundamentale. Iaºi, Junimea, 1990; Victor Crãciun,
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50
Sorin Preda, O nouã ºi strãlucitã victorie asupra literaturii,
în SLAT, (nr. 25), 23 iunie, 1990.
51
Phoenix (nr. 22), 25 iunie, 1990. Anchetã realizatã de
Dan Silviu Boerescu.
52 Textul a apãrut iniþial în revista Dialog din Germania, în
martie 1990, iar ulterior a fost reprodus de Astra nr. 7,
iulie, 1990 ºi Contrapunct nr. 40, 5 oct., 1990.
53
Contrapunct nr. 32, 10 august 1990.
54
22 (nr. 39), 6 oct., 1990.
55
România literarã (nr. 45), 8 nov., 1990.
56
Ioan-Aurel Pop, Eminescu ºi strãinii, în Academica iunieiulie, 2014, Anul XXIV, nr. 284-285, pp. 9-13.
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Triodul Penticostar (1558)
singura tipãritura de la Târgoviºte
a Diaconului Coresi
Diaconul Coresi a intrat în istoria poporului
Din punct de vedere tipografico ornamental
român ca unul din cei mai de seamã meºteri cartea tipãritã de Coresi la Târgoviºte are
tipografi pe care i-a avut cultura noastrã, urmãtoarele caracteristici: textul imprimat în
contribuind la introducerea limbii româneºti în negru (textul propriu-zis, frontispiciile tipiconale,
bisericã ºi la crearea unei limbi literare unitare.
unele iniþiale ºi gravuri) ºi roºu (indicaþiile
Cu activitatea tipograficã a lui Coresi la tipiconale ºi unele iniþiale), formatul in folio, cu
Târgoviºte, se intrã într-o etapã nouã de dezvoltare [362] file a câte 46 de caiete, primele trei
culturalã. Deºi nu este amintit în epilogurile cãrþilor nenumerotate, restul prezentând pe prima ºi pe
imprimate de Liubavici în vechea cetate de scaun a ultima filã signatura chirilicã. 6 De asemenea,
Þãrii Româneºti, Mircea Tomescu afirmã cã acesta cuprinde un bogat material decorativ realizat cu
ºi-a fãcut ucenicia în tipografia liubavicianã,1 lipsa ajutorul cliºeelor sãpate în lemn: gravuri, iniþiale
numelui sãu datorându-se, probabil, originii sale ornate, frontispicii ºi vignete.
modeste. Cert este cã era originar ot Târgoviºte2,
În aceastã tipãriturã apar pentru prima datã
dupã cum se menþioneazã în epilogul Evangheliarului gravurile în ciclu,7 sãpate în lemn, reprezentate
românesc (Braºov, 1561-1562). În ceea ce priveºte pe o paginã întreagã, subiectele fiind preluate din
apelativul de diacon, ataºat numelui lui Coresi, viaþa ºi patimile Mântuitorului (11 la numãr): Intrarea
trebuie fãcutã precizarea cã termenul, în limbaj di- în Ierusalim (f. [8v], c. 2); Rãstignirea (f. [7v], c. 9);
dactic al epocii, avea sensul obiºnuit de diac Punerea în mormânt (f. [7], c. 11); Învierea lui Iisus
(scriitor) ºi mai puþin sensul bisericesc care specificã (f. [8], c. 17); Arãtarea lui Iisus înaintea Mariei (f.
o ierarhie clericalã. Însuºi tipograful spunea cã [8], c. 20); Vindecarea paraliticului (f. [7v], c. 24);
oamenii îl cunoºteau sub numele de Coresi diaconul: Iisus Hristos în templu, între învãþãtorii legii (f. [7],
Mã numesc între oameni Coresi diaconul3 ( Sas c. 26); Iisus Hristos ºi Samariteanca (f. [4], c.29);
Sebeº, Sbornic, 1580).
Vindecarea orbului (f. [5], c. 22); Înãlþarea lui Iisus
Referitor la locul unde a tipãrit singura sa lucrare (f. [7], c. 24); Pogorârea Sfântului Duh (f. [4v], c.
de la Târgoviºte, Triodul Penticostar
40).8 Putem afirma cã, dupã gravura
(1558), se presupune a fi
prezentã în Octoihul tipãrit de
Mãnãstirea Dealu, cu uneltele
Macarie în 1510, suntem în faþa
rãmase de la tiparniþa lui Liubavici4.
unei noi manifestãri a artei
Execuþia lucrãrii începe la 8 iulie
xilogravurii româneºti. În ceea ce
1557 ºi se terminã la 30 iunie 1558:
priveºte paternitatea acestora,
S-a început aceastã sfântã carte în
existã opinii diverse: Gh. Buluþã ºi
zilele lui Ion Pãtraºcu Voevod... ºi sDan Simonescu 9 considerã cã
a sãvârºit aceastã carte cu porunca
gravorul este însuºi Coresi10, care,
.prealuminatului Domn, Io Mircea,
ca ºi alþi tipografi ai timpului, era
mare Voevod.
Eu robul întru
bine iniþiat în secretele artei
Christos, Diaconul Coresi, m-am
grafice. În sens contrar, Nicolae
nevoit întru aceasta ºi am scris
Iorga este de pãrere cã gravorul
aceastã carte ºi cu 10 ucenici ai mei
era un strãin, pentru ca Vrigil
în anul 7066. S-a început aceastã
Oltean sã afirme cã modelul dupã
carte în luna iulie 8 zile ºi s-a sãvârºit
care s-a inspirat Coresi este
de asemeni în luna iulie, a 30-a zi,
Triodul tipãrit de Schweipolt Fiol la
în cetatea de scaun, Târgoviºte.5
Cracovia, în 1491.11 Analizându-se
Din prefaþã reiese cã meºterul
tipãritura lui Fiol, se observã clar
Intrarea în Ierusalim
tipograf a fost ajutat de zece ucenici,
unele asemãnãri dar nu suntem
un numãr foarte mare pentru Sursa: Biblioteca Metropolitanã
de acord cã gravura ar fi fost
Bucureºti
perioada la care ne referim.
realizatã de un strãin. De remarcat
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cã gravorul a respectat canoanele bisericeºti dar,
în cazul unora dintre xilogravuri, a inclus ºi
elemente ale vieþii domestice, cum ar fi gardul
împletit de nuiele din Arãtarea lui Iisus înaintea
Mariei Magdalena. Scenele biblice sunt
dezvoltate în prim plan, pentru ca în fundal sã
fie redat un peisaj, de cele mai multe ori arid sau
un grup de clãdiri.
În ceea ce priveºte frontispiciile, acestea sunt
reproduse dupã Tetraevanghelul macarian
(1512). Frontispiciul dreptunghiular este format
din vrejuri împletite, redând cercuri care se
întretaie, având reprezentaþi la colþurile exterioare
de jos lujeri înalþi care au la extremitãþi flori, iar la
colþurile din partea superioarã lujeri scurþi având
la extremitãþi aceleaºi flori înclinate spre o cruce
dispusã central, formatã tot din împletituri de
nuiele, încadratã de inscripþia prescurtatã Iisus
Hristos Biruie: IC XC NI KA. Frontispiciul pãtrat
are în mijloc reprezentatã stema Þãrii Româneºti
încadratã într-un medalion de mici dimensiuni care
la rândul lui este încadrat într-un cerc de nuiele
împletite, înscris la rândul sãu într-un pãtrat.
Pasãrea heraldicã este dispusã cu capul din profil,
având pe cap coroanã ºi în cioc o cruce. Se
distinge central o cruce greacã la capetele braþelor
cu fleuroni. Din colþurile exterioare de jos pornesc
lujeri înalþi, formaþi din nuiele împletite, având la
extremitãþi coroane ºi câte un boboc de floare.
Colþurile exterioare de sus au aceiaºi boboci de
flori dar cu tija scurtã, îndreptaþi spre o cruce
dispusã central. Un alt frontispiciu are reprezentatã
în mijloc stema Þãrii Româneºti, pasãrea heraldicã
cu crucea în cioc, încadratã într-un pãtrat alcãtuit
tot din nuiele împletite. Pasãrea este redatã fãrã
coroanã, cu capul orientat spre stânga,
prezentând zborul semideschis, având aspect mixt,

Rãstignirea lui Iisus Hristos
Sursa: Biblioteca Metropolitanã
Bucureºti

între acvilã ºi corb, þinând crucea în cioc, mergând
pânã în terasã. De asemenea, observãm prezenþa
a doi arbori cu trunchi subþire ºi coroanã de frunziº
triunghiular (cel de la stânga având ºi un buchet
mai mic de frunze pe o ramurã, pornind din
porþiunea inferioarã a tulpinii), ce flancheazã
pasãrea.12 Vrejurile care pornesc din colþurile de
jos ale frontispiciului sunt mai scurte decât cele din
frontispiciul prezentat anterior, iar cele din colþurile
superioare sunt, de asemenea, scurte ºi cu bobocul
de floare îndreptat spre crucea dispusã central,
apãrând prescurtarea inscripþiei Mesto lubnoe Rai
bâst (Locul bucuriei este raiul): ML PÁ.13
În ceea ce priveºte tipul iniþialelor ornate,
subliniem faptul cã acestea sunt încadrate în
chenar, iniþiale de tip macarian, realizate din
împletituri de nuiele, sau iniþiale cu noduri ºi volute. 14
Din aceastã lucrare sunt cunoscute pânã în
prezent patru exemplare (unul original ºi 3 copii)
existente la Biblioteca Academiei, 15 unul la Arhivele
Statului din Braºov, douã la Biblioteca Publicã din
Sankt-Petersburg16 ºi un exemplar la Mitropolia din
Târnovo. 17 Singurul exemplar care pãstreazã
epilogul este cel descoperit de A. Filimon în 1927
ºi donat Bibliotecii Academiei Române. Trebuie
subliniat faptul cã lucrarea diaconului Coresi a fost
tipãritã nu numai pentru credincioºii ortodocºi
români, ci ºi pentru ortodocºii din alte þãri, lucru
dovedit prin faptul cã aceasta se regãseºte ºi la
sud de Dunãre.18
Un merit însemnat al lui Coresi este acela cã a
intrat în istoria poporului român ca unul dintre cei
mai de seamã tipografi pe care i-a avut cultura
noastrã, fiind ºi cel care a contribuit la crearea unei
limbi literare unitare. Difuzarea cãrþilor sale au
condus la creºterea fluiditãþii ºi a expresivitãþii în
limba românã.

Punerea în mormânt
Sursa: Biblioteca Metropolitanã
Bucureºti

Arãtarea lui Iisus Hristos
înaintea Mariei. Sursa: Biblioteca
Metropolitanã Bucureºti
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Învierea lui Iisus Hristos
Sursa: Biblioteca Metropolitanã
Bucureºti

Frontispiciu Sursa: Biblioteca
Metropolitanã Bucureºti

Frontispiciu
Sursa: Biblioteca Metropolitanã
Bucureºti

Iniþialã ornatã
Sursa: Biblioteca
Metropolitanã Bucureºti
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Iisus Hristos în templu
Sursa: Biblioteca Metropolitanã
Bucureºti

Frontispiciu Sursa: Biblioteca
Metropolitanã Bucureºti

Iniþialã ornatã
Sursa: Biblioteca
Metropolitanã Bucureºti

Iniþialã ornatã
Sursa: Biblioteca
Metropolitanã Bucureºti

NOTE
1.
M.Tomescu. Istoria culturii româneºti de la
începuturi pânã în 1918. Bucureºti: Editura
ªtiinþificã,1968, p. 47.
2.
I. Bianu; N. Hodoº. Bibliografia româneascã veche:
1508-1830, Tom I, Bucureºti: Atelierele Grafice
Socec, 1903, p.45.
3.
Ibidem, p.84.
4.
Istoria literaturii române. Bucureºti: Editura
Academiei R. P. Române, 1964, p.306.
5.
I. Bianu; N. Hodoº. Bibliografia româneascã veche:
1508-1830, Tom IV, Bucureºti: Atelierele Grafice
Socec, 1944, p. 168-169.
6.
I. Bianu; N. Hodoº. Bibliografia româneascã veche:
1508-1830, Tom I, Bucureºti: Atelierele Grafice
Socec, 1903, p. 31.
7.
Dan Simonescu; Victor Petrescu.Târgoviºte  vechi
centru tipografic românesc: studiu monografic
cu repertoriul cãrþilor vechi tipãrite la Târgoviºte
si catalogul colecþiei Muzeului Carte
româneasca veche. Târgoviºte: Muzeul Judeþean
Dâmboviþa, 1972, p. 24.
8.
Biblioteca Academiei Române. Catalogul on line.
Accesibil pe web: http://aleph500.biblacad.ro:
8991/F/4UUC1IUVV61R3X MMSFJV27R7SCUCYT
J98CABARUBHL GB74LJJ2-61012?func=itemglobal&doc_library= RAL01&doc_number=
000007862&yea r=&volume=&sub_library=ORB.
Accesat: 10.01.2017
9.
Inspirat din cãrþile apocrife.
10. Gheorghe Buluþã; Dan Simonescu. Pagini din
istoria cãrþii româneºti. Bucureºti: Editura Ion
Creangã, 1981, p. 38.
11.
Vasile Oltean. Istoria tiparului braºovean. Vol.II.
Iaºi: Tipo Moldova, 2005, p. 41.
12.
D. Cernovodeanu, Reprezentãri heraldice din
vechi tipãrituri ºi manuscrise româneºti (sec. al
XVI-lea). În: Târgoviºte: cetate a culturii
româneºti. Bucureºti, 1974, p. 138.
13.
Al. Odobescu, Opere, vol. II. Bucureºti, 1967, p.
553, nota 47.
14.
I. Gheþie; Al. Mareº. Diaconul Coresi ºi izbânda
scrisului în limba româna. Bucureºti: Editura
Minerva, 1994, p. 270.
15.
Biblioteca Academiei Române. Catalogul on line.
Accesibil pe web: http://aleph500.biblacad.ro: 8991/
F/4UUC1IUVV61R3XMM SFJV27R7SCUCYTJ9
8CABARUBHLGB74LJJ2-61012?func= itemglobal&doc_library= RAL01&doc_number
=000007862&year= &volume=&sub_library=ORB.
Accesat: 10.01.2017.
16.
Layos Demeny; Lidia Demeny. Carte, tipar ºi
societate. Bucureºti: Editura Eminescu, 1985, p.
181-184.
17. I. Roman. Completãri la Bibliografia româneascã
veche. În: Limba românã, XVI, 1965, nr. 6, p. 708.
18.
Un exemplar din Triodul-Penticostar tipãrit în 1558
se afla în anul 1696 în Bulgaria, aparþinând preotului
Neagomir. La mãnãstirea Kelifarevo din Bulgaria
au fost descoperite alte trei cãrþi coresiene, printre
care ºi Triodul-Penticostar din 1558.

Agnes Erich

Biblioteca Judeþeanã
I. H. Rãdulescu Dâmboviþa

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Tipãrituri de la Mitropolia Târgoviºtei,
în vremea lui Matei Basarab
Venirea la domnie a lui Matei Basarab în Þara
Româneascã (1632) deschide o perioadã nouã,
de dezvoltare în istoria cãrþii româneºti. Aceastã
cârmuire stabilã ºi îndelungatã (pânã la 1654)
permite o redresare, reînvie mecenatul artistic ºi
stimuleazã apariþia unor cãrþi tipãrite ºi manuscrise
de referinþã. Domnitorul ºi sfetnicii sãi culturali,
îndeosebi cãrturarul Udriºte Nãsturel ºi sora sa
Elena, soþia voievodului, înþeleg mai bine rolul
tipografiei pentru ceea ce azi numim politica de
continuare a unei moºteniri bizantine pe care o
revendicau, astfel încât înfiinþeazã pentru început
o tipografie, la Câmpulung în 1635, fãcând din
acest meºteºug un monopol domnesc ºi
acordându-i o atenþie specialã.
Apoi, la mãnãstirea Govora (judeþul Vâlcea), a
funcþionat între anii 1637-1642 o imprimerie. Aici
au fost tipãrite între altele slavone, douã cãrþi în
limba românã  Pravila (1640), cunoscutã ºi sub
numele de Pravila micã ºi Evanghelia învãþãtoare
(1642). Pravila, tradusã de pe slavonã în limba
româneascã de Mihail Moxalie, s-a tipãrit în douã
ediþii, una pentru Þara Româneascã ºi alta
comandatã de mitropolitul Ghenadie, pentru
Transilvania.
În 1644 tipografia de la Govora se mutã la
Târgoviºte pentru o relativ scurtã perioadã de timp
(1644-1652). Meºterii sunt români, sârbi ºi ruteni.
Tipografia este un privilegiu feudal al Domniei ºi al
Bisericii  de aceea se numea domneascã. Ea a
fost instalatã întâi la mãnãstirea Dealu, apoi a fost
mutatã în incinta mitropoliei, în oraº.
În tipografia domneascã din cetatea de scaun
Târgoviºte, în oraº, la mitropolie, activitatea începe
cu un Triod  Penticostar slavon (din porunca ºi
cu cheltuiala principesei Elena) ºi continuã cu trei
cãrþi de slujbã în slavonã, dar cu tipicurile traduse
în limba românã  Pogribania preoþilor din 1650
(cu cheltuiala ieromonahului Mihail), Mystirio,
tipãritã la 1651 cu porunca, cu osârdia ºi cu toatã
cheltuiala mitropolitului ªtefan al Þãrii Româneºti,
ºi Târnosania (bisericilor) din 1652, tot cu banii
acestuia. Tipãritura de referinþã a acestui atelier
este Îndreptarea legii de la 1652, tradusã în

româneºte din limba greacã ºi imprimatã cu toatã
cheltuiala aceluiaºi mitropolit.
Epoca domniei lui Matei Basarab coincide cu
un moment de interferenþã activã a unor influenþe
diverse, a cãror asimilare de cãtre spiritul autohton
a produs sinteza prin care se defineºte fenomenul
cultural. Astfel, revigorarea curentului pentru
promovarea limbii ºi culturii slavone, datoritã victoriei vechii aristocraþii muntene, de tradiþie culturalã
slavã împotriva elementelor greceºti, a generat ºi
o reorganizare a învãþãmântului slavon, marcatã
prin existenþa unei ºcoli de limbã ºi culturã slavonã
la Târgoviºte în timpul domniei lui Matei Basarab
(Cf. Victor Papacostea, Civilizaþie româneascã,
civilizaþie balcanicã. Bucureºti, Editura Eminescu,
1983, p. 252 ºi p. 257).
Mitropolitul ªtefan concepe o acþiune de
ridicare culturalã ºi profesionalã a slujitorilor
bisericii. În prefaþa la Mystirio el constatã atâta
neºtiinþã ºi faptul cã preoþii au uitat, între altele,
toate rânduialele ºi tipicurile ºi cã fiecare slujeºte
în felul sãu. Se pare cã aceastã lipsã de unitate în
oficierea slujbelor se datora neînþelegerii indicaþiilor
tipiconale scrise în slavoneºte drept pentru care
mitropolitul ªtefan hotãrãºte traducerea acestora
în româneºte ºi tipãreºte Pogribania, Mystirio ºi
Târnosania, apreciind importanþa acestei noi
modalitãþi de a prezenta bilingv cãrþi de slujbã ºi
exprimându-ºi nãdejdea cã a fãcut un lucru foarte
de treabã neamului nostru.
Redãm dupã Bibliografia româneascã veche
(BRV) de Ioan Bianu, Nerva Hodoº ºi Dan
Simonescu, descrierea lucrãrilor apãrute la
Mitropolia târgoviºteanã:

PENTICOSTAR  slavoneºte, redacþie mediobulgarã, Târgoviºte, 1649.
BRV I (55-56), p. 171-175; BRV IV (55-56), p.
200-201
Volum in-folio de 4 foi numerotate jos +404 foi
numerotate sus în dreapta +1 foaie la sfârºit.
Tiparul negru ºi roºu, cu 31 rânduri pe paginã.
Titlul indicã cum aceastã carte a fost scoasã:  din
porunca ºi cu cheltuiala principesei Elena, cu mila
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lui Dumnedeu stãpâna ºi doamna Þãrii Româneºti,
soþia prea luminatului domn Io Matei Basaraba, în
tipografia lor domneascã din cetatea de scaun
Târgoviºte. În anul de la facerea lumei 7157, dela
naºterea lui Christos 1649.
Titlul este încadrat într-o gravurã cu
compartimente, cu personaje sfinte; în interiorul
cãrþii câteva frontispicii.
Pe verso titlului se aflã stema Þãrii Româneºti
(aceeaºi cu cea din Imitatio Christi, ultima tipãriturã
de la Mãnãstirea Dealu), cu o inscripþie ºi o
epigramã dedicatã doamnei þãrii, Elena, pe care o
reproducem:
Ce vrea sã însemne acest nume Elena? / În
sufletul meu am cãutat ºi am aflat / cã la Greci (este)
Eleos, ce înseamnã milã. / Bine a zis odatã
înþelepciunea lui Platon, / cã punerea numelui nu
se face dupã voe, / ci dupã firea lucrurilor se poartã
numirea. / Vezi cât de potrivit se unesc / Elena cu
Eleos; cãci milostivirea ei mare / se revarsã acum
asupra tuturor bisericilor tracice, / ºi pomenirea ei
(este) nemuritoare ºi mare de la ele. / Penticostar
(este) cincizeci, numãr desãvârºit, / Zis cu alte
cuvinte ºi prea frumos / De prea înaltului teolog.
De-aceea s-a ºi tipãrit / De dânsa cu cuviinþã ºi sa pregãtit.
Prefaþa cu cuprins religios ce ocupã restul foilor
liminare. Este indicat totodatã ºi numele
tipografului: ªi m-am silit întru aceastã scriere
[tipãrire] eu pãcãtosul ºi cel mai mic între cãlugãri
Ioan ieromonahul de la muntele Athos, din Bosnia,
din locul Kamengrad (Cetatea-de-piatrã), din
mãnãstirea Gomioniþa .
TRIODUL POSTULUI  slavoneºte, Târgoviºte,
1649.
BRV I (56), p. 175
În Bibliografia Româneascã Veche Ion Bianu ºi
Nerva Hodoº mai aminteºte ºi aceastã tipãriturã.
Nu existã exemplare. Semnalarea în BRV s-a fãcut
dupã bibliografii ruºi I. Karataev ºi Undolinski, care
vorbesc despre o tipãriturã târgoviºteanã de la
1649 (Triodul postului). Ulterior, N. Iorga a susþinut
cã Penticostarul slavonesc de la Târgoviºte, 1649
este aceeaºi ediþie cu Triodul postului.

POGRIBANIA PREOÞILOR  slavoneºte ºi
româneºte. Târgoviºte, 1650.
BRV I (57), p. 175-177
Volum in-40 mic de 52 de foi +2 foi liminare
numerotate greºit.
Textul slavonesc al rugãciunilor iar explicaþia
slujbei este fãcutã româneºte, fapt ce
demonstreazã necesitatea imperioasã a cãrþilor de
cult în limba naþionalã.
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Tipar în 2 culori, negru ºi roºu, cu iniþiale mari,
simple ºi ornate (caractere de douã mãrimi). Pagina
ornatã cu 19 rânduri în paginã plinã. Titlul este ca
de obicei încadrat. Explicaþia slujbei, fãcutã
româneºte, este tipãritã cu roºu.
În prefaþã ierodiaconul Mihail spune:
Tuturor dirept slãvitorilor creºtinilor, sioneanilor
a svintei împreunãtoarei, apostoleºti biseareci fiilor
sãnãtatea trupeascã, ºi spãsenie sufleteascã,
nedostoinicul, mult pãcãtosul, ºi mai micul
Ierodiaconul Mihail pofteaºte. Aducându-mi aminte
pururea de cuvântul prea fericitului prorocului ºi
împãratului lu David, ce zice: ce voi da domnului
pentru toate cealea ce mi-au dat, cugetaiu de în
cãºtigul mieu ce ticãlos ca prorocul, ce-aºi aduce
dar domnului ºi fãcãtorului mieu lu Is. Hs? Nimica
alt nu chibzuii sã fie acum mai depripã svintei
Beseareci ºi mai de treabã, numai îngruparea
preoþeascã; cã mãcar cã se ºi aflã în cãrþi, nu se
aflã sã fie tutindinea tocma, ce într-une cãrþi întrun chip, într-altele într-alt chip, cã întâmplându-mise în multe locuri la îngroparea preoþeascã, tot
gâlceavã auzi ºi neascultare. Pentru aceea, cu
blagoslovenia prea sfinþitului pãrintelui nostru
Arhiepiscopului ªtefan, Mitropolitului, a totã Þeara
Româneascã, ºi cu voia Creºtinului ºi de Hs.
iubitorului Io Matthei vodã, Domnul aceºtiiaºi þãri,
mi-am nevoit de-am alãturat izvodul slovenesc
lângã cel grecesc, ºi cu oameni cãrturari buni ºi
înþelepþi am tocmit ºi cu cheltuiala mea li-am tipãrit,
ºi li-am dat pre lume pentru sufletele pãrinþilor miei,
ºi pentru ale noastre, pentru al mieu ºi a soþiei
meale. Derept aceia la care preot sã va afla carte
ca aciasta, a îngrupãrii preoþeºti, pentru Dumnezeu
pre ca acesta rog u sã nu o vãnzã, nice unde sã va
întãmpla vre-un preot pristãvit, sã o tãgãduiascã,
ce sã o arate ºi sã o plineascã dentr-ãnsa treaba
ce va fi; iarã pre robii lui Dumnezeu, pre Gherghina,
pre Elena, pre Ierodiaconul Mihail ºi pre Despina
sã pomeneascã ca sã fie ºi el pomenit întru
împãrãþia domnului nostru lu Is. Hs. Înpreunã cu
Tatãl ºi cu Duhul sfânt amin.
MYSTIRIO (Sacrament)  slavoneºte ºi
româneºte. Târgoviºte, 1651.
BRV I (59), p. 178-183
Volum in-4o de 8 foi nenumerotate +53 foi
numerotate, în caiete de câte 4 foi la sfârºit tabla
de materii ºi o gravurã reprezentând soborul Maicii
Domnului. Tiparul în douã culori, negru ºi roºu,
pagina încadratã având 22 rânduri.
Pe verso titlului, în locul tradiþionalei steme, se
aflã Semnul carele iaste dat de Dummnezãu, prea
Sfinþilor Mitropoliþi ai Þãrãi Ungrovlahiei, iar
dedesupt 6 versuri dedicate mitropolitului ªtefan:
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SEMNUL carele iaste dat de Dumnezãu
prea Sfinþilor Mitropoliþi ai Þãrãi Ungrovlahiei,
Mystirio, Târgoviºte (1651)
Christos dã diademã arhieroilor: / ºi pe gâtul
lor le pune grivinã (colier) de aur, / ca prin cruce
sã biruiascã pe diavolul (ºarpele) începãtor al
rãului. / ªi prin patriþã sã þinã pe oameni în credinþã.
/ Þie, pãrinte, ªtefane, Dumenzeu pe toate þi le-a
dat: / Pãzitoriule al credinþei în þara Transalpinã.
Prefaþa este semnatã de mitropolitul ªtefan al
Tãrgoviºtii, Plaiului ºi a toatã Ungrovlahiia, Exarhul
Sfântului Scaun Apostolesc Constantinopol .
Din prefaþã:
Drept aceaia ºi Semreniia noastrã, cu voia lu
Dumnezeu, ºi cu lucrarea a Duhului Sfânt,
aflãndu-ne la Besearica Sfântã PravoslavnoCatholiciascã a Þãrãi Munteneºti, întru rãnduiala
Arhiereascã, a Arhiepiscopii, Metropolii a
Tãrgoviºtii ºi a toatã þara, întru toate zilele doriam
cu inema unde vedeam atãta neºtiinþã a bogaþi
Preoþi ai þãrãi, apoi iarã vãzãnd pre Mãntuitoriul
nostru Is. Hs. cum va sã caute ºi va sã cearã
sângele oilor sale cestor cuvãntãtoare, carele-mi
sãnt date în seamã iarã dela mãinile meale, ºi
vãzând iarã cum au creºtinii þãrei înputare, ºi
Preoþii mai vrãtos de cãtrã hulnicii dã leage, cum
pentru grosimea ºi grubia nu ºtim sluji tainele
Sfintei Beseareci, ºi strigã toþi tot-de-una cã
deistvuesc rãu ºi nesebuit, ºi zic cã am uitat
cinurile, socotealele, obrãºirile, chipurile,
nemeririle ºi toate rãnduialele ºi tipicurile Sfintelor
taini, pentr-aceaia de întãria ce m-au intãrit
Dumnezeu înpotriva puterii meale, gãndiiu sã iau
înputatea batjocoririlor de asupra aceºtii þãriºoare
întãritã cu mãna dreapta a lu Dumnezeu, ºi cu
mila lu Dumnezeu de în ceale 7 taini ale Besearicii
scos-am 2 la luminã. Botezul zic ºi Myrul, cu toate
învãþãturile, rãnduialele ºi þeremoniile lor, cum vã
rog iubitorilor cetirori, mai vãrtos de Hristos iubitori,
sã citiþi sã vedeþi cum sãnt rãsfirate, puse tot pre
rãnd înaintea aceºtii cãrþulii cu aceaste 2 Sfinte
Taine de în ceale 7, cã le aratã vremile,
obiceaiurile, facerile amãndurora pre tocmeala ºi
pe rãndul Besearicii Sfinte, Maica noastrã a
rãsãritului, carea cum au luat obiciai de la Domnul
Hs. de la Sfinþii Apostoli, de la sfintele sãboarã,
nu cum a fost pãnã acmu sloveneaºte tipicurile,
carele nu le pot ºti cinstiþii ºi cuceriþii Preoþi pentru
nesebuiala lor, ce tot rumãneaºte toate tot pre
rãnd, carele lesne într-alte Molitvenice nu le veþi
foarte afla, cãci cã socotinþã ºi usãrdie cãnd au
scris atãta a pune n-au vrut întru Sfintele Taini.
Ce multe au fost lãsate ne scrise ºi ce n-au trebuit
a mãnjit, cum singuri veþi vedea cinstiþilor cititori
cu proasta nevoinþã ºi ostenealã a Smereniei

noastre adunate într-acestea Cãrþulie, dã pre
molitvenicul Grecesc ºi Slovenesc amãndoaã
înfãþiºate. Drept aceaia acuma o Sfinte Clirosule
sã nu vã sfiiþi sau sã vã leneviþi a nu cãuta ºi a nu
citi ºi a nu învãþa aceaste 2 Taini ale Sfintei
Besearici, scoase de în ceale 7 cãci cã sãnt
tocmite pentru spãsenia sufletului tãu ºi a tuturor
Creºtinilor, atãta de scumpe cãt n-ai cu ce le
preþui, dupã cuvãntul Mãntuitorului.
Traducerea textelor Tainelor sacramentale este
fãcutã de Daniil Andrean Panoneanul.

ÎNDREPTAREA LEGII  româneºte. Târgoviºte,
1652.
BRV I (61), p. 190-203; BRV IV (61), p. 201
Volum in-folio de 25 foi nenumerotate +796
pagini.
Îndreptarea legii cu Dumnezeu, care are toatã
judecata arhiereascã ºi împãrãteascã de toate
vinil(i) preoteºt(i) ºi mireneºti, este o traducere din
greceºte a lui Daniil Andreen Panoneanul
(Transilvãneanul) care voi cu toatã inema, cu
blagoslovenia ºi îndemânarea sfinþiei tale
[mitropolitul ªtefan  n.n.], a prepune aciastã
Îndreptare de lege, dã pre limba elline(a)scã pre
limba proastã române(a)scã, cum se afirmã în
prefaþa dedicatã mitropolitului ªtefan al Þãrii
Româneºti.
Mai cuprinde traduceri din Sintagma lui Matei
Vlastares ºi Nomocanonul lui Manoil Malares ºi
Comentariul lui Alexis Aristen.
Traducãtorul a fost elevul dascãlilor
desãvârºiþi ai ªcolii greco-latine din Târgoviºte,
Ignatie Petritzis ºi Pantelimon Ligaridis.
Titlul este încadrat într-o gravurã, care
reprezintã între altele ºi stema Þãrii Româneºti.
Pe verso titlului este figurat SEMNUL Carele
iaste dat de Dumnezeu prea Sfinþilor MITROPOLIÞI
Þãrâi Ungrovlahiei, însoþind 16 versuri omagiale
dedicate, ca ºi prima prefaþã, mitropolitului ªtefan.:
Învãþãtur(ile) Athinei aºa nu strãlucesc, / Cum
ceaste ºase numãrure aicea izbãndesc. / De la
rãsãrit pãn-la apus tuturor groaz(ã), / ªi pre nici
unul nu va lãsa fãrã de pazã. / Cruc(ea) ºi cãrja în
duhovnicescul rãzboiu tare / Arhiereilor Hs. datule-au putear(e) mar(e). / Cu dinsele creºtinii la cer
sã-i aducã se-au dat, / ªarpele sã sfãrãme puter(e)
mare au luat. / Capasul, Pletistur(a), Gherdanul
podobeºte capul / Cu umbrirea Duhului nevoiaº de
ia vacul, / Mitra semnul Tiarei vechilor Arhierei, /
curat purtãndu-ã mulþi de muncã izbãvirei. / O
ªTEFANE, Pãstor Pravoslavie(i) dãruit, / De Hristos
noaã paz(ã) tuturor hãrãzit, / Doamne Isuse
pãzeaºt(e) în sânta Mitropolie / pre al nostru Pãrinte
ºi în veaci ce va sã fie.
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Tiparul în douã culori, negru ºi roºu. Pagina
încadratã în chenar simplu are 36 rânduri. Cartea
cuprinde câteva gravuri semnate Petru Theodor,
7159, numeroase iniþiale gravate în lemn, ornate
ºi mici frontispicii.
Are douã pãrþi: prima priveºte relaþia dintre
iobagi ºi boieri, iar cea de a doua cu texte de drept
canonic.
Dupã prima prefaþã a traducãtorului, urmeazã o
prefaþã a lui ªtefan Mitropolitul Târgoviºtei, Plaiului
ºi a toatã Ungrovlahia în care se preciza scopul
acesteia: Pãrinþii au pus numele Rãspunsurilor ºi
învãþãturilor lor Canon sau Pravilã, adicã numele de
la lemnul acela ce lucreazâ meºterii, carele se
chiamã îndreptariu. Cãnd lucrearã lemne sau pietri
fiind nodoroase, strãmbe ºi colþoroase ºi ne neatede,
puind acel dreptariu, le tocmesc ºi le netezesc ºi
aºa le alcãtuesc una cu alta. Pravilã sã chiamã ºi
alte meºterºugure multe ale meºterilor dascãli,
adecã carii au meºteºugit Grammatichia, Filosofia
ºi Vrãcuirea, ºi carii au meºteºugit Cãntarea; ºi nu
numai acealea, ce încã ºi ceia ce au tocmit Leagea
înpãrãteascã, pusule-au numele Pravile. Mai sãnt
º-alte înpãrþiri, tocmeale ºi hotarã, de carele bine
au socotit Ypocrat sã le fie numele aºa, adicã
despãrþind ºi alegãnd ºi îndreptãnd ce e stricat de
alþii ºi aducãndu-le iarâ la a lor bunâ înpreunare.
Ce însã scripturile altora, cãrora li se-au pus numele
Pravile, acealea tot trebue altora sã se dea sã le
caute. Iar Rãspunsurile cealea blagocestive
pãrinþeºti pusu-li-se-au numele mai adevãrat, mai
tocmit, mai alcãtuit de cãt toate, atãt cãt ºi pre ceia
ce se pleacã lor ei îndrepteazã cãtrã dreapta
credinþã, ºi-i trage cãtrã viaþa ceaia ce place lui
Dumnezeu în toate zilele fãrã rãtãcire.
Cartea cu cea mai mare circulaþie în spaþiul
românesc.

TÂRNOSANIE  slavoneºte ºi româneºte.
Târgoviºte, 1652.
BRV I (62), p. 204  206; BRV IV (62), p. 201
Volum in-40 de 35 foi nepaginate.
Târnosanie propusã dã pre elineºte ºi
slavoneºte, pre limba proastã rumâneascã. În
slavoneºte sunt scrise rugãciunile, iar în româneºte
indicaþiile tipicului.
Tipar în douã culori, negru ºi roºu. Titlul este
încadrat în ornament (identic cu al Pravilei de la
Govora), pagina având chenar de linii, cu 22-24
rânduri.
Cuprinde frontispicii ºi iniþiale ornate.
Pe verso titlului acelaºi semn al mitropoliþilor
Þãrii Ungrovlahiei cu inscripþii ºi 6 versuri dedicate
lui ªtefan mitropolitului Târgoviºtei, Exarhul Plaiului
ºi a toatã Ungrovlahia:
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Semnul carele iaste dat de la Dumnezeu preaSfinþilor Mitropoliþi ai Þãrãi Ugrovlahiei
ªTEFAN întru arhierei se cinsteaºte, / Cu toiagul
pre toþi oblãduiaºte, / Numele-i aratã ºi lucrurile, / Iarã
nevoinþa, folosurile / Neamului rumenesc, ciastã
Tãrnosanie, / Iarã descoperi bunã folosire.
Mitropolitul ªtefan este ºi autorul prefeþei, în
care sublinia:
Drept aceaia nice cum nu poate sã sfinþescã
sau sã tãrnosescã Besearicã desãvãrºitã; iarã de
va îndrãzni sã facã aciasta cineva, acela nu e numai
cãce nu face nemica, ce încã cãce îndrãzneaºte
dã se atinge de putearea carea n-are ºi nu-i e datã,
el greºaºte pãcat de moarte, ºi apoi va cãdea ºi
supt vina luãri Darului sau a afurisaniei.
Însã deaca vreame, ce de multe ori se tãmplã,
de nu poate sã meargã Arhiereul tot de-una
petutindinea sã sfinþeascã Besearicile ceale noaã,
carele-s deºarte de slava lu Dumnezeu în multã
vreame; atunce cu voe ºi blagoslovenie sã trimeaþã
pe Protopopa, sã pue Antimisul blagoslovit de
Arhiereu, carele are blagoslovenie ºi puterea ca
aceaia, carele iaste în locul Preast(ol)ului, pânã
ce se sfinþeaºte desãvãrºit, ca sã se poatã face
Liturghie în Bisearicã, pãnã ce va veni Arhiereului
prilej sã meargã sã o sfinþeascã.
Aciasta (iubiþilor miei fraþi ºi tocma slujitori ca
pentru sã se îndrepteaze nemul þãrãi noastre) am
tipãrit, ºi am cusut lãngã dinsa ºi cum trebue sã
sfãrãmeascã Arhiereul Moaºtele sfinþilor mucenici,
ºi mutarea Besearicii, sau clãtirea Preastolului în
doaã chipure, tot cu tipicul Rumãneaºte, aºijderea
ºi blagoslovenia Antimisului cu tipicul lui, de toate
pe rãnd cum trebue a-l sfinþi. Drept aceaia priimiþi,
rog, buna mea userdie, cum, de va vrea Dumnezeu,
o veþi cunoaºte tocmai caldã în toate zilele,
adãogãndu-se spre dãscoperirei învãþãturi de
folosul þãrãi ºi a sufletelor voastre tutuor.
Domnul Dumnezeu sã încredinþeze pe toþi
dragostei voastre frãþeºti (prefaþa este adresatã
clerului ºi slujitorilor þãrii), iar pe mine mântuirei cerute.
Mântuiþilor, vietuiþi întru Domnu ºi întru mulþi ani
multe fapte bune, cel mai sus însemnat (mitropolitul
ªtefan, autorul prefeþei) pofteºte ºi salutã.
Tipãriturile târgoviºtene din vremea lui Matei
Basarab, de la Mãnãstirea Dealu ºi Mitropolie,
reliefeazã nu doar aspecte al vechii noastre culturi,
ci ºi ºtiri privind ideologia feudalã a vremii, cu
componentele politic, economic, religios. Sunt un
argument important al rolului de seamã pe care l-a
jucat Cetatea de Scaun în evoluþia culturii ºi
literaturii noastre naþionale.

Victor Petrescu

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Schimbarea de generaþii
În ziua de 19 martie 1965, seara, cãtre ora 19, am
ieºit din curtea Bibliotecii Academiei în Calea Victoriei.
Era o searã frumoasã, de primãvarã. Intenþionam sã
traversez Calea Victoriei, sã mã duc acasã, cãci atunci
locuiam foarte aproape. Nu am reuºit. Pe Calea Victoriei,
dinspre Piaþa Victoriei înspre Piaþa Palatului venea un
val de 4-5 limuzine negre, tipice pentru cei care erau
membri ai C.C. al P.M.R. Acesta a fost succedat de al
doilea val de 4-5 limuzine tot negre, din aceeaºi
categorie. În fine, dupã un minut a urmat un al treilea
val, care gonea în aceeaºi direcþie. Abia dupã ce s-a
scurs ºi acesta din urmã am putut traversa Calea
Victoriei. Ajuns acasã, într-un mic bloc situat pe fosta
str. Cosmonauþilor1, am vãzut cã trecerea spre Piaþa
Palatului era blocatã de camioane grele ale armatei,
încercuite de soldaþi din trupele de securitate, înarmaþi
cu puºti mitralierã. Ei nu permiteau nici accesul pietonal
cãtre Piaþa Palatului, excepþie fãcând, presupun, cei
care locuiau pe Strada Georges Clemenceau 2 .
Emisiunile radio au anunþat scurt decesul primului
secretar al P.M.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej. A doua
zi, 20 martie 1965, ziarul Scânteia, oficiosul P.M.R., a
anunþat pe prima paginã, încadratã în întregime în chenar
negru, decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej3, ca urmare
unei grele suferinþe. Totodatã s-a decretat doliu naþional.
În acelaºi numãr al ziarului, tot pe pagina 1, s-a publicat
ºi buletinul medical care anunþa cauza decesului: neoplasm pulmonar ºi hepatic4.
Atunci, poate, a început sã mi se lãmureascã taina
limuzinelor negre care goneau pe Calea Victoriei cu o
zi în urmã. În ele erau, desigur, adãpostiþi cei care
alcãtuiau grupãrile din Biroul Politic Executiv al C.C. al
P.M.R. Ei trebuiau sã decidã rapid numirea succesorului
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aparent, acesta era
cunoscut. Se credea, conform unui zvon public, cã va fi
nominalizat Gheorghe Apostol, vechi tovarãº de echipã
al lui Gheorghe Gheorgiu-Dej, care-i asculta ºi-i executa
supus ordinele 5. Spre surprinderea tuturor însã, Ion
Gheorghe Maurer l-a propus ca urmaº al lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej pe tânãrul Nicolae Ceauºescu 6 .
Propunerea lui a fost acceptatã în unanimitate. Se ºtia
cã Nicolae Ceauºescu era un om tânãr, în acel moment avea 47 ani7, era ambiþios, adept al curentului
comunist-naþionalist8 ºi, ca atare, încãpãþânat în lupta
de emancipare de sub dominaþia U.R.S.S. 9 Cu abilitate,
lângã patul unde s-a sãvârºit Gheorghe Gheorghiu-Dej
s-a strecurat Nicolae Ceauºescu. El a fost cel dintâi
care s-a desprins din grupul fruntaºilor comuniºti ºi a
dat ultima sãrutare celui plecat dintre vii 10. A fost un
gest care voia, poate, sã-i arate viitorul. S-ar putea ca

el sã indice pentru cei avizaþi cã exista o înþelegere între
el ºi Ion Gheorghe-Maurer. Însã, dacã a existat acea
înþelegere între Nicolae Ceauºescu ºi Ion GheorgheMaurer, ea a fost verbalã, strict secretã, cunoscutã de
extrem de puþin oameni. În acest sens pledeazã o
mãrturisire a lui Ion Gheorghe Maurer, fãcutã în ianuarie
1990. Atunci a arãtat cã el nu a dat curs dorinþei lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej de a-l succeda. I. Gh. Maurer
ºi-a motivat refuzul spunând cã nu se considera potrivit,
deoarece nu era român: tatãl sãu era sas, iar mama
franþuzoaicã11. El i l-a propus atunci, lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, pe Nicolae Ceauºescu. Acesta a
acceptat. În consecinþã, la 23 martie 1965, în ziarul
Scânteia, a fost publicat numele succesorului lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej: Nicolae Ceauºescu, ales în
unanimitate în calitate de Prim-secretar al Comitetului
Central al P. M. R.12.
În vederea înhumãrii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej,
s-a stabilit ca în þarã sã fie doliu naþional timp de trei

Imaginea paginii din ziarul oficial al P.M.R., Scânteia
din data de 20 martie 1965, nr. 6564, prin care se
anunþã moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
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zile. Trupul defunctului a fost depus în sala principalã
din Palatul Republicii, fosta Salã a Tronului din Palatul
Regal. Pentru ornarea fastuoasã a sãlii ºi a catafalcului
s-a fãcut apel la talentatul arhitect Oni Oroveanu.
Începând cu dimineaþa zilei de duminicã, s-a permis
doritorilor sã treacã prin dreptul catafalcului pentru a-ºi
lua ultimul rãmas bun de la cel decedat.
În ziua de 24 martie 1965, în scurtul sãu discurs
funebru, Nicolae Ceauºescu, dupã modelui lui I. V. Stalin,
a rostit cuvinte care au fost interpretate ca un jurmãmânt
de fidelitate13. El se angaja sã continue acþiunea, munca
ºi linia trasatã de Gheorghe Gheorghiu-Dej.
ªtia bine cã în acel moment conducãtorul comunist
decedat era în plinã glorie. Pe plan intern, obþinuse
succese vizibile în economie în diverse ramuri:
construirea barajului hidroelectric de la Porþile de Fier,
a oraºului chimiei Victoria (Fãgãraº), a centrului de
exploatare a uranuiului din oraºul Petru Groza,
(actualmente ªtei, Jud. Bihor), a uzinelor constructoare
de autocamioane ºi tractoare din oraºul Stalin (revenit
la vechiul nume  Braºov) ºi, în fine, reîncepuse
modernizarea oraºelor, prin tãierea în Bucureºti a
magistralei nord-sud (actualmente Bd. Dimitrie
Cantemir) ºi construirea de noi cartiere de blocuri
socialiste. Aceasta din urmã era o acþiune direct
populistã prin care se urmãrea rezolvarea crizei
locuinþelor de dupã rãzboi, dupã marea migrare a
populaþiei rurale în industrializatul mediu urban. În
acelaºi timp, în plan intern, Gheorghe Gheorghiu-Dej
încercase sã instituie pacea social-politicã: între anii
1962 ºi 1964 a eliberat din închisoare deþinuþii politici14.
Spera ca astfel sã ºteargã din memoria naþiunii chinurile
la care fuseserã supuºi acei oameni. În plan extern,
Gheorghe Gheorghiu-Dej obþinuse rezultate notabile.
Între 15 iunie ºi 15 august 1958 trupele sovietice se
retrãseserã din România15  iar în anul 1964 publicase
Declaraþia din aprilie a P.M.R. cu privire la relaþiile cu
U.R.S.S. ºi R. P. Chinezã16.
Acest ultim act provocase vâlvã pe plan internaþional
ºi iritare la Moscova. Prin el se contesta sistemul
internaþional bipolar, care se credea imuabil dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial ºi se încerca revenirea la
dreptul popoarelor, impus de cardinalul Richelieu în
timpul discutãrii pãcii Westfalice (1643-1648)17.
În ianuarie-februarie 1965, la Varºovia, Gheorghe
Gheorghiu-Dej îºi reafirmase poziþia în faþa participanþilor
la conferinþa organizatã acolo pentru conducãtorii
comuniºti obedienþi faþã de Kremlin. Dupã mãrturiile lui
Paul Sfetcu, secretarul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej,
conducãtorul P.M.R. a fost cazat în condiþii
necorespunzãtoare: într-o ºcoalã neîncãlzitã, cu
podeaua din scânduri date cu catran, care degajau un
miros greu de suportat18. Foarte probabil, cazarea din
Varºovia a determinat declanºarea cancerului galopant
al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
La 2 martie 1965, a avut nevoie de un nou consult
medical. La el a participat ºi o echipã de medici venitã
din Franþa. S-a pus diagnosticul de cancer19.

20

Prima paginã din ziarul oficial al P.M.R., Scânteia din
23 martie 1965, nr. 6567, în care se publicã hotãrârea
membrilor prezenþi la Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central care, în unamitate l-au ales pe
Nicolae Ceauºescu Secretar General al P.M.R., ca
urmaº al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cu toate acestea, membrii C.C. al P.M.R. au decis
sã foloseascã prestigiul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
pentru susþinerea alegerilor legislative din 7 martie 1965.
Când a apãrut la postul de televiziune, Gheorghe
Gheorghiu-Dej arãta ca un om foarte bolnav. Propaganda
oficialã l-a prezentat însã contrar. Aspectul lui real nu a
înºelat privitorii. Doi strãluciþi medici, ªerban Milcoveanu
ºi Vasile Noveanu, care au vãzut ºi au auzit cuvântarea
transmisã cu ocazia alegerilor din martie 1965, au
contrazis punctul de vedere oficial. Ei au remarcat cã
arãta ca un bolnav în stare gravã, fazã de cancer cu
metastaze. Au avut dreptate: la 19 martie 1965
Gheorghiu-Dej a încetat din viaþã.
Nicolae Ceauºescu, dupã preluarea funcþiei de primsecretar al P.M.R., a ºtiut cã trebuie sã respecte o serie
de convenienþe pentru a justifica alegerea sa. În vederea
asigurãrii alegerii sale în conformitate cu canoanele
politice ºi juridice impuse de P.M.R. cu anunþata
continuitate a activitãþii lui Dej, în iulie 1965 Nicolae
Ceauºescu a convocat un congres al partidului. L-a
numerotat congresul al IX-lea, þinând seama de numãrul
congreselor începând de la înfiinþarea P.C.R.
Prima schimbare majorã la acel congres a fost cea
a modificãrii numelui partidului. Se revenea la vechea
denumire de Partid Comunist Român. Noua denumire
era importantã, cãci evidenþia caracterul naþional al
partidului comunist. În trecut, el se numise Partidul
Comunist din Romînia, ceea ce voia sã arate cã era o
secþiune a Internaþionalei a III-a, deci în subordonare
directã faþã de Moscova. Ceauºescu a vrut sã arate cã
exista o continuitate a acþiunii ºi ideologiei comuniºtilor
români, pe care el o respecta ºi o reactualiza. P.M.R.
reprezentase o denumire conjuncturalã, care oglindise
la un moment dat alianþa politicã între comuniºti ºi
socialiºti.
Apoi s-a schimbat denumirea statului. De la
Republica Popularã Românã, s-a trecut la Republica
Socialistã România. Denumirea marca noul caracter
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naþional al statului. În acelaºi timp, cum era firesc, s-a
elaborat ºi s-a impus o nouã Constituþie. Prin ea se
întreprindeau ºi alte schimbãri. Între acestea erau ºi
cele care se referau la raporturile dintre România ºi
U.R.S.S.: a dispãrut complet referirea la subordonarea
Bucureºtiului faþã de Moscova. Apoi Nicolae Ceauºescu
ºi-a pus problema, ca un adevãrat killer politic, sã-i
îndepãrteze pe vechii co-militores, care prin numele ºi
faptele lor erau prea apropiaþi de Gheorghe GheorghiuDej. S-a luat hotãrârea, în cadrul Congresului, sã se
elimine dubla funcþie ºef de partid ºi de stat. Ca urmare,
la 24 iulie 1965, Alexandru Drãghici ales membru al
C.C. al P.C.R. ºi-a pierdut funcþia de ministru al
securitãþii statului. Fusese o demnitate odioasã în mintea
ºi în sufletele românilor, care suferiserã chinurile
torþionarilor din regimul comunist20.
Astfel se anunþa începutul sfârºitului vechii echipe
a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi înlocuirea ei cu alta
nouã, agreatã de Nicolae Ceauºescu.
Foarte puþini au fost cei care au înþeles cu adevãrat
cele întâmplate. Înlocuirea atotputernicului Alexandru
Drãghici era semnificativã. El deþinuse vreme de 13 ani
(1952-1965) demnitatea de ministru de interne ºi al
securitãþii statului. Fusese omul care, în oarecare
mãsurã, subordonase acþiunile P.M.R.21. El fusese în
concurenþã cu Nicolae Ceauºescu pentru succesiunea
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Acum era îndepãrtat
discret, fãrã vâlvã, fãrã sã i se dea putinþa de a se opune22.
Astfel se anunþa un plan sumbru pentru îndepãrtarea
tuturor indezirabililor lui Nicolae Ceauºescu sub forma
unei rotire de cadre.
Nicolae Ceauºescu, din anul 1965, a mers pe un
drum cu douã benzi deosebite. Pe cea dintâi, cea a
domeniului economic ºi a politicii externe, a continuat
linia trasatã de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe cea de a
doua, a conducãtorilor P. C. R. ºi a colaboratorilor direcþi,
a recurs la schimbãri mari. A adus oameni aparent noi.
Am folosit aici termenul de aparent, deoarece oamenii
lui Nicolae Ceauºescu erau formaþi tot în ºcoala cadrelor
de partid  Jdanov, ulterior ªtefan Gheorghiu  de foºti
profesori cu state vechi, serioase, în munca de educaþie
comunistã. De aici se poate conchide cã ºi în acest
domeniu a fost o continuitate. Schimbarea a fost o formã

Aspecte de la funeraliile lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
prezentate în Scânteia din 25 martie 1965, nr. 6569.

de rotire a oamenilor din vârf. Astfel, cei de rând erau
înºelaþi de propaganda ceauºistã. Departamentul de
dezinformare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
rãspândea tenace, cu încãpãþânare, ideea cã s-ar fi
produs o schimbare23. În realitate, ofiþerii de securitate
ºi reþeaua lor de informatori, poate mai numeroºi ca
înainte de 1965, vegheau sã nu fie atinsã imaginea bine
machiatã, imaculatã a lui Nicolae Ceauºescu. Acesta,
sfãtuit de consilierii sãi, în primul rând de Ion Gheorghe
Maurer, a fãcut schimbãrile în rândul conducãtorilor P.
C. R. cu prudenþã ºi viclenie. În acest mod, nu a provocat
vâlvã în rândurile oamenilor obiºnuiþi, care credeau cã
este o îndepãrtare de U.R.S.S., cãci îºi pierdeau locurile
rusofilii. A fost o iluzie. În realitate, relaþiile U.R.S.S. 
România se menþineau calde. Dovadã în acest sens
este plata în decembrie 1965, de cãtre P.C.R., a sumei
de 250.000 USD cãtre Moscova. Suma reprezenta o
tranºã a restanþei care trebuia achitatã de România pentru
întreþinerea partidelor comuniste de pe plan universal.
În ianuarie 1966 P. C. R. a dispus plata celei de-a doua
rate de 250.000 USD în contul datoriei pe anul 196524.
În fine, în anul 1965, a mai apãrut un alt element
care a caracterizat ºi conducerea lui Nicolae
Ceauºescu: minciuna. În luna decembrie a acelui an
conducãtorului P.C.R. ºi soþiei sale, Elena, li s-a dãruit
Diploma de Bacalaureat. Acest cadou provenea de la
liceul bucureºtean cu mare tradiþie, numit atunci ªcoala
Medie nr. 10, ulterior Zoia Kosmodemianskaia, revenitã
astãzi la numele iniþial de ªcoala Centralã. De rezolvarea
acestei probleme s-a ocupat ministrul învãþãmântului
de atunci, ªtefan Bãlan, un intelectual modest25. Acest
act aratã cã, de la începutul preluãrii puterii, Nicolae
Ceauºescu a folosit minciuna, abil ascunsã de propaganda de stat. Ceauºescu nu a putut înºela totuºi pe
nimeni, nici pe locuitorii din România, nici pe cei din
strãinãtate. Era suficient sã fie ascultat cum vorbeºte.
Imediat se înþelegea cã omul absolvise cu greu cursurile
primare ale ºcolii rurale din Scorniceºti, datoritã
bunãvoinþei învãþãtorului Gherasim. Nicolae Ceauºescu
era însã înzestrat cu o remarcabilã viclenie nativã, carei permitea sã foloseascã minciuna ca armã politicã. ªtia
cã o minciunã repetatã devine un adevãr pentru mase.
Totodatã, învãþase de la Gheorghe Gheorghiu-Dej cã nu
trebuia sã pãstreze pe nici unul dintre cei care se arãtau
neîncrezãtori în mãsurile dictate de el. Se impunea sã
fie îndepãrtaþi imediat. A fost o regulã impusã, din 1965,
în jocul sãu politic.
Pot sã închei, afirmând cã din anul 1965 s-au profilat
trãsãturile caracteristice ale regimului condus de Nicolae
Ceauºescu. În timp ele se vor accentua ºi se vor preciza,
dar nu se vor îmblânzi niciun moment. Din pãcate pentru
România, tenacitatea, obstinaþia, minciuna politicã
promovate la nivelul adevãrului absolut nu au condus la
o situaþie bunã, ci la una maleficã. Dovadã în acest sens
este sfârºitul lui Nicolae Ceauºescu, rezultat din
atitudinea unui lider care nu a avut mobilitate în viaþa
politicã, nici posibilitate sã-ºi înþeleagã capacitatea ºi
propria mãsurã, vãzute de cei înþelepþi încã din anul 1965.
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NOTE
1
În cursul anilor, strada a purtat mai multe nume: Al. Lahovari,
Kuibîºev, Cosmonauþilor, iar astãzi se numeºte George Enescu.
2
Pânã în 1990 aceastã stradã a avut numele de Gabriel Peri.
3
În conformitate cu cele scrise în buletinul medical, Gheorghe
Gheorghiu-Dej a murit la data de 19 martie 1965, la ora 17,43 (cf.
Scânteia, an XXXIV, nr. 6564/20 martie 1965, p. 1).
4
Ibidem. Buletinul medical a fost semnat, în primul rând, de ministrul
Sãnãtãþii, dr. Voinea Marinescu.
5
Cf. Catherine Durandin, Nicolae Ceauºescu. Vérités et
mensonges dun roi communiste, Albin Michel, Paris, 1990, p.
121; Adam Burakowski, Dictatura lui Ceauºescu (1965-1989).
Geniul Carpaþilor, trad. în limba românã, ed.1, Polirom, Iaºi, 2011,
p. 56-57, 63-69.
6
În seara zilei de 19 martie 1965 un grup restrâns al decidenþilor din
Biroul Politic al C. C. al P. M. R. a acceptat propunerea lui Ion
Gheorghe Maurer ca succesor al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej sã
fie Nicolae Ceauºescu. În ziua de 22 martie 1965 Plenara
extraordinarã a C. C. al P. M. R. l-a votat în unanimitate pe Nicolae
Ceauºescu ca succesor al lui Gh. Gheorghiu-Dej (ibidem). A se
vedea ºi Florian Banu, Moartea, succesiunea ºi eternizarea lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în Arhivele Securitãþii, vol. II, Ed. Nemira,
Bucureºti, 2006, p. 184-190; Este interesat de consemnat cã unul
dintre principalii candidaþi la succesiunea lui Gheorghe GheorghiuDej ºi anume Alexandru Drãghici, nu a fost prezent în momentul în
care Ion Gheorghe Maurer l-a propus pe Nicolae Ceauºescu (cf.
Am adus cenuºa lui Alexandru Drãghici în România, ascunsã
sub bancheta maºinii, interviu cu fiul lui Alexandru Drãghici, numit
tot Alexandru, în Jurnalul Naþional, 3 februarie 2004).
7
Era nãscut la 26 ianuarie 1918, în comuna Scorniceºti, din Judeþul Olt,
într-o familie de þãrani (cf. Catherine Durandin, op. cit., p. 27-29).
8
Cf. A. Burakowski, op.cit., p. 314-315.
9
Cf. C. Durandin, op. cit., p. 109-112.
10
Relatarea aparþine lui Alexandru Bârlãdeanu (cf. Lavinia Betea,
Alexandru Bârlãdeanu despre Dej, Ceauºescu ºi Iliescu.
Convorbiri, în idem, Partea lor de adevãr, Ed. Compania, Bucureºti,
2008, p. 177-184 ºi urm.; Alexandru Bârlãdeanu despre împrejurãrile
succesiunii Dej  Ceauºescu. O înregistrare realizatã de Eugen
Preda ºi Mariana Conovici la 15 februarie 1995, în http://
www.romania-actualitati.ro/1995_alexandru_barladeanu_
despre_alegerea_lui_nceausescu-54004 (consultat 20 iunie 2015).
11
Interviu TVR, difuzat în 19 ianuarie 1990.
12
Cf. Scânteia, An XXXIV, nr. 6567 din 23 martie 1965, p. 1.
13
Idem, nr. 6569 din 25 martie 1965, p. 1.
14
Cf. Decretul nr. 5/1963, Decretul nr. 767/1963, Decretul nr. 176/
1964, Decretul nr. 411/1964, nepublicate în Buletinul Oficial. În anul
1962 au fost eliberaþi 1.304 deþinuþi politici, în 1963  2.892, iar în
anul 1964  464. Pentru discuþiile privind cifrele celor încarceraþi ºi
eliberaþi a se vedea Vlad Georgescu, Istoria Românilor. De la
origini pânã în zilele noastre, ed. II, Ed. Humanitas, Bucureºti,
1992, p. 270; Denis Deletant propune alte cifre  cca. 17.000
persoane  pentru cei deþinuþi politic în închisorile din timpul conducerii
României de cãtre Gh. Gheorghiu-Dej: numãrul persoanelor
condamnate la închisoare pentru infracþiuni împotriva securitãþii
statului era în ianuarie 1960 de 17.613. Prima scãdere vizibilã s-a
produs între ianuarie ºi decembrie 1963, când numãrul s-a micºorat
de la 16.237 la 13.017, mulþi legionari fiind eliberaþi. În urmãtoarele
12 luni, ca urmare a amnistiilor decretate de Gheorghiu-Dej în 1963
(decretul nr. 5 ºi nr. 767), numãrul a scãzut la 9.333, iar în 1964
(decretul nr. 176 din aprilie ºi nr. 411 din iulie) mulþi dintre cei rãmaºi
au fost puºi în libertate (cf. Denis Deletant,Teroarea comunistã în
România. Gheorghiu-Dej ºi statul poliþienesc, 1948-1965, trad.în
limba românã de Lucian Leuºtean, Ed. Polirom, Iaºi, 2001, p. 61).
15
Cf. Acordul între Ministerul Forþelor Armate ale Republicii
Populare Române ºi Ministerul Apãrãrii al Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste referitor la modalitatea retragerii trupelor
sovietice din România, semnat la Moscova la 24 mai 1958.
(Arhivele Ministerului Apãrãrii Naþionale, fond Tratatul de la
Varºovia, dosar 5/13, f. 1-5).
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Titlul complet al actului este: Declaraþie cu privire la poziþia
Partidului Muncitoresc Român în problemele miºcãrii comuniste
ºi muncitoreºti internaþionale adoptatã de Plenara lãrgitã a C. C.
al P. M. R. din aprilie 1964, Ed. Politicã, Bucureºti, 1964, 61 p.
17
Cf. Radu ªtefan Vergatti, Sfânta Alianþã. Un model istoricojuridic pentru o Uniune europeanã, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti,
2004, p. 21 ºi urm.
18
Cf. Paul Sfetcu, 13 ani în anticamera lui Dej, ed. I, Fundaþia
Culturalã Românã, Bucureºti, 2000, p. 270-274.
19
Ibidem.
20
Alexandru Drãghici ºi-a pierdut calitatea de ministru de interne ºi
viceprim-ministru (cf. Decretul Consiliului de Stat nr. 469/24 iulie
1965) rãmânând numai membru al Comitetului Central al P. C.R.
21
Miron Constantinescu, în ºedinþele Biroului Politic din 3, 4, 6, 12
aprilie 1956 a criticat violent rolul Securitãþii care subordona acþiunile
P.M.R. El l-a citat chiar pe Nicolae Ceauºescu în sprijinul afirmaþiilor
sale: Cred cã este necesar ca activitatea M.A.I. ºi a Securitãþii sã
fie trecutã definitiv sub controlul Biroului Politic. Poate chiar
Securitatea sã fie despãrþitã de M.A.I. ºi sã fie trecutã sub
conducerea unui comitet. Cred cã tov. Drãghici poate ajuta Biroul
Politic mai bine întrucât el cunoaºte mai multe cazuri de abuzuri.
Nu are niciun rost sã ascundem lucrurile pentru cã cu timpul ele
tot apar. Tovarãºul Nicolae Ceauºescu, caracterizând activitatea
M.A.I., a spus la plenarã Securitatea este un cal nãrãvaº care na fost bine cãlãrit. Eu sunt de acord cu cele spuse de tov.
Ceauºescu. Securitatea este un resort foarte important, dar acest
resort nu a fost bine îndrumat. Îndrumarea a fost unilateralã ºi
aceasta este ºi vina noastrã. Se considera deci cã aceastã
instituþie devenise un instrument în mâinile lui Dej (cf. Florian Banu,
Studiu introductiv, în Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor
Securitãþii, Securitatea. Structuri  cadre. Obiective ºi metode,
vol. I (1948-1967), coord. Florica Dobre, autori Florian Banu, Camelia
Ivan Duicã, Theodor Bãrbulescu, Liviu Þãranu, Ed. Enciclopedicã,
Bucureºti, 2006, p. XXVII).
22
A se vedea infra, nota nr. 6: Alexandru Drãghici nu a fost invitat
sã participe la ºedinþa conducãtorilor P.M.R. care l-au desemnat
pe N. Ceauºescu succesor al lui Gh. Gheorghiu Dej. Istoricul
Ioan Scurtu a relatat cã ªtefan Andrei i-ar fi comunicat în anul
1993 cã Alexandru Drãghici ar fi participat la acea întâlnire (cf.
Ioan Scurtu, Martie 1965: Moartea lui Gheorghiu-Dej, alegerea
lui Nicolae Ceauºescu, în http://www.ioanscurtu.ro/martie1965-moartea-lui-gheorghiu-dej-alegerea-lui-nicolaeceausescu/, consultat în 12 martie 2017). Informaþia este inexactã.
Calitatea ºi funcþia avutã în 1965 de ªtefan Andrei nu-i permiteau
sã participe la o ºedinþã a conducãtorilor partidului care au
desemnat succesorul lui Gh. Gheorghiu-Dej. Totodatã, ªtefan
Andrei a precizat cã l-a cunoscut pe Alexandru Drãghici dupã
alegerea lui Nicolae Ceauºescu în fruntea partidului ºi a þãrii, în
timpul unei vizite în Franþa (cf. I se spunea Machiavelli. Stãpânul
secretelor lui Ceauºescu, ªtefan Andrei în dialog cu Lavinia
Betea, Ed. Adevãrul, Bucureºti, 2011)
23
Idem, p. XXVI-XXVII.
24
Cf. Petre Opriº,Colaborarea militarã româno-vietnamezã la sfârºitul
anilor 60, în Revista Agero, http://www.agero-stuttgart.de/
REVISTA-AGERO/ISTORIE/Colaborarea% 20militara%20romanovietnameza%20la%20sfarsitul% 20anilor%2060%20de%
20Petre%20Opris.htm, consultat 20 iunie 2015.
25
Cf. Lavinia Betea, Cum a obþinut Ceauºescu diplomele de
Bacalaureat ºi licenþã în ºtiinþe economice, în Historia,
26.04.2012, http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/
articol/cum-ob-inut-ceau-escu-diplomele-bacalaureat-i-licen-ntiin-e-economice, consultat în 20 iunie 2015. Pânã în anul 1989
elevii liceului respectiv puteau vedea cum în registrul pãstrat în
Muzeul ªcolii exista menþiunea cã Nicolae Ceauºescu ºi alþi
fruntaºi comuniºti promovaserã acolo examenul de bacalaureat.

Radu ªtefan Vergatti

Membru titular al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

DEMERS BIBLIOTECAR MODERN
O iniþiativã a voluntarilor bibliotecii:
Concursul de poezie ºi desen În cãutarea primãverii
Primãvara vine cu soare, flori ºi voie bunã, dar ºi cu
multe activitãþi de animaþie culturalã la Biblioteca
Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa. În data de 21
martie 2017, la sediul bibliotecii judeþene, s-a desfãºurat
în primã ediþie Concursul de poezie ºi desen În cãutarea
primãverii.
De a lungul timpului, Ziua Internaþionalã a Poeziei
(21 martie) a fost sãrbãtoritã în diverse moduri de cãtre
bibliotecã, accentul punându-se pe activitãþile dedicate
publicului foarte tânãr. Anul acesta, evenimentul a
coincis cu iniþiativa a douã active voluntare ale instituþiei,
Cãtãlina Radu ºi Ioana Oprea, eleve la Colegiului Naþional
Constantin Carabella din Târgoviºte, de a stimula
creativitatea colegilor lor prin organizarea unui concurs
centrat pe poezie ºi desen.
Iniþiativa fost bine receptatã, atât de cãtre bibliotecari,
cât ºi de cãtre partenerii instituþiei, astfel cã, proiectul a
fost dezvoltat într-un veritabil concurs, la care urmau sã
participe elevi de la mai multe licee târgoviºtene. Formula aleasã fost cea a unui echipaj format din doi elevi,
unul compunând o poezie pe tema anunþatã în titlul
concursului, iar celãlalt realizând un desen, ce se dorea
o transpunere graficã a poeziei. Punctajul obþinut de
echipaj ar fi fost media notelor primite pentru poezie,
desen, dar ºi pentru modul de prezentare.
Creaþiile au fost realizate de cãtre elevii mai multor
instituþii de învãþãmânt de nivel liceal, partenere ale
bibliotecii judeþene: Liceului Tehnologic Nicolae
Ciorãnescu, coordonaþi de bibliotecar Florentina Tiþa,
elevii Liceului Teoretic Petru Cercel, coordonaþi de
bibliotecar Gabriela Stroescu ºi profesor Cãtãlina
Voicu, elevii Colegiului Naþional Constantin
Cantacuzino, coordonaþi de profesorii Alina Vâlciu,
Roxana Tãnase, Aurelia Stancu, Marinuºa Constantin
ºi Alexandru ªtefãnescu, elevii Colegiului Naþional

Constantin Carabella, coordonaþi de bibliotecar
Cristina Stan.
Juriul, format din omeni de culturã ºi media (poetul
Vali Niþu  ºef serviciu la Primãria Municipiului
Târgoviºte, Andreea Ghercã  reporter Columna TV ºi
Alina Cojanu  bibliotecar în cadrul bibliotecii judeþene)
a avut o misiune grea în stabilirea primelor echipaje
clasate. În urma punctajului obþinut, premiul I a fost
adjudecat de: Georgiana Andreea Glonþ ºi Dumitru
Ciprian, elevi la Liceului Tehnologic Nicolae
Ciorãnescu, urmaþi la micã diferenþã de ªtefania
Niþescu ºi Ioana Cândea, eleve la Colegiul Naþional
Constantin Cantacuzino
Alãturi de biblioteca judeþeanã, Primãria Municipiului
Târgoviºte ºi Editura Bibliotheca au contribuit cu
numeroase cãrþi (printre care ºi frumoasa ediþie a
Enciclopediei Municipiului Târgoviºte), astfel încât,
niciunul dintre elevii implicaþi în concurs nu a plecat fãrã
un premiu.
Programul concursului a fost completat cu douã
momente artistice  moment muzical ºi un moment de
teatru  în interpretarea elevelor Rebeca Zamfir ºi
Emma Istrate, de la Colegiul Naþional Constantin
Cantacuzino.
Pentru a încuraja tinerele talente, obiectiv aflat
de mai mulþi ani în atenþia bibliotecii judeþene,
lucrãrile participante în concurs vor fi publicate în
revista instituþiei, Curier, începând cu acest
numãr, la rubrica Tinere condeie.

Alexandru ªtefãnescu

Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa
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Seara de carte de la Târgoviºte 
cel mai bun prilej de socializare
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu în colaborare cu Facultatea
de ªtiinþe Politice, Litere ºi Comunicare a
Universitãþii Valahia din Târgoviºte
continuã tradiþia deja bine-cunoscutã a
evenimentului socio-cultural Seara de
carte de la Târgoviºte. De aproape cinci
ani, Biblioteca Judeþeanã este gazda
acestui eveniment care continuã sã
aducã la un loc oameni iubitori de lecturã
ºi dornici sã socializeze.
Elevi, studenþi, profesori ºi mulþi alþi
oameni, cu funcþii mai mult sau mai puþin
importante, se întâlnesc o datã la douã
sãptãmâni, de la ora 18:00 pentru a
dezbate cãrþi ºi alte subiecte diverse.
Evenimentul a reuºit sã creeze o
atmosferã foarte familialã pentru participanþi. În
ciuda aparenþei unui atitudini formale, Seara de
carte a devenit o întâlnire între un grup de prieteni
care discutã idei sociale ºi filosofice la un ceai, o
cafea sau chiar un suc. Aici orice urmã a unei clase
sociale dispare, fiecare având dreptul ºi ºansa de
a-ºi exprima liber opinia, fãrã a se simþi incomod.
Cãrþi cu o puternicã încãrcãturã emoþionalã,
precum Jurnalul fericirii, de Nicolae Steinhard sau
cãrþi ale cãror autori au marcat literatura universalã
precum, Umberto Eco, Gabriel Garcia Marquez,
Ernest Hemingway, Paulo Coelho sau Charles
Bukowski, au fost pânã acum pe lista preferinþelor
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iubitorilor de lecturã. Seara de carte nu a uitat nici
de autorii români, printre alegeri numãrându-se
Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, George
Cãlinescu sau Vasile Voiculescu. Fie cã cineva a
ales sã aducã participanþilor în atenþie o anume
carte, fie cã a fost vorba de dezbateri colective,
membrii clubului de lecturã au discutat de-a lungul
timpului idei filosofice, probleme sociale ºi ºi-au
exprimat opinia cu privire la fapte istorice ºi
consecinþe ale acestora.
Scopurile majore ale acestor întâlniri sunt
dezbaterea cât mai multor probleme de naturã
socialã ºi ilustrarea punctelor de vedere cu privire
la acestea, ale cât mai multor oameni
venind din categorii diferite; organizarea
ºi dezvoltarea unei activitãþi culturale cât
mai intense la Târgoviºte; atragerea
tinerilor cãtre astfel de evenimente ºi
bineînþeles hrãnirea pasiunii lecturale.
Participanþilor activi le dorim sã nu
renunþe niciodatã la aceastã lume magicã a
cãrþilor, iar celor ce nu s-au alãturat încã le
putem spune cã-i aºteptãm cu drag în marea
noastrã familie culturalã, joia, de douã în douã
sãptãmâni, de la ora 18:00, la Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu

Claudia F. Badea

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Lecturi publice. Binomul cultural:
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni 
Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa gãzduieºte, aºa cum ºi-a obiºnuit
publicul dâmboviþean, ºi nu numai, în a treia
sãptãmânã din fiecare lunã, de aproape 4 ani,
Lecturile publice. În faþa unui public, uneori mai
numeros (format ºi din elevi târgoviºteni), alteori
format din scriitori locali ºi invitaþi de la nivel
naþional, sunt prezentate fragmente din scrierile
poeþilor ºi prozatorilor reprezentativi, membri ai
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.
Lecturile publice sunt, în acest moment 
primãvara anului 2017, prin participarea scriitorilor
afiliaþi la Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, o
sãrbãtoare culturalã, un reuºit eveniment, creat
sã-i atragã pe cei talentaþi spre creativitate, spre
bucuria lecturii, un moment literar-cultural de o
sensibilitate ce adunã energiile creative în jurul
cuvântului. Rigurozitatea organizatorilor (a treia
sãptãmânã din fiecare lunã, joi, ora 15, în Sala de
Protocol a Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu), conþinutul calitativ al textelor de
istorie, criticã literarã, poezie, prozã, atrag un public avizat, tineri dornici de cunoaºtere, unii dintre
aceºtia fiind publicaþi în revistele literare (Litere,
Impact, Climate literare etc), reprezintã sensul
acestor întâlniri culturale, evident, de un înalt standard educaþional.
De-a lungul timpului au prezentat fragmente
din scrierile lor, Carmen Georgeta Popescu, din
volumele de poezie Eºafodul culorilor ºi Viaþa
ca un joc, Constanþa Popescu, din volumele

Capcana cuvintelor, Lacrimi nescrise, Vinovaþi
de nemurire.
O prezenþã constantã a întâlnirilor culturale
este ploieºteanul S.S.T.-ist  scriitorul Emanuel
Toma, membru al Uniunii Scriitorilor din România,
citind la întâlnirile noastre din scrierile sale: Exilat
în mine însumi, Vultur rãspândit, poetul Grigore
Grigore, poeta bucureºteancã prof. Victoria
Milescu  membrã a Uniunii Scriitorilor din
România, scriitorul George D. Piteº. De
asemenea, o prezenþã de certã calitate, noul
membru al S.S.T., jurnalistul ºi scriitorul Adrian
Stângã cu  fragmente din volumul La fiecare
pas.
Lecturile publice se bucurã întotdeauna de
prezenþa, ºi în calitate de spectatori, nu numai de
autori de poezie sau prozã, a scriitorilor George
D. Piteº, Grigore Grigore, George Ioan Canache,
George Toma Veseliu, Florea Turiac, Corin Bianu
ºi alþi creatori de frumos din cuvinte. S-a propus
ca, din luna aprilie 2017, Lecturile publice sã aibã
un traseu itinerant: municipiul Moreni (ediþia din
20 aprilie s-a desfãºurat în locaþia de la Biblioteca
municipalã), Pucioasa, Titu, Gãeºti, în colaborare
cu bibliotecile ºi ºcolile din aceste oraºe. De
asemenea, la finalul fiecãrei întâlniri literare, prof.
Mihai Stan, redactor-ºef Litere, a prezentat
publicaþia Litere, revistã lunarã de culturã a
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.
Pe parcursul celor 4 ani, o prezenþã constantã
a fost scriitorul Mihai Stan, moderatorul întâlnirilor,
preºedintele Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni,
membru al Uniunii Scritorilor din România. Alãturi
de el, criticul literar, scriitorul George Toma
Veseliu care a citit din Sonetele lui Petru Cercel
ºi Pasãrea Lis. Poetul Florea Turiac a participat
cu lecturi din cãrþile de versuri Frunzele neliniºtii
ºi Lacrimile neodihnei.
În cadrul Lecturilor publice, poetul George
Coandã a comentat ºi a citit fragmente din
minunatul volum O cetate, o patrie, o lume,
evocând imagini ale dascãlilor sãi de la Liceul
Ienãchiþã Vãcãrescu, din urmã cu 60 de ani,
trezind interesul scriitorilor participanþi la
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evenimentul cultural, mulþi dintre ei fiind absolvenþi
ai liceului târgoviºtean. George Coandã scrie o
poezie modernã, unde cuvântul respirã
frumuseþea timpului trãit.
În anul 2016, în luna mai, lecturile publice s-au
mutat la Pucioasa, la Centrul Cultural Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti, în cadrul
Festivalului Naþional de Culturã ºi Literaturã, iniþiat,
în urmã cu 5 decenii, de scriitorul, poetul, istoricul,
prof. George Coandã. La întâlnire au citit din
creaþiile lor literare: Vilia Banþa  Departe de
Shangri-La ºi Urcând colina fierbinte; Ion Iancu
Vale  Revelaþii ºi Singur în turn; Liviu Gabriel
Simionescu  Mitul prezentului, Pribegi prin
palatul de gânduri ºi Olga Panþuroiu  Culorile
amurgului. Primãvara Albastrã a adunat în jurul
ei iubitori ai scrisului, precum Alex Vâlcu, George
Toma Veseliu, George Coandã, Florea Turiac,
Constantin Voicu, Ion George Canache,
Constanþa Popescu, George D. Piteº, Ioan Viºan,
Grigore Grigore, Sorina Vissarion, Maria Papazian,
Andrada Stan, Dan Gîju.
Colaborarea scriitorilor membri ai Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni cu Editura Tipo Moldova
din Iaºi, condusã de scriitorul Aurel ªtefanachi,
beneficã colaborare  realizatã prin intermediul
Editurii Bibliotheca, sub directa coordonare a
prof. Mihai Stan, mulþi scriitori târgoviºteni ºiau gãsit locul în colecþiile Opera Omnia ale lui
Aurel ªtefanachi. Astfel, au apãrut în
prestigioasa editurã, urmãtoarele volume:
Galaxii cu dor  George Coandã; Rescriu ce
mi-a fost scris  Vali Niþu; Marea tãcere  Corin
Bianu; Vindecarea singurãtãþii  Florea Turiac;
Sinele dansând  Daniela-Olguþa Iordache;
Primejduitele fiinþe sau Cartea cu zei, cu genii
ºi eroi, cu critici ºi morminte, dintr-un rãzboi
proteic în limbaj  Emil Stãnescu/Mihai Samson
Petrescu. În Colecþia Opera Omnia  Romanul
de azi  ajunsã la peste 75 de numere au apãrut:
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Paradis  Ieºirea din Paradis  Mihai Stan;
Jurnalul de la Marcona  Ion Mãrculescu; Clone
 Mihai Stan; Vãcãreºtii la amiazã  Corin Bianu;
Labirintul hienei  Dan Gîju; Colonia  Sãrutul
copacilor; Noi exilaþi la Pontul Euxin, Moartea
unui preºedinte  George Toma Veseliu.
Scriitori ai SST au publicat ºi în Colecþia Opera
Omnia  Publicisticã ºi eseu contemporan: Arta
derivei. Tablete. Consemnãri. Resemnãri 
Tudor Cristea; Cu noi în cârcã prin Europa 
Mircea Constantinescu; Vãcãreºtii. O dinastie
poeticã ºi Istorie. Culturã. Credinþã la români.
De la ªtefan cel Mare la Dimitrie Cantemir 
Victor Petrescu; Mereu poeþii  Liviu Grãsoiu,
Publicisticã de tinereþe; Pe simezele memoriei
ºi Romanul vieþii ºi operei lui Alexandru
Odobescu  Florentin Popescu.
La Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa au fost lansate mai
multe volume apãrute la Editura Bibliotheca ºi
Editura Tipo Moldova:, Continuatorii ªcolii
literare ºi artistice de la Târgoviºte, de George
Toma Veseliu, Psihologia transversalã, de
Gheorghe Schwartz, Un dicþionar al scriitorilor
români contemporani, vol. 1 ºi 2, coordonator,
Ioan Holban, Dicþionar de simboluri ºi credinþe
tradiþionale româneºti, de Romulus
Antonescu, Bibliografie, de Leo Butnaru.
Prezentãrile volumelor au fost fãcute de
scriitorii Mihai Stan ºi Aurel ªtefanachi. Printre
invitaþi s-au aflat George Coandã, Petre
Gheorghe Bârlea, Tudor Cristea, Victor
Petrescu, Florea Turiac, Dan Gîju, Corin Bianu,
membri ai Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni,
prezenþi în Un dicþionar al scriitorilor români
contemporani, coordonator Ioan Holban.
Lecturile publice  o reuºitã reuniune culturalã,
o prezenþã regionalã, posibilã ºi datoritã
difuzãrii de cãtre Columna TV. Mulþumim!

Vali Niþu

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Proiectul INELI-Balkans
sau despre puterea unei reþele
Propunerea de proiect
În toamna anului 2014, Future Library (http://
www.futurelibrary.gr/en/), prin Global Libraries 
The Bill and Melinda Gates Foundation (http://
www.gatesfoundation.org/What-We-Do/GlobalDevelopment/Global-Libraries)  a propus un nou
proiect bibliotecilor din Balcani  International Network of Emerging Library Innovators in the Balkan
region
(INELI-Balkans)
(http://
www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans/).
Durata proiectului: decembrie 2014 
noiembrie 2017.
Finanþarea: The Bill and Melinda Gates Foundation; entitatea care gestioneazã proiectul din
punct de vedere administrativ, logistic ºi financiar:
Future Library (Grecia)
Þãrile partenere: Albania, Bulgaria, Croaþia,
Federaþia Bosniei ºi Herþegovinei ºi Republika
Srpska, Macedonia, Grecia, Kosovo, Muntenegru,
România, Serbia, Slovenia.
Obiectivele proiectului:
 crearea unei reþele de biblioteci inovatoare
în zona balcanicã;
 realizarea unui program de formare care
dezvoltã abilitãþile de conducere ºi încurajeazã
cooperarea între 35 entitãþi (persoane/instituþii) în
zona Balcani;
 formarea abilitãþilor de conducere ºi
dezvoltarea spiritului inovator a 35 de bibliotecari
din zona Balcani;
 ofertã de oportunitãþi ºi sprijin pentru
introducerea de noi proiecte ºi servicii în bibliotecile
din zona Balcani;
 formarea unei reþele balcanice de inovatori
în biblioteci;
 implementarea ºi funcþionarea unui program
amplu de instruire online;
 creºterea cooperãrii între biblioteci ºi alte
entitãþi interesate în regiunea Balcani;
 identificarea surselor de finanþare care sã
facã posibilã implementarea unor proiecte ºi
servicii noi în bibliotecile din zona balcanicã;
 implementarea în biblioteci a proiectelor-pilot ºi distribuirea resurselor;

 consolidarea capacitãþii Future Library
pentru a deveni lider de formatori în regiune.
Misiunea proiectului: crearea unei reþele de
biblioteci durabile care îi va încuraja pe membrii
sãi sã creeze cadre comune de dezvoltare
instituþionalã, sã facã schimb de cunoºtinþe ºi
expertizã, sã coopereze cu formatori, organizaþii
ºi comunitãþi locale pentru ca:
 bibliotecile din reþea sã ofere comunitãþilor
pe care le deservesc acces echitabil la informaþii,
patrimoniu cultural ºi servicii de învãþare continuã
sub toate formele;
 bibliotecile din reþea sã devinã centre
comunitare vibrante care cultivã creativitatea ºi
conecteazã oamenii la nivel local, regional ºi global;
 biblioteconomia sã îºi diversifice profilul
pentru a putea contribui la rezolvarea problemelor
critice ale societãþilor din zona Balcani.
Biblioteca Naþionalã a României (http://
www.bibnat.ro/), alãturi de alte biblioteci naþionale
sau instituþii similare din zona Balcani, a fost
abordatã de cãtre Future Library, la sfârºitul lunii
august 2014, în vederea coordonãrii, la nivel
naþional, a acestui proiect. Dorind sã îºi
consolideze rolul de for metodologic naþional,
Biblioteca Naþionalã a României a acceptat
propunerea Future Library, facilitând formarea ºi
includerea în proiecte internaþionale atât a
bibliotecarilor din bibliotecile publice din România
dar ºi a instituþiilor pe care aceºtia le reprezintã.
În vederea unei comunicãri facile între Future
Library ºi þãrile participante în cadrul proiectului,
Future Library a recomandat ca fiecare þarã
participantã sã-ºi desemneze câte un ambasador.
Cei unsprezece specialiºti care au evaluat
prioritãþile strategice ale fiecãrei þãri participante
sunt: Athina Basha  Albania; Anna Popova 
Bulgaria; Gorana Tukan Mihoèiæ  Croaþia; Sanja
Dukiæ  Federaþia Bosniei ºi Herþegovinei; Ivanka
Sokolova  Macedonia; Taulant Hoxha  Kosovo;
Jasmina Bajo  Muntenegru; Dalibor Pancic 
Republika Srpska; Raluca Man  România;
Jasmina Ninkov  Serbia; Breda Karun  Slovenia.
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(http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans-ambassadors/)
Alãturi de inovatori ºi ambasadori, Future Library a invitat, cu rol de mentori, cinci profesioniºti
experimentaþi, recunoscuþi la nivel european ºi
internaþional, pentru a oferi îndrumare ºi sprijin
inovatorilor pe tot parcursul proiectului: Dick
Hartley (Regatul Unit al Marii Britanii ºi al Irlandei
de Nord), Inga Lundén (Suedia), Mladen Masar
(Croaþia), Mary Rowlatt (Anglia), Mogens
Vestergaard
(Danemarca).
(http://
www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans-mentors/)
În prima etapã a proiectului, bibliotecile care
au dorit sã se implice, sã participe, sã contribuie,
sã devinã parteneri în cadrul proiectului INELIBalkans au fost anunþate pe platforma Biblos sã
adreseze, în scris, intenþia de participare.
Termenul de înscriere a fost 10 septembrie 2014.
Ca urmare a invitaþiei lansate de cãtre
Biblioteca Naþionalã a României, 15 instituþii au
reuºit sã se mobilizeze ºi au trimis scrisorile de
intenþie de participare: Biblioteca Judeþeanã
Dinicu Golescu Argeº, Biblioteca Judeþeanã
George Bariþiu Braºov, Biblioteca Judeþeanã
ASTRA Sibiu, Biblioteca Judeþeanã I.H.
Rãdulescu Dâmboviþa, Biblioteca Bucovinei I.G.
Sbiera Suceava, Biblioteca Metropolitanã
Bucureºti, Biblioteca Judeþeanã Duiliu
Zamfirescu Vrancea, Colegiul Naþional Horea,
Cloºca ºi Criºan Alba-Iulia, Biblioteca Judeþeanã
A.D. Xenopol Arad, Biblioteca Judeþeanã
Alexandru ºi Aristia Aman Dolj, Biblioteca
Judeþeanã Mihai Eminescu Botoºani, Casa
Corpului Didactic George Tofan Suceava,
Biblioteca Judeþeanã Ioan N. Roman Constanþa,
Biblioteca Judeþeanã Nicolae Milescu Spãtarul
Vaslui, Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).
În decembrie 2014, Future Library a anunþat
cã propunerea pentru Proiectul INELI-Balkans a
fost aprobatã de Fundaþia Bill ºi Melinda Gates,
primind susþinerea financiarã.
Depunerea aplicaþiilor: În luna mai 2015,
Future Library a anunþat începerea unei noi etape
a Proiectului INELI-Balkans: procesul de depunere
a aplicaþiilor candidaþilor  viitorii inovatori în zona
Balcani, structurat astfel:
 etapa 1: promovare internã, la nivel naþional
(27 aprilie-15 mai 2015)
 etapa a 2-a: promovare publicã, la nivel regional (15 mai-30 iunie 2015)
 etapa a 3-a: extinderea apelului, colectarea ºi
analiza aplicaþiilor depuse (1 iulie-31 august 2015).
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Mai multe informaþii despre prezentarea
generalã a proiectului, activitãþi, curriculum,
agenda programului, criteriile de selecþie ºi
procesul de depunere a aplicaþiilor gãsiþi la adresa:
http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans-training/#application-process.
Selecþia ºi desemnarea inovatorilor: În
septembrie 2015, Future Library a încheiat etapa
de selecþie a candidaþilor în cadrul Proiectului
INELI-Balkans. Din partea României ºi-au depus
candidaturile ºi au completat aplicaþiile 15 colegi
bibliotecari. În urma procesului de evaluare a
aplicaþiilor ºi de susþinere a interviurilor individuale,
echipa Future Library a selectat 4 dintre aceºtia:
Ioana Crihanã  Asociaþia Naþionalã a
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR), Margareta Tãtãruº  Biblioteca
Judeþeanã Duiliu Zamfirescu Vrancea, Vlãduþ
Andreescu  Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa ºi Virgil Cojocaru 
Biblioteca Judeþeanã G.T. Kirileanu Neamþ.
Prima întâlnire: În perioada 25-29 noiembrie
2015, Future Library, în parteneriat cu 11 þãri din
zona Balcani, au organizat, la Salonic, prima
întâlnire din cadrul proiectului INELI-Balkans: http:/
/2015.futurelibrary.gr. Din partea României au
participat: Ioana Crihanã (ANBPR), Margareta
Tãtãruº (Biblioteca Judeþeanã Vrancea), Vlãduþ
Andreescu (Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa),
Virgil Cojocaru (Biblioteca Judeþeanã Neamþ)  în
calitate de inovatori  ºi Raluca Man (Biblioteca
Naþionalã a României)  în calitate de ambasador
al României al acestui proiect: https://
www.facebook.com/groups/603212303149788/.
Prima întâlnire a tuturor participanþilor în cadrul
proiectului INELI-Balkans (inovatori, ambasadori,
mentori, formatori, traineri, parteneri, finanþatori,
sponsori) a constituit, de fapt, punctul de pornire
al unei cãlãtorii ce nu s-a terminat
Cele patru zile petrecute în familia INELIBalkans s-au transformat în momente de neuitat
în care bibliotecari ºi alþi profesioniºti din zona info-
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documentarã au împãrtãºit poveºti, cunoºtinþe,
experienþe, visuri, temeri, emoþii, proiecte,
speranþe, reuºite, înfrângeri, oportunitãþi.
Prin intermediul echipei de traineri Learning for
Life: Marina Giareni, Eleftheria Giareni, Maria
Sarava ºi Lefteris Arapakis, membrii familiei
INELI-Balkans ne-am cunoscut ºi am
interacþionat în moduri surprinzãtoare. Am vorbit
despre ce ne uneºte ºi ne desparte, despre
similitudini ºi deosebiri, obiceiuri, tradiþii, practici
în biblioteci, leadership, încredere, gândire
creatoare, globalizare ºi noi tehnologii, incluziune,
apartenenþã, implicare, interacþiune, dialog,
credibilitate, integritate, compatibilitate, influenþã,
relevanþã, comportamente, respect, transparenþã,
loialitate, aºteptãri, idei, schimbare, volatilitate,
incertitudini, obstacole, viziune, curaj, mituri,
adevãruri, poveºti ºi povestitori, inovaþie,
generozitate
În perioada decembrie 2015-mai 2016, echipa
de traineri Learning for Life a pus la dispoziþia
inovatorilor un program de formare prin intermediul
unei platforme online (http://www.futurelibrary.gr/en/
ineli-balkans-training/). Temele primite au putut fi
abordate ºi rezolvate atât individual dar ºi în echipe,
încurajându-se colaborarea între inovatori ºi
interacþiunea, punându-se accent pe design-ul
noilor servicii de bibliotecã. Scopul acestor cursuri
a fost de a-i ajuta ºi pregãti pe inovatori în vederea
întocmirii proiectelor de introducere de servicii
inovatoare în biblioteci. În perioada iunie-august
2016, pe baza cunoºtinþelor acumulate în timpul
instruirii online ºi a tuturor documentelor referitoare
la modul de întocmire a proiectelor pe care le-au
primit, inovatorii au intrat în etapa redactãrii
propunerilor de proiecte, potrivit cerinþelor.

Sursa: https://www.facebook.com/futurelibrary.gr/
photos/a.165821220182128.33205.159860180778232/
1069424183155156/?type=3&theater

Evaluarea proiectelor depuse de inovatori:
28 octombrie 2016
A doua întâlnire: În perioada 25-28 noiembrie
2016, familia INELI-Balakns s-a reunit, la Sofia.
Din partea României au participat: Ioana Crihanã
(ANBPR), Margareta Tãtãruº (Biblioteca
Judeþeanã Vrancea), Vlãduþ Andreescu (Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa), Virgil Cojocaru (Biblioteca
Judeþeanã Neamþ)  în calitate de inovatori  ºi
Raluca Man (Biblioteca Naþionalã a României) 
în calitate de ambasador al României pentru acest
proiect. Revederea, aºteptatã cu nerãbdare de toþi
participanþii a fost emoþionantã. Inovatori,
ambasadori, mentori, formatori, traineri, parteneri,
finanþatori, sponsori ne-am bucurat ºi am
continuat, timp de patru zile, cãlãtoria începutã la
Salonic, în urmã cu un an, lucrând  individual ºi
în echipe, colaborând, interacþionând ºi
împãrtãºind experienþe profesionale ºi personale,
evaluând realizãri ºi eºecuri, bucurându-ne de
reuºite ºi succese.
Ne-am exprimat creativ ºi am demonstrat, prin
activitãþile desfãºurate în echipe, cã existã o paletã
largã de idei de proiecte scalabile ºi aplicabile,
naþional ºi regional, cã se pot realiza parteneriate
între bibliotecile din zona Balcani, toate fiind stimulate de participarea în reþeaua consolidatã a Future Library  INELI-Balkans.
Momentul mult aºteptat de toatã lumea a fost
ceremonia decernãrii premiilor (Innovation Award
Winners Ceremony), când mentorii ºi
ambasadorii au anunþat cele 5 proiecte
câºtigãtoare, ocazie cu care au fost înmânate
diplomele, medaliile ºi premiile în valoare de
20.000 de euro (4.000 euro pentru fiecare proiect
câºtigãtor): România  Ioana Crihanã
(PartneringStarter  a customized new service
aimed to support libraries in partnership brokering
activities / PartneringStarter  un serviciu modern, personalizat, menit sã sprijine bibliotecile în
activitãþile privind facilitarea parteneriatelor;
Kosovo  Fatime Mehmetaj; Croaþia  Ana
kvariè; Bulgaria  Silva Vasileva; Federaþia
Bosniei ºi Herþegovinei ºi Republika Srpska 
Alexsandar Stokic.
Ce urmeazã?
Implementarea celor 5 proiecte câºtigãtoare,
continuarea cursurilor de e-learning (faza a doua),
sesiuni interactive de evaluare a impactului
proiectului, strângerea de date în vederea
întocmirii statisticilor, gãsirea de noi surse de
finanþare, activitãþi de advocacy pentru atragere
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de fonduri, gãsirea de noi metode ºi formule
pentru sustenabilitatea reþelei dupã finalizarea
proiectului (noiembrie 2017), oportunitãþi ºi perspective pentru bibliotecile din zona balcanicã,
potenþialul proiectului ºi extinderea reþelei,
parteneriate, programe de mobilitate pentru
inovatori, schimburi de experienþã, planuri eficiente
pentru a servi noi categorii de public, zone de
impact, transformarea bibliotecilor în parteneri
indispensabili pentru dezvoltarea comunitãþilor,
cea de-a treia întâlnire programatã pentru luna
noiembrie 2017, la Atena.
Informaþii suplimentare ºi/sau lãmuriri cu
privire la Proiectul INELI-Balkans gãsiþi accesând
urmãtoarele link-uri, disponibile pe Internet la
adresele:
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/
Global-Development/Global-Libraries
http://www.futurelibrary.gr/en/about-us/
http://www.futurelibrary.gr/en/
https://goo.gl/ujMv8v
http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans_en/
http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkansambassadors/
http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkansmentors/
http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans-innovators
http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkanstraining/
http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkanspress-releases/
În loc de concluzii
Am aflat cã ne asemãnãm ºi ne deosebim
deopotrivã, cã ceea ce o bibliotecã numeºte
noutate nu înseamnã neapãrat inovaþie ºi cã
ceea ce este inovaþie într-o bibliotecã reprezintã
normalitate în alta. Cu toate acestea, asistãm la
un efect multiplicator în reþeaua INELI-Balkans
ce poate fi explorat în relaþie cu iniþiative existente
în bibliotecile din Balcani.
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Doresc sã le mulþumesc  ºi în scris 
Ioanei, Margaretei, lui Virgil ºi Vlãduþ pentru
profesionalism, spirit de echipã, entuziasm ºi
generozitate. Contribuþia colegilor mei a fost
apreciatã unanim ºi modalitãþile inedite în care
au fost abordate  individual sau în echipã 
temele conferinþei au demonstrat abilitãþi ºi
deprinderi specifice unor bibliotecari
profesioniºti, experimentaþi. Prin prestaþia sa 
varietate ºi diversitate de idei, propuneri de
proiecte ºi parteneriate, inovaþie, creativitate,
ingeniozitate, implicare ºi bucurie  echipa
României a adus plus valoare familiei de
inovatori INELI-Balkans.
Pentru mine, INELI-Balkans n-a fost ceva ce
mi-am dorit. A fost ceva ce ºi-a dorit directoarea
mea. ªi ceva ce, cu siguranþã, Universul l-a pus
de-o parte pentru mine. Cu ceva timp în urmã.
Pentru a-mi rãscoli credinþele, naivitãþile ºi
neputinþele. ªi pentru a mã scutura de tot mai
des întâlnita zicalã din profesia noastrã la noi
nu se poate. Nici nu mai conteazã motivele ce
stau în spatele acestor cuvinte, pentru cã ele
sunt reale, credibile, de netrecut. Pentru cã noi
le dãm putere ºi le ridicãm la rang de realitate
trãitã ºi simþitã. ªi pentru cã, în ciuda tuturor
barierelor sau a propriilor limitãri, fac parte din
echipa României în proiectul INELI-Balkans. Se
pare cã directoarea mea ºtie întotdeauna ce e
mai bine pentru mine...
Ei bine, nu acesta este subiectul trãirilor mele
din cele patru zile petrecute la Sofia, într-un proiect
ce-ºi doreºte (ºi reuºeºte!) sã aducã împreunã
profesioniºti din bibliotecile balcanice, ambasadori
(sau coordonatori) tot din biblioteci naþionale sau
publice ºi mentori (oameni care ºi-au adus
contribuþia uimitoare în profesia noastrã, într-un
fel sau altul, la nivel internaþional), care sã ne
ghideze spre cele mai bune performanþe
personale ºi profesionale. Alãturi de echipa Future Library ºi alte 10 þãri din Balcani, plus
finanþarea Fundaþiei Bill ºi Melinda Gates, ne-am
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reunit într-un proiect care încercã sã ne
structureze competenþele ºi expertizele într-o
reþea care trece dincolo de barierele lingvistice,
culturale sau de mental colectiv.
Pânã sã citiþi ce am scris eu, aþi aflat cu
siguranþã despre ce este vorba în acest proiect.
Ce vreau sã povestesc eu este despre cum am
croºetat stângaci emoþii, obosealã,
comunicare, concentrare, limbã strãinã în care
a trebuit sã trãiesc ºi gândesc timp de patru zile.
Nu mi-a ieºit niciun pulover. Poate doar o
pereche de mãnuºi pe care le-am purtat
încercând sã înþeleg cum stã treaba cu inovaþia
în biblioteci. A fost momentul în care, a te purta
cu mãnuºi, nu mai þine de vreo modã. Sau
diplomaþie... ci doar de a mã face sã înþeleg cã,
dincolo de toate problemele comune din Balcani,
dincolo de dorinþele personale de afirmare sau
de eºec, existã o singurã cale de a avea mâinile
curate: sã facem schimb de mãnuºi, de
experienþe, bune practici, de idei creative,
cunoºtinþe, dorinþe, învãþare. Permanente.
Colaborarea ºi lucrul în reþea sunt poate printre
puþinele fire rãmase din care, cu puþinã
creativitate, putem croºeta tot ceea ce ne dorim
pentru profesia noastrã. ªi avem de lucru... mai
ales în România. ªi mai ales pentru cã suntem
aºa de buni profesioniºti, creativi ºi cu atâtea
experienþe personale uimitoare.
În ciuda faptului cã ideea de proiect
croºetatã de mine nu a câºtigat niciunul dintre
cele cinci premii inovative oferite de Future Library, sunt mândrã cã am lucrat la proiect cu 20
de biblioteci din România ºi Republica Moldova.
Cã peste 25 de bibliotecari din cele douã þãri ºiau dorit sã contribuie la o campanie de vizibilitate
pentru bibliotecile lor dar ºi sã lucreze cu voluntari,
creând noi servicii de bibliotecã. Cu puþinã dorinþã,
încã o putem face. Bine, chiar! Am fost însã fericitã
pentru cã unul dintre cele cinci premii a fost al
României. Al Asociaþiei noastre ANBPR, prin Ioana
Crihanã. Asta ne obligã sã lucrãm ºi mai bine. ªi
împreunã...
Pentru cã am înþeles, încã o datã, cã oamenii
sunt la fel peste tot. Cu pasiunea pentru ceea ce
fac reuºesc sã creeze servicii noi, sã se confrunte
cu limite ºi bariere, sã se motiveze sau nu. Sã se
implice în proiecte noi din care sã se dezvolte
personal ºi profesional. Sau mãcar sã croºeteze
modele noi pentru colecþia anotimpului ce vine iar
în viaþa ºi profesia lor.
Ceea ce m-a frãmântat la Sofia (ºi încã o
face!) este ce voi face eu cu tot ce adun de prin

lume. Din proiectele internaþionale în care am
vãzut ºi învãþat atât de multe. De la sutele de
oameni cu care am interacþionat în încercarea de
a contribui la dezvoltarea profesiei de bibliotecar
ºi a bibliotecii mele dintr-o comunitate micã
româneascã. Ce sã fac eu cu tot ce ºtiu ºi am
învãþat sã fac?
Ce ºtiu sigur e cã mãnuºile purtate la Sofia ºi
croºetate din tot ceea ce v-am spus mai sus, se
pot transforma încet, încet, în tot ceea ce are
nevoie biblioteca mea. Sã sperãm cã, odatã cu
lansarea colecþiei de primãvarã, inspiraþia ºi
creativitatea sã fie ingredientele principale pentru
o reþetã de succes. Chiar ºi pentru modele la fel
de bune în toate bibliotecile româneºti...
(Margareta Tãtãruº, Bibliotecar trainer, Biblioteca
Judeþeanã Duiliu Zamfirescu Vrancea)
***

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa este unul dintre cei mai importanþi
piloni ai educaþiei alternative din Dâmboviþa. Aici
se deruleazã programe menite sã deschidã
orizontul cultural al copiilor, tinerilor, adulþilor ºi
celor de vârsta a treia, prin metode inovative ºi
participative.
Pentru a rãspunde cât mai bine nevoilor de
educaþie, informare ºi formare ale utilizatorilor,
biblioteci din 11 þãri din zona Balcani s-au
constituit într-o reþea internaþionalã denumitã generic INELI-Balkans, reþea din care face parte ºi
biblioteca noastrã din anul 2015.
Astfel, în cadrul reþelei, au loc, periodic, întâlniri
în cadrul cãrora, profesioniºti din biblioteci fac
schimburi de experienþã, beneficiazã de pregãtire
profesionalã sau depun aplicaþii pentru proiecte
cu finanþare externã pentru a aduce elemente de
noutate în ceea ce înseamnã serviciile oferite de
bibliotecile publice.
Cea de-a doua conferinþã a reþelei
internaþionale INELI-Balkans s-a desfãºurat în
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perioada 25-28 noiembrie 2016 la Sofia (Bulgaria).
Aici, au fost prezentate toate ideile de proiecte ale
inovatorilor, dintre care cinci idei de servicii noi au
fost premiate. Ca membru al comunitãþii
bibliotecarilor inovatori INELI-Balkans am propus
crearea unui serviciu nou în cadrul bibliotecii 
Clubul de Storytelling. Prin dezvoltarea acestui
serviciu oamenii ameninþaþi de excluziune socialã
ºi afectaþi de discursul instigator la urã ar avea
ocazia sã-ºi spunã povestea cu ajutorul unei
metode interactive  Storytelling. Ideea a fost
dezvoltatã în cadrul propunerii de proiect depuse
spre finanþare în cadrul INELI-Balkans. Prin
derularea acestui proiect denumit Tell your story
and win a new life, 20 de bibliotecari din judeþul
Dâmboviþa ar fi trebuit sã fie formaþi în ceea ce
presupune aceastã metodã interactivã
(storytelling), iar, ulterior, ar fi mers în comunitãþile
pe care le reprezintã, transmiþând, mai departe,
aceste cunoºtinþe. Sub bagheta lor magicã,
diferite persoane din comunitate ar fi învãþat sã-ºi
spunã povestea vieþii, astfel încât ceilalþi sã
conºtientizeze problemele cu care ei se confruntã.
Societatea modernã este în continuã
schimbare ºi avanseazã cu o vitezã uimitoare,
iar, pentru unii oameni, este foarte greu sã se
adapteze. Etichetele sociale, prejudecãþile,
discursul instigator la urã ºi alte fenomene negative duc la discriminarea ºi excluziunea socialã
a persoanelor aflate în situaþii deosebite.
Biblioteca este una dintre instituþiile deschise
tuturor, indiferent de categorie socialã, statut,
vârstã a utilizatorilor ori de situaþia economicã.
Venind aici, fiecare poate deschide poarta cãtre
cunoaºtere ºi dezvoltare personal. De aceea,
cetãþenii sunt ºi vor fi atraºi, întotdeauna, de
programele educative non-formale desfãºurate
de biblioteca noastrã. (Vlãduþ Andreescu,
Metodist, Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa)
***

Pentru mine, INELI-Balkans a fost ceva ce
eu chiar mi-am dorit, în sensul cã poate exista
viaþã ºi dupã Biblionet, o viaþã pe care, ulterior, þio mai fãureºti ºi singur sau nu chiar, ci împreunã
cu ceilalþi care îºi doresc acelaºi lucru ca tine.
Omul este fãcut, în mod natural, pentru a trãi
în comunitate ºi doar în cadrul acesteia se poate
realiza complet. Avem nevoie unii de alþii ºi, mai
mult, suntem responsabili unii pentru alþii, iar
fiecare persoanã care trece prin viaþa alteia îºi lasã
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o oarecare amprentã asupra ei.
Deocamdatã, o parte din ceea ce mi-am dorit
s-a realizat ºi mai urmeazã încã alte lucruri.
Pentru toþi ziua are 24 de ore, dar, în timp ce o
parte dintre noi încearcã sã foloseascã acest timp
în favoarea lor, o altã parte se folosesc de pretextul
cã nu au destul timp pentru a se ocupa ºi de
altceva, ocupându-se, în schimb, de tot felul de
lucruri cu care s-au obiºnuit, fiindu-le greu sã iasã
din inerþia lor. Zic asta pentru cã, având o falsã
atitudine veselã, exclamãm, poate, câteodatã:
Cel mai mult îmi place sã lucrez în echipã! Sã
devenim fiecare individ parte nelipsitã a echipei!.
Niºte oameni puºi la un loc, unii cu mai mult chef
de muncã, unii cu mai puþin, unii entuziaºti ºi
dornici sã iasã în evidenþã, unii care vor ca ceilalþi
sã facã tot mai mult, în timp ce ei sunt (cât mai)
(mereu) ocoliþi.
Niºte oameni care se tolereazã forþaþi de
împrejurãri. Tentaþia este sã facem singuri tot, sã
fiu sigur cã m-am gândit eu la toate detaliile, cã
pot sã ºtiu tot ce se întâmplã, sã nu mã trezesc
cã lipseºte nu ºtiu ce sau nu e bine  pentru cã
un coechipier nu ºi-a dat interesul la capacitate
maximã  sã nu îmi vadã cineva valoarea prin
prisma rezultatelor unei echipe.
Ce am simþit eu la Sofia? Oamenii cu care
am interacþionat  cu unii pentru a doua oarã în
viaþã  i-am simþit cã le place sã lucreze în echipã,
cã sunt niºte oameni cãrora le trebuie alþi oameni
care (pe care) sã îi completeze, dar fiind parte
din echipã, având o atitudine pozitivã, având
abilitãþi de comunicare, ce simt cã, de fapt, ei sunt
miezul acolo ºi datoritã lor se întâmplã tot.
Unii chiar sunt buni la lucrul acesta în echipã.
Raluca, Ioana, Margot ºi Vlãduþ, alãturi de care
am format echipa din România. ªi, bineînþeles
INELI-Balkans, adicã Future Library, 5 mentori din
tot atâtea þãri, ambasadori ºi inovatori din 11 þãri
balcanice. (Virgil Cojocaru, Bibliotecar 
coordonare ºi îndrumare metodologicã, Biblioteca
Judeþeanã G.T. Kirileanu Neamþ)
***

ANBPR s-a numãrat printre cei 5 câºtigãtori
ai competiþiei INELI-Balkans Innovation Awards
2016 cu proiectul PartneringStarter, prin proiectul
pe care l-am propus, în calitate de lider inovator
în cadrul Reþelei Internaþionale a Inovatorilor de
Bibliotecã din Þãrile Emergente din zona
Balcanilor. Proiectul PartneringStarter propune un
serviciu modern, personalizat, menit sã sprijine
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bibliotecile în activitãþile privind facilitarea
parteneriatelor, un serviciu de matching de
parteneri, care va reuni într-o platformã unicã
entitãþi publice ºi private din zona Balcanilor.
Aceastã propunere de proiect are la bazã un
set de instrumente ºi metodologii de evaluare, o
aplicaþie software web based ºi o bazã de date
multi-stratificatã, ce agregã ºi combinã
principalele date determinante pentru profilul
organizaþional ºi profesional al partenerilor.
Reuniþi în jurul ideii de transformare inovativã
a bibliotecilor, liderii din 11 state, alãturi de
ambasadorii bibliotecilor din þãrile lor ºi o suitã de
5 mentori cu expertizã complexã în leadership cultural ºi managementul serviciilor moderne, au
cristalizat, începând cu 2015, cea mai
reprezentativã reþea de colaborare inter-biblioteci
din regiunea Balcanilor.
INELI-Balkans este, înainte de toate, un
demers de stimulare a ideilor creative, de
încurajare a colaborãrii ºi de replicare ºi
multiplicare a serviciilor moderne de bibliotecã.
Este un semnal extrem de favorabil pentru
profesioniºtii bibliotecari din România sã fie parte
din aceastã iniþiativã pro-inovaþie, cu participarea
bibliotecilor, care se bucurã de sprijinul financiar
al Fundaþiei Bill ºi Melinda Gates, prin intermediul
Future Library.
Suntem încurajaþi sã credem cã, astfel,
destinul bibliotecilor din Balcani se va scrie întrun mod participativ ºi vizionar. Pornind de la
modelul de lucru propus de reþeaua INELIBalkans, este de aºteptat cã reforma bibliotecilor
sã se producã într-un ritm accelerat. Aceastã
investiþie în cultivarea spiritului inovator al
liderilor din biblioteci ºi structuri profesionale de
profil are potenþialul de a genera o schimbare
de substanþã la nivelul bibliotecilor ca agenþi de
progres.

În plus, performanþele ANBPR în crearea de
noi servicii au fost validate, încã o datã, prin
includerea proiectului PartneringStarter în galeria
proiectelor câºtigãtoare în cadrul INELI-Balkans
Innovation Awards 2016. Selectat în urma unei
evaluãri complexe din 32 de propuneri creative
din 11 þãri, PartneringStarter deschide noi perspective de interacþiune bibliotecilor interesate de
cultivarea parteneriatelor ºi a reþelelor profesionale
transnaþionale.
Pornind de la premisa cã experienþa este o a
doua naturã, INELI-Balkans a fost pentru mine o
cãlãtorie revelatorie ºi transformatoare în lumea
cunoaºterii ºi a inovaþiei, o experienþã
memorabilã ºi energizantã ca un cec în alb, o
re-naºtere în planul ideilor, într-o paradigmã
vizionarã, nouã ºi incitantã. Ca lider ºi
profesionist, am venit în aceastã aventurã cu
expertiza personalã, cu propriul bagaj de
acumulãri ºi convingeri profesionale, dar ºi cu
dorinþa de a absorbi cât mai multã informaþie ºi
de a mã contamina de idei bune, de gândire
strategicã ºi de bucuria colaborãrii. În compania
colegilor ºi mentorilor INELI-Balkans, m-am simþit
pregãtitã sã dau un re-start profilului meu
profesional, sã gândesc macro, sã experimentez
perspectiva leadership-ului vizionar, sã îmi asum
responsabilitãþi ºi sã pun în practicã idei
smart, care sã sprijine progresul bibliotecilor.
Am convingerea cã liderii inovatori pot genera
idei benefice, care, aplicate la nivel micro, pot
conduce la efecte incredibile la nivelul macrosistemelor.
Pe parcursul experimentului de învãþare
INELI-Balkans, importante pentru mine nu au fost
neapãrat rezultatele învãþãrii, ci, mai ales,
plãcerea cu care am lucrat, bucuria descoperirii,
beneficiile lucrului colaborativ, care au însoþit
întregul proces. Am învãþat sã fim open
minded, sã îndrãznim sã fim noi înºine ºi sã
modelãm viitorul bibliotecilor noastre prin puterea
ideilor ºi a echipei, a oamenilor, care fac ideile
sã prindã viaþã. Faptul cã proiectul Partnering
Starter a fost acceptat spre finanþare de cãtre
Future Library ºi Fundaþia Bill ºi Melinda Gates
este o validare în plus a faptului cã inovaþia este
valorizatã ºi cã viitorul este al celor ce
îndrãznesc. (Ioana Crihanã, Director executiv 
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi
Bibliotecilor Publice din România).

Raluca Man

Biblioteca Naþionalã a României
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Bibliotecari ºi bunici
La dorinþa conducerii ºi personalului Direcþiei
de servicii sociale Braºov, Biblioteca Judeþeanã
George Bariþiu Braºov a început sã colaboreze
cu Cãminul pentru persoane vârstnice din Noua
ºi a oferit servicii de bibliotecã seniorilor de aici,
din toamna anului 2016. Astfel, în perioada
septembrie  decembrie 2016, douã bibliotecare
au desfãºurat aproape sãptãmânal activitãþi
felurite, pe parcursul a 13 vizite la Cãminul de
vârstnici din acest cartier. Este vorba de 25
persoane în total (17 de femei ºi 8 bãrbaþi), cu
vârste cuprinse între 70-97 ani, care s-au bucurat
de serviciile bibliotecii noastre. Frecvenþa
participãrii la acþiunile noastre a fost în total de 87
participãri, 59 înregistrate din partea doamnelor
ºi 28 din partea domnilor.
Am început firesc, cum altfel, cu lecturi publice,
propunându-le cãrþi amuzante ºi întrebându-i ce
ar vrea sã le citim. Dintre autorii citiþi menþionãm
pe George Coºbuc, Mihai Eminescu, Ion
Minulescu, George Topîrceanu. Au reacþionat la
cele citite, apreciind pasajele amuzante,
comentând pe cele interesante, dorindu-ºi sã
citeascã la rândul lor, în ciuda problemelor de
sãnãtate, încercând chiar sã descifreze texte ºi
mãrturisind ce anume le place. Astfel, lectura a
deschis calea comunicãrii, dialogul s-a înnodat ºi
am început sã interacþionãm cu beneficiarii noºtri.
Pentru unii lectura a fost un pretext de a povesti
despre viaþa ºi familia lor, simþind nevoia sã fie
ascultaþi ºi sã îºi spunã pãsurile, sã rosteascã cu
voce tare gândurile ºi întrebãrile care îi mãcinau.
Pentru alþii a fost prilej de reamintire, de verificare
a propriei memorii, recitând versuri întregi fãrã
greºealã. Alteori, cititul însemna calmarea durerii
vii a pierderii celor dragi. Pentru noi, cãrþile au
prilejuit întâlnirea cu persoane speciale,
descoperirea a ceea ce le place, împãrtãºirea ºi
comunicarea a ce ne apropie.
Am continuat cu audiþii muzicale, adevãrate
sesiuni de meloterapie, în care am ascultat
romanþe interpretate de Ioana Radu, Ileana
Sãrãroiu, Dan Spãtaru, Gicã Petrescu, muzicã
clasicã (Anotimpurile de Vivaldi, rapsodiile de
George Enescu ºi Nunta lui Figaro de Mozart),
muzicã popularã cu Maria Tãnase, Maria Lãtãreþu,
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Grigore Leºe, Tudor Gheorghe ºi muzicã
lãutãreascã în interpretarea Margaretei Clipã, lui
Gabi Luncã, Elenei Pãdure, Romicãi Puceanu.
Reacþia pozitivã la audiþiile muzicale a fost
instantanee. În primele audiþii, la auzul romanþelor
cunoscute din tinereþea lor, bãtrânii recunoºteau
melodia, îºi reaminteau perfect versurile ºi cântau.
Emoþionatã de muzicã, una dintre senioarele
noastre ne-a mãrturisit cã încã mai ºtie romanþele,
în tinereþe fiind solistã mulþi ani la Cazinoul din
Sinaia, pe care l-a pãrãsit doar dupã operaþia de
plãmâni ce nu i-a mai permis sã cânte. Un fost
violonist la filarmonica braºoveanã ne-a mulþumit
pentru bucuria de a audia muzica din nou. Muzica
ne-a apropiat foarte mult, vârstnicii ascultau,
povesteau, comentau despre diverºi cântãreþi. De
la o întâlnire la alta aflam noi dorinþe de ce ar mai
asculta, fãceam liste, cãutam, ne pregãteam
pentru viitoarea sesiune. Momentul audiþiei era
unul magic, ascultau cu evidentã plãcere, feþele
reflectau bucuria trãitã a muzicii ºi ritmului ei.
Veselia a devenit contagioasã ºi la un moment
dat, stârnitã de frumuseþea ºi ritmicitatea muzicii,
o doamnã a dansat pe muzica ascultatã. Grupul
s-a sudat, bãtrânii au devenit clienþi fideli ai întâlnirii
noastre muzicale, ne aºteptau cu nerãbdare
sosirea ºi muzica adusã, s-au apropiat între ei.
Am avut ocazia în aceastã perioadã sã
cunoaºtem oameni speciali cu poveºtile lor de
viaþã deosebite. Ne-au atras atenþia în mod special douã doamne despre care am dori sã
menþionãm câteva cuvinte. Senioara grupului,
doamna S. E., în vârstã de 97 de ani, de profesie
grefier, ne-a impresionat prin memoria dânsei
foarte bunã, prin optimismul ºi prin dorinþa de viaþã
ºi comunicare de care dã dovadã ºi acum.
Zâmbitoare, blândã, vorbeºte mereu cu bucurie
despre viaþa ºi familia ei din ªchei, cartierul unde
s-a nãscut ºi trãit, descoperind în personalul
bibliotecii un interlocutor perfect, tot din ªchei,
împãrtãºind poveºti despre locurile ºi oamenii
cunoscute deopotrivã de ambele.
Un alt exemplu este doamna B. E., înzestratã
cu voce ºi pasionatã de muzicã, cunoscând un
repertoriu vast de muzicã popularã, romanþe etc.
Dânsa a cântat timp de 10 ani în corul Bisericii
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Sf. Nicolae din ªchei, dirijor fiind preotul Iºa. Ne-a
mãrturisit cã nu a reuºit sã urmeze cursurile de
muzicã de la ªcoala Popularã de Arte din Braºov,
cum ºi-a dorit, programul de serviciu
nepermiþându-i frecventarea lor. De aceea a ales
activitatea coralã pentru a avea ocazia sã cânte.
La cãmin, una dintre cãrþile dânsei de cãpãtâi este
o culegere de versuri, romanþe ºi cântece, text ºi
partiturã, pe care rãsfoitul îndelung a uzat-o parþial.
Zilnic, doamna obiºnuieºte sã consulte volumul
preferat, tot aºa cum ascultã atentã radioul,
reþinând noutãþile muzicale. Recunoaºte de la
primele acorduri, vocea interpreþilor, de la clasicii
consacraþi la tinerii lansaþi, graþie memoriei fidele,
formate ca urmare a audierii intense, timp de ani.
Având o voce cultivatã, ne-a încântat de la început
cu multe romanþe interpretate de dânsa. Aºezatã,
delicatã, bunã cunoscãtoare, ne-a devenit dragã.
În încheiere, dorim sã menþionãm cã
atmosfera acestor întâlniri a fost în general caldã,
nostalgicã, plinã de plãcute aduceri aminte,
seniorii reuºind sã uite momentan problemele ºi
necazurile lor. Bucuria cu care ne aºteaptã de
fiecare datã participanþii ne determinã sã revenim
la dânºii cu mare drag. Sperãm cã în continuare
vom izbuti activitãþi reuºite, sã cunoaºtem mai bine

nevoile beneficiarilor noºtri ºi sã le împlinim.
Pentru noi este mai mult decât o experienþã
profesionalã utilã pentru serviciile de bibliotecã,
este o experienþã de viaþã. De la lecturã am trecut
la ascultare ºi comunicare, apoi la acordarea de
suport psihic ºi consiliere dupã putinþã. A fi
partener de discuþie cu vârstnicii înseamnã
empatie, dorinþa vie de a face ºi capacitatea de a
asculta ºi interacþiona, dorind sã ajuþi. Uneori, doar
prezenþa ºi ascultarea vindecã mai mult decât
tratamentul în sine. În activitatea noastrã ne-am
bucurat de sprijinul personalului, psiholog Adriana
Tiron ºi asistentei sociale Adina Lucaci, persoane
devotate cãrora le mulþumim pentru colaborare.
Datorãm mulþumiri ºi beneficiarilor noºtri, pentru
deschidere. Trebuie sã spunem cã în cartierul
Noua, Filiala nr. 2 a bibliotecii noastre este cea
care a iniþiat un proiect de servicii pentru seniori,
cu finanþare nerambursabilã, în 2011 ºi oferã în
continuare, la sediul filialei, servicii pentru seniori
prin cãrþile împrumutate cititorilor fideli din grupul
format cu acest prilej, extins mereu ºi prin relaþiile
apropiate cu ei.

Ruxandra Moaºa Nazare

Biblioteca Judeþeanã George Bariþiu Braºov
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Agendã culturalã a Bibliotecii Judeþene
I.H. Rãdulescu Dâmboviþa în anul 2017
Pe parcursul anului 2016, în bibliotecã au fost
organizate numeroase activitãþi culturale ºi
expoziþionale, adresate tuturor categoriilor de
utilizatori, derulate în cadrul programelor cuprinse
în proiectul de management, precum ºi activitãþi
cuprinse în programe suplimentare, derulate de
bibliotecã ºi de partenerii ei. Cele mai multe dintre
aceste activitãþi au avut loc la sediul bibliotecii,
atât în spaþiile sediului central cât ºi la filiale.
Acestea sunt grupate astfel:
 Conferinþe, simpozioane ºi seminarii:
 Ediþia princeps Eminescu  o carte de
autor  conferinþã susþinutã de prof. univ. dr.
Nicolae Georgescu
 I.L. Caragiale ºi Târgoviºtea  conferinþã
ºtiinþificã susþinutã de prof. univ. dr. Petre
Gheorghe Bârlea

 Unde eºti, copilãrie?  seminar din cadrul
Programului ªcoala pãrinþilor, susþinut de prof.
univ. dr. Dumitru Borþun ºi lect. univ. dr. Corina
Matei
 Principiile alimentaþiei creºtine 
conferinþa susþinutã de Pr. Arhim. Iustin Petre,
stareþul mãnãstirii Sfântul Ioan Casian din
Dobrogea
 150 de ani de la urcarea pe tronul
Principatelor Unite a prinþului Carol de
Hohenzollern Sigmarigen  simpozion naþional
 Seminar de informare ºi transfer de
bune practici, din cadrul proiectului Consiliere
ºi formare pentru dezvoltarea tinerilor din
medii vulnerabile
 Educaþia în domeniul proprietãþii
industriale  o nevoie stringentã a României
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 seminar susþinut de specialiºti din cadrul
Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
 Eminescu în circuitul universal 
conferinþã susþinutã de eminescologul Dumitru
Copilu-Copillin
 Eminescu bibliotecar  conferinþã
susþinutã de prof. dr. Victor Petrescu

 Concursuri judeþene
 Concurs judeþean: Necuvintele 
Expoziþie de lucrãri
 Concurs judeþean anual, pe teme istorice 
24 ianuarie 1859 în conºtiinþa românilor,
dedicat elevilor de liceu.
 Concursul de cunoºtinþe ºi abilitãþi EU ºi UE
 cetãþenie europeanã activã, destinat elevilor
de gimnaziu ºi liceu
 Concurs judeþean de postere pentru copii
între 4 ºi 6 ani  Familia, dincolo de cuvinte
 Concursul judeþean Creativitate ºi talent,
ediþia a V-a. S-a adresat elevilor de la clasa a III-a
la clasa a XII-a ºi a cuprins secþiunile: creaþie
literarã, interpretare vocalã, interpretare teatralã,
dansuri, graficã ºi picturã
 Pedagogia  de la clasici la contemporani
 concurs de istorie a învãþãmântului dedicat
elevilor de liceu, profil pedagogic
 Concursul Naþional de Literaturã
Moºtenirea Vãcãreºtilor, ediþia a XLVIII-a
(partener)

 Lansãri de carte
 Din misterele literaturii române  Ediþia
princeps Eminescu, autor Nicolae Georgescu
 Oameni de ieri ºi de azi din spaþiul
târgoviºteano-dâmboviþean, autori Ioan N.
Radu, Ilinca I. Radu, Ileana I. Rãileanu, George
I. Radu
 Ce fluierã cãmilele pe malul mãrii, autor
Andreea Voicu
 Dicþionar enciclopedic de pedagogie,
autor Sorin Cristea
 Apologia pîrleazului, autor Vintilã
Mihãilescu
 RockN Zãrneºti, autor Gabi Gomboº
 Mitul prezentului, autor Liviu Gabriel
Simionescu
 Astronautica în România  de la
începuturi pânã în prezent, autor prof. Ioan N.
Radu
 Lansarea volumelor  Eminescu în
perspectivã universalã. Patru decenii de
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reconstituiri ºi restituiri; Eminescu în circuitul
universal ºi Eminescu universalul, autor
Dumitru Copilu-Copillin
 Un dicþionar al scriitorilor români
contemporani, vol. 1 ºi 2, coordonator Ioan
Holban
 Dicþionar de simboluri ºi credinþe
tradiþionale româneºti, autor Romulus
Antonescu
 Biobibliografie, autor Leo Butnaru
 Psihologia transversalã, autor Gheorghe
Schwartz
 Continuatorii ªcolii literare ºi artistice de
la Târgoviºte, autor George Toma Veseliu
 În slujba adevãrului, autor Ioan Burdulea
 Clepsidrã în flagrant, autor Lia Nenciu
 Mãrturiile unui nebun  poezie, prozã,
reflecþii ºi cugetãri, autor Alexandru Cosmin
Georgescu
 Iubiri de liceu, autor Luciana Marinescu
 Salonul Editorial Ion Heliade
Rãdulescu (Târgoviºte, 2002-2015), autori Victor Petrescu ºi Agnes Erich
 Portretisticã literarã. De la Heliade
încoace, autor Victor Petrescu
 Sf. Antim Ivireanul  Misionar ºi om de
culturã în slujba Bisericii ºi neamului
românesc. Târgoviºte: Editura Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, 2016
 Schola Graeca et Latina  Misiune
educaþionalã, culturalã ºi bisericeascã la
Târgoviºte. Târgoviºte: Editura Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, 2016
 Sf. Scripturã  cãlãuzã a vieþii creºtine.
Târgoviºte: Editura Arhiepiscopiei Târgoviºtei,
2016
 Sf. Cruce  rãbdare în suferinþe. Târgoviºte:
Editura Arhiepiscopiei Târgoviºtei, 2016
 Almanahul bisericesc 2016. Teologie,
istorie ºi misiune creºtinã. Târgoviºte: Editura
Arhiepiscopiei Târgoviºtei, 2016
 Spassk 99. O istorie a prizonierilor de
rãzboi români din Kazahstan în documente,
autori Nurlan Dulatbekov, Octavian Þîcu ºi
Silviu Miloiu
 Cavalerism, pasiune, fanatism. O istorie
politicã ºi culturalã a Franþei secolului al XVIlea ºi Misterul Don Juan. O iubire în Secolul
de Aur, autor Corneliu ªenchea
 Gardã pentru Führer. Divizia
Leibstandarte-SS Adolf Hitler, autor Adrian
Dragoº Defta
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 O antropologie misticã. Introducere în
gândirea Pãrintelui Stãniloae, autor Sandu
Frunzã
 Adevãratul Cioran, autor Calinic
Argeºeanul
 În dialog. Studii de filosofie creºtinã,
teologie politicã ºi istoria religiei, autor Ion
Cordoneanu
 Petru Ursache, Omul bun al culturii
româneºti, Apaos, ediþie îngrijitã de Magda
Ursache
 Petru Ursache, monografie, autor Iordan
Datcu
 Când vin vulturii ºi Întoarcerea lupilor,
autor Hans Bergel
 Clipa de graþie, autor Mihaela Malea Stroe
 Mituri ºi simboluri biblice în poezia
româneascã neomodernistã, autor Daniela
Varvara
 Ziua Fiului Omului (versuri, antologie de
autor), autor Dan Damaschin
 Timpul splendorii, autor Andreea Nanu
 Migraþii, autor Laurenþiu Orãºanu
 Izvoare în deºert, autor Pr. Jonathan
Hemmings
 Cãmaºa de forþã, autor Leonard Oprea
 Trilogia lui Theophil Magus. Calea ºi
adevãrul ºi viaþa, autor Leonard Oprea
 Mircea Vulcãnescu  o microistorie a
interbelicului românesc, autor Ionuþ Butoi
 România dincolo de trecut. Eseu despre
experienþa servituþii, autor Mihai Gheorghiu
 Pavese, omul jignit, autor Vianu Mureºan
 Lectio incerta, cronici literare, autor Christian Crãciun
 Fernando Pessoa (o cvasi autobiografie),
autor José Paulo Cavalcanti Filho
 În urna fixã a timpului, autor Eliza
Macadan
 Mãºtile fericirii, autor Sânziana
Dobrovicescu
 Dincolo de aºteptare. Dialog în larg, autori
Monica Pillat ºi Radu Ciobanu
 Pãrãseºte-mã!, autor Magda Marin
 Un retuº... pentru un zâmbet, autor Aurora Spasinovici
 Poemele regãsirii ºi Modern ºi
contemporan în plastica europeanã, autor Ioan
N. Roºca
 Apocrife, autor Cristi Ardelean
 Plotin: despre frumos, traducere din
greacã ºi interpretare de Dan Tomuleþ

 Spiritualismul rus în secolul XX, autor
Ivan Ivlampie
 Cetãþi medievale din sudul Transilvaniei
 Zece trasee culturale, autor Arne Franke
 Inelul Domniþei Catrina (roman istoric),
autor Iulia Cubleºan
 Þãrãncuþa de la Dunãre (roman), autor
Felicia Truffier
 Mãlini, autor Eduard Dorneanu
 Frontul de acasã  Propagandã, atitudini
ºi curente de opinie în România primului
rãzboi mondial, autor: Radu Tudorancea
 Arhiva Rugului Aprins (vol. 3 ºi 4): De la
Antim la Pocrov  Mãrturii, autor Vasile
Vasilachi ºi Comentarii la Evanghelia dupã
Ioan, autor ªtefan Todiraºcu
 Chipul rugului aprins, autor Carmen
Ciornea
 Mircea Eliade ºi misterul totalitãþii, autor
Bogdan Silion
 Mircea Eliade  Itinerare labirintice, autor
Mihaela Chiribãu-Albu
 Mircea Eliade  La marginea labirintului
 corespondenþe între opera ºtiinþificã ºi proza
fantasticã, autor Dorin David
 Intimitatea spiritului, autor Nicoleta Dabija
 Birlic  tãvãlugul râsului eclatant, tordantã
nãvalnicã molipsitoare veselie la scenã, când
la trap, când la galop..., autor Gaby Michailescu
 Trixy Checais  Cartografia zborului,
autor Gina ªerbãnescu
 Enciclopedia familiilor nobile
maramureºene de origine românã/ The Encyclopedia of Noble Families of a Romanian
Origin in Maramureº County, ediþie îngrijitã de
Ion ºi Livia Piso
 Criza operei? Studiu de hermeneuticã
muzicalã, autor Ion Piso
 Ierburi cât casa, nimic altceva, autor Viorel
Licã
 Oraºul cu gropi în obraz, autor Alexandra
Bodnaru
 Ce n-a pictat Matisse, autor Ioana Andrada
Tudorie
 Adio, dar rãmân cu tine!, autor Anton Jurebie
 Ereticul rãstignit, autor Nicolae Adam
 Cãlcâiul de pâine, autor Adrian Tarþa
 Istorie în documente: Mavrocordaþii
(1711-1786), autor Claudiu Victor Turcitu
 Armata luminii, autor Cristian Harnãu
 Prin ochii sufletului, autor Mihaela Mircea
 Mirificã e clipa, autor Alex Vâlcu
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 Scriu pe cer; În lumea marelui nimic;
Amurguri târzii; În neliniºtea gândului; Pentru
cei ce vin sau pleacã; Între vorbe ºi tãceri; Pe
þãrmul tãcerii, autor: Viorel Birtu Pîrãianu
 Cu pânzele întinse, autor Mihaela Banu
 Singurãtatea culegãtorului de scoici, autor
Ion Þoanþã
 Eliberarea; Avans ºi lichidare; Manual de
gesturi inutile, autor ªtefan Doru Dãncuº
 Cãminul Racoviþã, autor Grig Gociu
 Blackjack, antologie poeþi irlandezi
 Suntem cameleoni, autor Emanuel Pope
 Iubirile merg toate în Paradis, autor
Anghel Zamfir Dan
 Exerciþii de admirare. Note de lecturã,
autor Niculae Ionel
 Infinitul contrastelor, autor: Vali Niþu
 Anul tãcerii ºi alte povestiri, autor
Constantin P. Popescu
 Capcane pentru ochi deschiºi  1.
Testamentul mistic ºi Capcane pentru ochi
deschiºi  2. Noua mea capcanã  regretul sau
Neliniºtea aºteptãrii, autor Viºan Ioan
 Departe de Shangri-La, autor Vilia Banþa
 Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)eticã la
critica ontologicã, autor Theodor Codreanu
 Haosul ºi ordinea. Gândirea ºi practica
pozitivistã în evoluþia societãþii braziliene
(1500-2000), autor Petre Gheorghe Bârlea
 Continuatorii ªcolii literare ºi artistice de
la Târgoviºte, autor George Toma Veseliu
 În pelerinaj la sfânta A4, autor Savian Mur
 Libertatea politicã în epoca modernã,
autor Lucia-Valentina Doman
 Monografia comunei Gura Ocniþei
(Adânca, Gura Ocniþei, Sãcuieni). Gura Ocniþei
 a patra localitate petroliferã din România,
autor George Toma Veseliu
 Analist în literatura de piaþã, autor Corin
Bianu
 Urletul vieþii, autor Maria Mirea
 Istoria Crucii Roºii Române  filiala
Dâmboviþa, autor Marian Curculescu
 În slujba adevãrului. Din amintirile unui ofiþer
de informaþii, autor Colonel (r) Ioan Burdulea
 Societatea Scriitorilor Târgoviºteni. În
cultura Cetãþii, autori Mihai Stan, George
Coandã, Victor Petrescu
 Pe Dâmboviþa în sus pe urmele lui NegruVodã ºi ale urmaºilor sãi. Vãlenii din plaiul
Dâmboviþei. Pagini de viaþã ºi istorie, autori Ion
ªerban Fãlculete, Ioan Fãlculete
38

 Anatomia fiinþei. Promoþia de azi a ªcolii
literare ºi artistice de la Târgoviºte.
Medalioane în evantai, autor Mihai Cimpoi
 Din misterele literaturii române (2). Cum
scria Eminescu, autor Nicolae Georgescu
 Lansãri reviste
 Revista Litere, Nr. 11-12 / 2015; Nr. 1, 2, 3,
4, 9, 10 / 2016
 Revista Curier, Nr. 1, 2 / 2016

 Expoziþii
 Expoziþia de desene din cadrul Concursului
Judeþean Necuvintele
 Expoziþia de carte dedicatã lui I. L. Caragiale,
din cadrul Programului Atelier Caragiale
 Expoziþia de carte, DVD-uri ºi CD-uri 
Decada Dragostei (Dragobete)
 Expoziþia de caricaturã Iubirea nu se
verniseazã, autor Aurelian Iulius ªuþã ªai
 Expoziþia Lumea Bibliei (peste 200 de Biblii
în traduceri diferite; toate traducerile în limba
românã ale Bibliei; planºe ºi informaþii despre
sulurile de la Marea Moartã; Biblia microscopicã
pe o singurã paginã).
 Expoziþia Judeþeanã  Mãrþiºor 2016
 Expoziþie de carte ºi albume de artã 
Nicolae Tonitza  130 de ani de la naºterea
pictorului român
 Expoziþie de desene Muzicã ºi oameni,
autori Alin Ionuþ Dragomir ºi Iris Andreea
Apostol
 Expoziþia-concurs de creaþii tehnologice
Din suflet de copil
 Expoziþie de desene  Curcubeul
schimbãrii (proiect educaþional de promovare a
educaþiei pentru schimbare la preºcolari)
 Expoziþie de carte  Vitrina bibliotecarilor
 cãrþile noastre de suflet
 Expoziþiei de picturã  Suflet de copil, a
elevilor de la Palatul Copiilor din Târgoviºte
 Expoziþia de carte a Americii Latine,
din cadrul Festivalului filmului ºi cãrþii Americii
Latine
 Alte manifestãri socio-culturale
 Ziua Culturii Naþionale. Din program: moment poetic susþinut de poeþi ai Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni; moment muzical susþinut
de Cvintetul Centrului Judeþean de Culturã
Dâmboviþa
 Programul Lecturi publice
 Programul Seara de carte la Târgoviºte,
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centrat pe promovarea cãrþilor ºi a autorilor ce au
impresionat participanþii
 Programul Caragialiana
 Ziua Roºiei Montane Târgoviºte
 Curs de creaþie ºi lucru manual Mãrþiºorul
de poveste, în parteneriat cu Centrul de
educaþie muzicala Carmina Burana
 Premiera filmului: 7 Cuvinte, povestea
unui biruitor  Gheorghe Calciu, în parteneriat
cu Asociaþia Literata
 Programul Din dragoste de adolescent
 sãrbãtoare de Dragobete
 În lumea emoþiilor  introducere în
Parenting by Connection  curs dedicat tuturor
celor care interacþioneazã cu copiii (pãrinþi,
educatori, bunici, bone etc.)
 În spatele cortinei de fier. Povestea
comunizãrii forþate a României  proiecþie de
film documentar ºi dezbatere
 Francofête  Ziua Internaþionalã a
Francofoniei
 Program dedicat Zilei Mondiale a Teatrului
 momente de teatru
 Ziua Mondialã a Sãnãtãþii. Dezbaterea cu
tema  Conºtientizarea importanþei alimentaþiei
sãnãtoase prin educaþie ºcolarã
 Programul ªcoala altfel, Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun! Din program: Teatru forum: Sunt
cetãþean european: am drepturi ºi obligaþii;
Cãsuþa cu personaje de poveste; Sã cunoaºtem
instrumentele muzicale; Atelier de formare ºi
stimulare a aptitudinilor de spontaneitate la
adolescenþi; Cum câºtigãm ºi cum economisim.
Banii virtuali; Atelier de formare ºi stimulare a
aptitudinilor de spontaneitate la copii; Contribuþia
scriitorilor târgoviºteni la dezvoltarea culturii
naþionale; Valoarea banilor. Sistemul de asigurãri;
Noutãþi în bibliotecã
 Marºul Lecturii, activitate de promovare a
lecturii în rândul comunitãþii
 Prezentare de carte regalã în prezenþa
Alteþei Sale Regale Principele Radu al
României
 Bibliotecile publice  agenþi de schimbare
pentru comunitatea viitorului  workshop-ul regional (eveniment în cadrul proiectului ANBPR 
EUSPHERE)
 Portrete de voluntari, eveniment ce a
marcat Sãptãmâna Naþionalã a Voluntariatului
2016
 Lansarea documentarului Suferinþa din
adâncuri (film realizat de Asociaþia Pro Activ

Memoria în amintirea celor care ºi-au dat viaþa
pentru Hristos, în minele de la Baia Sprie, Cavnic
ºi Nistru, în timpul represiunii comuniste)
 Programul Copii, cãrþi ºi jucãrii, dedicat
Zilei Internaþionale a Copilului
 Vizionare de documentare creative la
Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa, în cadrul
proiectului KineDok powered by One World
Romania ediþia a 2-a
 Proiectul Biblioteca vie, activitate realizatã
în parteneriat cu Penitenciarul Mãrgineni
 Program de dezvoltare personalã, în
parteneriat cu Asociaþia AMD România
 Programul Vacanþã la bibliotecã. Din program: Eroii cãrþilor, Atelier creativ; În lumea
teatrului; Vizitãm ºi învãþãm; Sã cunoaºtem
instrumentele ºi genurile muzicale; Logicã,
strategie, intuiþie; Atelier de sãnãtate/creativitate
 Salonul Editorial Ion Heliade
Rãdulescu, ediþia a XV-a
 Maratonul lecturii  Târgoviºte  620 ani
de atestare documentarã a oraºului Târgoviºte,
6 ore ºi 20 de minute de lecturã publicã
 Atelier de lucru cu tema: Diversificarea
serviciilor de bibliotecã  componentã a
managementului performant
 Atelierul Digital  Târgoviºte. Cursuri
gratuite, livrate de traineri certificaþi Google
 Programul Pedagogia  de la clasici la
contemporani, dedicat Zilei Internaþionale a
Educaþiei. Evenimentul organizat ]n parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dâmboviþa
 În memoria pãrintelui Gheorghe CalciuDumitreasa. Vizionare film documentar 7
cuvinte  Povestea unui biruitor.
 Zilele Bibliotecii Judeþene I.H. Rãdulescu
Dâmboviþa. Din program: prezentarea activitãþii
bibliotecilor publice dâmboviþene; premiile Bibliotecii
Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
pentru anul 2016; premierea concursului pentru
presã (ediþia 2016): Reporter european  împreunã
mai aproape de cetãþean!; Biblioteca ºi ºcoala
 lãcaºuri de opinii, gânduri, idei  dialog între
generaþii despre cel mai frumos capitol din viaþã 
adolescenþa
 Clubul cinefililor  vizionare de film prin
proiectul CinEd
 Ora de dirigenþie  dialog interactiv pe tema:
Problemele adolescenþei

Ileana Faur
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

Ziua internaþionalã a cititului cu voce tare
Pe celebrãm 16 februarie 2017 este World
Read Aloud Day, adicã Ziua Internaþionalã a
Cititului cu Voce Tare. Este un eveniment global
marcat de milioane de oameni în peste 100 de þãri,
fiind organizat de cãtre Lit World. Scopul este simplu
ºi clar: Ziua Internaþionalã a Cititului cu Voce Tare
motiveazã copiii, adolescenþii ºi adulþii din toatã
lumea sã sãrbãtoreascã puterea cuvintelor ºi sã
formeze o comunitate de cititori care sã arate lumii
cã oricine are dreptul la alfabetizare.
În fiecare an, Ziua Cititului cu Voce Tare îºi
propune sã atragã atenþia asupra importanþei
cititului ºi comunicãrii. Vom citi cu voce tare pentru
noi ºi pentru cei 758 milioane care nu ºtiu sã
citeascã. Cu ocazia acestei zile, în zeci de biblioteci
din þarã au avut loc întâlniri între elevi, pãrinþi,
scriitori.
Un astfel de eveniment s-a organizat la
Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu sub mottoul Citiþi împreunã. Schimbaþi lumea. Copiii au citit
pe rând, câte un fragment dintr-o carte la prima
vedere. Cei mici au citit celor mari, adolescenþii au
citit adulþilor sau celor mici, adulþii au citit copiilor
de toate vârstele, împreunã aducând valoare
povestirilor lecturate, prin interpretare ºi rostire,
creând momente interesante pentru cei prezenþi.
Ne-am gândit cã este important sã colaborãm cu
mai mulþi parteneri care sprijinã ºi iubesc lectura ºi
sã aducem bucuria povestirilor în preajma mai
multor oameni. Ne-au fost alãturi copiii de vârstã
ºcolarã (curs primar, gimnazial ºi liceal) din unitãþile

de învãþãmânt preuniversitar din Târgoviºte,
cadrele didactice, reprezentanþi ai Consiliului
Judeþean Dâmboviþa ºi invitatul special, Camelia
Varga, actriþã Teatrului Tony Bulandra din
Târgoviºte,.
Activitatea a urmãrit dezvoltarea capacitãþilor
de a lectura, de a asculta, de a înþelege mesajul
textului ºi nu în ultimul rând de a socializa indiferent
de vârstã. Cititul cu voce tare are beneficii majore,
mai ales pentru copii, stimulând atenþia, imaginaþia
ºi bucuria lecturii, pe termen lung.
Cititul împreunã cu cei mici este cea mai bunã
metodã de a-i obiºnui sã citeascã ºi singuri. Cititul
cu voce tare este consideratã cea mai importantã
activitate prin care se dezvoltã deprinderile
necesare unei persoane ce va iubi lectura. Printre
beneficiile lecturii se numãrã: dezvoltarea tehnicilor
de comunicare, a vocabularului, puterea de
concentrare ºi creativitatea.
Am vrut sã demonstrãm cã lectura este
haioasã, atractivã, eficientã, atunci când vocea este
folositã corect, adaptatã cadrului ºi grupului de copii
ascultãtori, iar cartea se dovedeºte a fi oglinda
fermecatã. Citind cu voce tare în aceastã zi am dorit
sã arãtãm copiilor de pretutindeni cã ne pasã de
viitorul lor, cã dreptul la lecturã ºi la scris sunt
drepturi fundamentale ºi citind împreunã, vom putea
schimba lumea.

Camelia Petre
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Despre dragoste ºi alte sentimente
Sãrbãtorim dragostea la români prin muzicã, poezie, dans ºi tradiþii populare
Ce înseamnã dragostea? O întrebare aparent
simplã, dar mai complicatã când trebuie sã aflãm sau
sã dãm un rãspuns. Cei mai mulþi ar spune cã este
un caracter, cã ar fi o atitudine, poate chiar un produs
al dorinþei sau al educaþiei individuale. Este
sentimentul în care parcã pluteºti, visând ºi aºteptând
clipa ca lucruri frumoase sã þi se întâmple. Dicþionarul
ne dã o definiþie care ne prezintã dragostea ca fiind
un sentiment de afecþiune pentru cineva sau ceva.
<Însã, prezentatã mai formal, dragostea este
un sentiment care vine din inimã, un sentiment care
nu se transmite genetic ºi care se prezintã ca un
mãnunchi de afecþiuni, diferenþiatã faþã de tipul de
persoanã la care se raporteazã. Dragostea este
veºnicã, care nu se schimbã odatã cu vremurile,
faþã de alte lucruri care au un decurs firesc, un
început ºi un sfârºit. Acest lucru poate fi o explicaþie
a faptului cã acest sentiment îl avem de când ne
naºtem ºi nimeni nu se fereºte sã-l trãiascã cu
adevãrat>. DRAGOSTEA  sentiment sau
obligaþie? autor Jigovan Alexandru
Dragostea reprezintã expresia cea mai
profundã a personalitãþii fiecãruia dintre noi. Este
ca o bucurie, niciodatã nu are valoare dacã n-o
împãrtãºeºti. În viaþã nu existã o altã fericire decât
aceea: sã iubeºti ºi sã fii iubit..., dragostea este
cel mai frumos lucru cu care putem fi înzestraþi.
<Inconºtient oferim sentimente ºi primim la
rândul nostru sentimente. Involuntar suntem învãluiþi
de pasiuni împãrtãºite ºi neîmpãrtãºite, de pasiuni
interzise care îºi gãsesc forþã sã existe în ciuda
tuturor. Iubirea nu cautã sã se defineascã, nu se
cautã, nu se cere, pur ºi simplu se simte, se
trãieºte, te bucuri de ea în fiecare moment. E mereu
acolo în interiorul tãu chiar ºi în momentele în care
tinzi sã crezi cã ea nu mai existã. În realitate este
mereu acolo doar cã uneori nu mai ºtim cum sã o
scoatem la ivealã. Iubirea nu se sfârºeºte niciodatã
pentru cã ea este temeiul existenþei, temeiul tuturor
lucrurilor.> ESEU DESPRE IUBIRE
Trebuie sã existe puþinã dragoste, puþinã
tandreþe, puþinã bunãtate în fiecare lucru pe care
îl facem, suficientã însã pentru ca acel lucru sã fie
bine fãcut la momentul lui.
Iubirea se defineºte prin dragoste ºi
însumeazã cuvinte frumoase, pline de emoþie.

În acest context încãrcat de semnificaþii ºi
simboluri, la sediul Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa, în data de 24 februarie
2017, cu ocazia Zilei de Dragobete  sãrbãtoarea
iubirii la români, am dezbãtut împreunã dragostea
autohtonã, prin muzicã, poezie ºi tradiþii populare.
Evenimentul organizat Despre dragoste ºi
alte sentimente, a celebrat dragostea ºi
sentimentul de iubire propunând prin formatul ºi
conþinutul ei momente de introspecþie prin care sã
conºtientizãm ºi sã analizãm emoþiile ºi trãirile noastre
cele mai diverse. ªi, pentru cã iubirea se identificã
cu fiecare dintre noi ºi astfel fiecare are propriul sãu
mod de a o aratã, am analizat cu interes moduri de
exprimare diferite prin care se transmit mesaje
complexe pentru identificarea emoþiilor celorlalþi.
Iubirea se manifestã într-o infinitate de feluri
caracteristice unei tipologii de oameni care iubesc, dar
care de cele mai multe ori nu ºtiu sã descopere în ei
acest sentiment. Tocmai de aceea, conceptul activitãþii
noastre a avut la bazã susþinerea oricãrei forme de
manifestare a dragostei ºi a inteligenþei emoþionale.
Cei prezenþi au avut prilejul sã-ºi argumenteze
sentimentele prin creaþii literare proprii, versuri recitate
ºi cântate, toate autohtone, prin dans ºi reprezentãri
grafice de excepþie. Invitaþii ºi participanþii, cu toþii
utilizatori ai bibliotecii noastre, au fost din rândul celor
mai tineri, elevi ai Liceului Teoretic Petru Cercel,
Colegiul Naþional Constantin Carabella ºi cei ai
Colegiului Economic Ion Ghica, coordonaþi de
bibliotecari ºi cadre didactice care i-au încurajat sã
contribuie la aceastã activitate.
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Am completat modalitatea artisticã de
exprimare a celor prezenþi prin discuþii, impresii,
pãreri adunate ºi împãrtãºite printr-o serie de
întrebãri alese despre Cum trãieºti tu iubirea?
ªi, pentru cã în dragoste de cele mai multe ori
trãim sentimente contradictorii, pentru a-i putea
observa ºi înþelege pe ceilalþi, trebuie mai întâi de
toate sã fim capabili de identificarea propriilor
sentimente, sã le putem exprima ºi transmite corect
la nivel social. Iar pentru ca interpretarea sã fie în
acord cu ceea ce ne dorim am analizat diferite
situaþii prin întrebãri de felul:
Ce crezi cã duce la o relaþie de lungã duratã?
/ Ce ai vrea sã îþi aminteºti pentru totdeauna? Ce
te face sã te simþi în siguranþã? / Completeazã
fraza: Îmi doresc sã fi avut pe cineva cu care sã
pot împãrtãºi / Dacã ai fi devenit un prieten bun
cu partenerul tãu, care ar fi cele mai importante
lucruri pe care el/ea ar trebui sã le ºtie? / s.a.m.d.
Toate aceste elemente pentru a exprima cât
mai bine complexitatea ideii de iubire ºi implicit
aceea de împlinire sufleteascã.
La toate acestea s-a adãugat programul artistic oferit de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa care a reunit artiºti
profesioniºti, prin momente muzicale susþinute de
Centrul de Arte Carmina Burana, Florin Stoicescu
la chitarã, Andreea Hâncu ºi Diana Cristescu 
canto, coordonator Ana Maria Nicolae, prin
reprezentanþii Ansamblului Ciuleandra din
Târgoviºte, Maria Cristina Danciu ºi Alexandru

Theodor Cojanu, coregraf Gheorghe Vãduva. Un
moment plin de emoþie ne-a fost oferit de voluntarul
bibliotecii ºi al Centrului Europe Direct, care a
recitat ºi interpretat din lirica româneascã, poezia
Eºti frumoasã când eºti tristã!
Dragobetele nostru a reunit ºi lucrãri din tradiþiile
populare printr-o expoziþie tematicã, cu lucrãri
hand-made, graficã ºi portretistica, autor Manu
Adrian, un alt voluntar al bibliotecii noastre.
Am fãcut împreunã un Tratat despre iubire ºi
ne-am testat abilitãþile noastre de a ne descurca
într-o varietate de situaþii ºi de a ne controla
impulsurile ºi emoþiile, prin manifestãri care ni se
potrivesc cel mai bine.

Anca Radu

Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa
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Familia de la Biblioteca Judeþeanã
Ioniþã Scipione Bãdescu Sãlaj
Cuvintele despre experienþa trãitã pentru câteva
zile, petrecutã cu multã emoþie la Biblioteca Judeþeanã
Ioniþã Scipione Bãdescu Sãlaj, mi se aºtern cu o
uºurinþã inexplicabilã pe hârtie. Drum lung de la
Târgoviºte, gânduri copleºitoare, emoþii, o uºoarã
neliniºte. Îmi imaginam un examen, un test, o evaluare
pe care trebuia sã o trec, mã ambiþionasem, mã
încrâncenasem, trebuia sã împãrtãºesc din
experienþa profesionalã cu colegi bibliotecari, sã
întâlnesc publicul, utilizatorii, pe cei care folosesc
serviciile oferite de biblioteca gazdã. Trebuia sã fac
faþã pretenþiilor lor pentru ca aceºtia sã simtã cã
biblioteca le aparþine ºi cã aceasta este neobositã în
a inventa ºi a se reinventa în ceea ce înseamnã lucrul
cu oamenii, pentru a le oferi suport în ceea ce
înseamnã educaþia ºi formarea profesionalã pe tot
parcursul vieþii. Cel puþin asta credeam.
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Acestea erau singurele mele gânduri. Îmi
vedeam scopul, dorinþa ºi ignorasem
circumstanþele. Cele aproximativ opt ore de drum
m-au ajutat sã îmi limpezesc gândurile ºi sã mã
hotãrãsc asupra a ceea ce urma sã fac în cadrul
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unui mini-training de dezvoltare personalã care
pune la un loc atât bibliotecari cât ºi utilizatori pentru
o zi cu mine în calitate de formator.
Intrat în sala special pregãtitã vãd scaunele
toate ocupate. De cine? De oameni plini de zâmbete
ºi frumuseþe sufleteascã. Am fost primit cu multã
cãldurã, iar spaþiul fusese pregãtit ºi aranjat cu
minuþiozitate ºi grijã de colegi bibliotecari din
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj. Atmosfera era diferitã
faþã de tot ce trãisem pânã atunci. E drept, nu eram
prima datã în faþa unui grup de adolescenþi ºi adulþi
dornici sã afle din secretele comunicãrii ºi ale
lucrului în echipã, dar acum mai era ceva. Sã fie
frumuseþea locurilor? Poate biblioteca prea frumos
îngrijitã? Probabil, oamenii probabil cei care încã
se mai întreabã De ce sã vin la bibliotecã? ªi cu
toate acestea în ziua respectivã erau acolo.
Dupã prezentarea mea, în timp ce participanþii
completau portretul chinezesc menit sã ne ajute
sã ne cunoaºtem într-un mod inedit ºi sã
descoperim lucruri noi chiar ºi despre cei pe care
îi cunoaºtem deja, m-am uitat în jur ºi nu am putut
sã nu vãd cât de uniþi, cât de prietenoºi erau cu
toþii, cât de calzi. E fain sã trãieºti ºi sã munceºti în
preajma ºi cu astfel de oameni. Era o adevãratã
plãcere sã te gãseºti în mijlocul lor. Vã spun cu
sinceritate ºi fãrã exagerare cã aº putea sã o
numesc un privilegiu. Mi-am dorit mereu sã existe
aºa ceva ºi în alte biblioteci din România.
Astfel de scopuri, de proiecte, astfel de oameni
îndrumaþi de o doamnã care meritã mai mult decât
respect, sunt unul din puþinele lucruri care se mai
pot numi speranþã. Speranþa cã? Speranþa cã se
poate. Cã lucrurile se pot îmbunãtãþi, cã munca ºi
pasiunea pot fi îmbinate, cã pasiunea se poate
transforma în muncã, aºa cum reuºeºte colectivul
îndrumat de managerul Florica Pop. Plãcerea,
dorinþa de a te implica ºi seriozitatea sunt minimul
necesar sã devii un membru al acestei familii 
bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj. Acei
oameni nu sunt simpli profesioniºti, nu o fac doar
pentru cã trebuie sau pentru un portofoliu, o fac
pentru cã vor sã schimbe, o fac pentru cã îºi petrec

timp cu o familie din care poþi fi mândru cã faci parte.
Bineînþeles, familia nu este completã fãrã cei care
dau sens existenþei unei astfel de instituþii  publicul.
Timpul stabilit pentru mini-training s-a scurs rapid.
Toþi cei prezenþi s-au implicat ºi au plecat acasã
mulþumiþi de ceea ce au trãit în ziua respectivã, mai
bogaþi spiritual ºi nu numai. Acum se pot mândri cu
priceperea dobânditã despre cum putem sã ne
cunoaºtem mai bine pe noi înºine cât ºi pe cel de
lângã noi, au obþinut o diplomã de participare
adãugatã la portofoliul personal, iar fotografii frumoase
care vorbesc despre cele întâmplate au fost deja
împãrþite ºi distribuite pe conturile de facebook.
Pentru mine însã, ºederea la Zalãu nu se
terminã aici. Trebuie sã mãrturisesc faptul cã,
prezenþa mea, mini-cursul despre care v-am vorbit,
erau parte dintr-o conferinþã unicat la nivel naþional
organizatã de o bibliotecã judeþeanã vreodatã. Este
vorba despre Conferinþa Naþionalã Atracþie prin
Inovaþie, desfãºurate în cadrul Proiectului Zalãul
este de impact!
Astfel, în perioada 26  28 octombrie 2016,
Zalãul, prin Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione
Bãdescu Sãlaj, aduce la un loc cei mai buni
profesioniºti din domeniul bibliotecilor într-un
schimb de experienþã ºi diseminare de idei ºi toate
acestea pentru a veni în întâmpinarea nevoilor
publicului de toate vârstele, prin servicii cât mai
adaptate oferite de biblioteci mai mari sau mai mici
de peste tot din þarã.
Orice experienþã trãitã te modeleazã, te face
un alt om, te face mai bogat emoþional, dar mai
ales intelectual. Întors la locul meu de muncã mã
simt obligat sã încerc sã aplic câte ceva din toate
minunile ce mi-au fost dezvãluite la acest eveniment.
Mulþumesc familiei de bibliotecari din judeþul Sãlaj
care au fãcut posibile toate aceste trãiri speciale
în clipe adunate pe parcursul a trei zile!

Vlãduþ Andreescu

Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa
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Biblioteca publicã 
al treilea spaþiu educaþional
În orice comunitate existã locuri semnificative,
aºa-numitele locuri de ordinul trei, care gãzduiesc
ºi faciliteazã întâlniri regulate, voluntare ºi
informale în afara casei ºi a locului de muncã.
Astfel de locuri de ordinul trei, bibliotecile publice,
promoveazã egalitatea socialã, oferã locaþii de
conversaþii publice, creeazã deprinderi de
asociere ºi oferã suport psihologic indivizilor ºi
comunitãþilor.
Biblioteca devine astfel instituþia socialã unde
cetãþenii pot vorbi liber, pot împãrtãºi preocupãri
sau pot urmãri interesele personale ori ale
comunitãþii. Utilizatorii bibliotecii sunt activi în
comunitãþile lor, iar comunitãþile cu biblioteci
puternice au un scor mare pentru indicatorii
capitalului social (Hill, 2009). Aceeaºi viziune a
unei biblioteci, ca o resursã pentru comunitate,
este împãrtãºitã ºi la nivel naþional, conform
definiþiei din Legea bibliotecilor (334/2002).
Astfel, în România biblioteca este definitã ca
fiind instituþia, compartimentul sau structura
specializatã ale cãrei atribuþii principale sunt:
constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea
ºi conservarea colecþiilor de cãrþi, publicaþiilor
seriale, a altor documente de bibliotecã ºi a bazelor
de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop
de informare, cercetare, educaþie sau recreere;
iniþierea, organizarea ºi desfãºurarea de proiecte
ºi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu
autoritãþi ºi instituþii publice, cu alte instituþii de profil
sau prin parteneriat public-privat.
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În cadrul Societãþii Informaþiei biblioteca are rol
de importanþã strategicã. Biblioteca publicã în
România este definitã ca fiind biblioteca de tip
enciclopedic pusã la dispoziþia unei comunitãþi
locale sau judeþene. Astfel, locaþia, care altãdatã
era o bibliotecã clasicã, tradiþionalã, începe sã se
schimbe. În felul acesta, biblioteca îºi lãrgeºte
spaþiul ºi iese în mijlocul comunitãþii, în
întâmpinarea nevoilor ei.
Astãzi, tehnologia trebuie sã sprijine relaþia ºi
eforturile de construire a comunitãþii pe care le
întreprinde biblioteca. Biblioteca trebuie sã devinã
o instituþie care sã rezolve problemele comunitãþii
prin implicare activã în comunitate. Biblioteca
trebuie sã iniþieze ºi sã dezvolte parteneriate care
sã conecteze oamenii ºi sã depãºeascã
diferenþele. Mai mult, biblioteca trebuie sã
articuleze ºi sã demonstreze instituþiilor publice
ºi oamenilor modul în care ea face o diferenþã în
comunitate. Biblioteca trebuie sã înþeleagã cã rolul
sãu nu mai este doar de a oferi cãrþi sau servicii
IT, ci de a ajuta comunitatea. Iar a ajuta
comunitatea se poate realiza prin modalitãþi diferite
faþã de cele tradiþionale utilizate pânã acum. Ca
atare, conºtientã de misiunea sa, biblioteca
publicã azi pune accentul ºi oferã gratuit
comunitãþii accesul la activitãþi culturale, recreative, educaþionale prin organizarea de
evenimente, prin oferirea de sprijin pentru
dezvoltarea unor activitãþi periodice ºi este
deschisã la colaborãri cu alte instituþii cum sunt
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asociaþii ºi fundaþii din þarã ºi din strãinãtate,
administraþia publicã, ºcoli ºi universitãþi etc.
Utilizatorii trebuie sã deþinã abilitãþi, cunoºtinþe
care-i vor ajuta sã se descurce eficient ºi sã
prospere într-o lume în continuã globalizare.
Tehnologiile oferã putere ºi oportunitãþi de a
câºtiga cunoºtinþe ºi experienþe dincolo de cãrþile
tipãrite. Ele sparg toate barierele fizice ºi sociale,
ajutã membrii comunitãþii sã se conecteze, sã
colaboreze ºi sã creeze. Crearea unei comunitãþi
bine informatã este o altã sferã cu contribuþii
esenþiale din partea bibliotecii publice.
Totodatã, creºte rolul bibliotecarului de expert
informaþional, deºi studiile demonstreazã cã
utilizatorii de informaþii au încredere egalã în
motoarele de cãutare ºi în bibliotecari.
Bibliotecile publice devin din ce în ce mai
importante pentru diferitele comunitãþi, punând la

dispoziþia membrilor acestora spaþii unde ei
continuã sã înveþe, dezvoltându-ºi abilitãþile de
bazã, necesare pentru participarea în viaþa
socialã, culturalã ºi economicã a unui stat. Acestea
presupun dezvoltarea culturii generale,
dezvoltarea abilitãþilor de lecturã, dezvoltarea
competenþelor tehnologice, un loc deosebit în
activitatea bibliotecii ocupându-l promovarea cãrþii
ºi a lecturii.
Prin activitãþile organizate diferenþiat pentru
diverse categorii de utilizatori bibliotecile
stimuleazã ideile, discuþiile, cultura dialogului ºi
implicit creativitatea, astfel biblioteca publicã
devine al treilea spaþiu educaþional.

Nicoleta Liliana Grigorescu
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Biblioteca Comunalã
I.C. Vissarion Costeºtii din Vale
Biblioteca I. C. Vissarion este o bibliotecã de
tip enciclopedic pusã în slujba comunitãþii, tinzând
sã devinã un centru local de informare ce pune la
dispoziþia utilizatorilor sãi cunoºtinþe ºi informaþii de
tot felul ºi din toate domeniile cunoaºterii. Serviciile
bibliotecii sunt accesibile tuturor cetãþenilor fãrã
diferenþã de rasã, sex, religie, naþionalitate sau
statut social.
Biblioteca Comunalã a fost înfiinþatã în anul
1960 ºi a funcþionat pânã în anul 2008 în incinta
Cãminului Cultural Costeºtii din Vale din centrul
comunei. Începând cu anul 1994, când s-a trecut
la normã întreagã ºi program de funcþionare de
opt ore pe zi, biblioteca a început sã beneficieze
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de multe modificãri pozitive pornind cu
achiziþionarea de carte aproape în fiecare an
(ajungând ca la finalul anului 2016 sã aibã un numãr
de 10470 de volume, sã beneficieze de un calculator ºi program de bibliotecã unde sunt înregistrate
electronic 5918 volume ºi alte 4 calculatoare cu
conexiune internet cu acces gratuit pentru public.
În anul 1996 a avut loc ºi botezul bibliotecii,
moment în care i s-a atribuit numele scriitorului local I. C. Vissarion.
În anul 2008 biblioteca a fost mutatã în sediul
Primãriei unde beneficiazã de un spaþiu mult mai
primitor, luminos ºi cãlduros dotat cu mobilier nou
ºi modern.
Ca instituþie publicã ce face parte integranta
din sistemul naþional de biblioteci, Biblioteca
Comunalã I. C. Vissarion Costeºtii din Vale se
preocupã permanent de îmbunãtãþirea,
diversificarea ºi modernizarea serviciilor oferite
utilizatorilor. În acest sens, în anul 2012 Biblioteca
Comunalã I. C. Vissarion a intrat în programul
Biblionet  lumea in biblioteca mea, program prin
care biblioteca a fost dotatã cu patru calculatoare,
cu o imprimanta, un scanner ºi un videoproiector.
Toate aceste noi servicii sunt gratuite si
accesibile tuturor utilizatorilor bibliotecii, utilizatori
care mai beneficiazã ºi de reþea wireless mod prin
care se pot conecta la Internet cu laptopul sau
telefonul personal. Datoritã acestui program
numãrul celor care utilizeazã serviciile oferite de
biblioteca noastrã ºi a vizitelor la biblioteca a crescut
considerabil, zilnic în bibliotecã este animaþie.
Tot datoritã aparaturii cu care a fost dotatã
biblioteca, toate evenimentele culturale organizate
lunar conform Calendarului evenimentelor social 
culturale sunt mult mai frumoase ºi mai atractive.
În perioada 2014-2015 în bibliotecã s-a desfãºurat
proiectul Reþea de centre de educaþie non-formalã
pentru viaþã în mediul rural din Dâmboviþa, proiect
de care au beneficiat copiii din localitate cu vârste

cuprinse între 10  15 ani ºi care proveneau din
familii defavorizate.
În cadrul acestui proiect au fost organizate o
serie de activitãþi non-formale cum ar fi: ateliere de
quilling ºi origami, concursuri tematice, ore de
informare pe diferite teme ºi multe jocuri.
Din anul 2016 biblioteca s-a înscris în proiectul
CinEd, educaþie prin film, proiect prin care utilizatorii
bibliotecii au posibilitatea sã beneficieze de educaþie
cu ºi prin film, sã descopere ce profesii stau în
spatele realizãrii unui film ºi, bineînþeles sã vizioneze
filme. Activitãþile vor continua ºi anul acesta,
utilizatorii putând viziona multe filme de calitate.
În urma tuturor modificãrilor ºi serviciilor aduse,
Biblioteca I. C. Vissarion Costeºtii din Vale a devenit
un loc mult mai primitor ºi mai cãlduros. De la an la an
dorim sã diversificãm cât mai mult activitãþile oferite
utilizatorilor, astfel încât sã atragem cât mai multe
persoane care sã se implice în desfãºurarea acestora
ºi sã beneficieze de oferta educaþionalã, informaþionalã
ºi de formare a bibliotecii publice care le aparþine.
Vã aºtept cu drag sã ne cãlcaþi pragul!

Gabriela Marinicã

Biblioteca Comunalã I. C. Vissarion Costeºtii din Vale
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Biblioteca Comunalã Pietrari 
o uºã deschisã cãtre cunoaºtere
Bibliotecile sunt instituþii cu uºile permanent
deschise. Destinul lor istoric a cunoscut momente de
glorie ºi clipe de poticnire. Unele biblioteci au avut o
trainicã evoluþie, altele au dispãrut ori au renãscut din
cenuºã. În perioada actualã se constatã o revigorare a
funcþiilor acestor instituþii, în situaþia în care asistãm
la o scãdere a interesului cetãþenilor pentru carte ºi
lecturã, dar o creºtere permanentã faþã de noi servicii
oferite de bibliotecã.
Trãim într-o lume puternic informatizatã ºi
tehnicizatã, unde idealurile culturale sunt în aparenþã
ocultate de mãrunte griji cu caracter pragmatic, pe fondul
promovãrii unei libertãþi de exprimare aproape
nemãrginite.
Prin urmare, lectura va face parte din modul de a fi
al omului contemporan, iar bibliotecile vor fi receptate
ca centre eficiente de comunicare culturalã ºi socialã.
Ele vor fi rãspunzãtoare de calitatea informaþiilor ºi
cunoºtinþelor oferite comunitãþii, vor avea un rol accentuat
în gestionarea resurselor informaþionale universale, vor
fi factor decisiv de revigorare a schimbului naþional si
internaþional de idei.
O bibliotecã  scrie Lubblock  este un þinut
vrãjit, un palat cu desfãtãri, un adãpost în care te
poþi adãposti împotriva furtunilor. Oricine va avea
cheia de aur care deschide uºa tãcutã a bibliotecilor
 continuã Lubbock va gãsi în ele încurajare ºi
mângâiere, odihnã ºi fericire.
Biblioteca Pietrari a fost înfiinþatã în anul 2005 ºi
are 12 ani de existenþã, ani în care progresul a fost
rapid þinând pasul cu noul. Colecþiile bibliotecii sunt
clasificate ºi organizate pe domenii, accesul liber la
raft fiind o cale simplã pentru a gãsi uºor informaþia doritã.
Biblioteca Comunalã Pietrari este astãzi Punct de
informare europeana, iar în cadrul proiectului Reþea
de centre de educaþie non-formalã pentru viaþã în mediul
rural din Dâmboviþa s-au derulat activitãþi educative care
au avut mare succes ºi au fost apreciate de cãtre

utilizatori, activitãþi ce continuã ºi astãzi cu un real impact la public.
Biblioteca Comunalã Pietrari are un numãr de 2432
de locuitori ºi dispune de peste 6380 unitãþi de
bibliotecã, documente din toate domeniile cunoaºterii
umane. Cei 630 utilizatori înscriºi îºi pot gãsi informaþiile
necesare ºi cu ajutorul Biblionet-ului.
În ceea ce priveºte achiziþia de carte pot spune cã
resursele sunt reduse, biblioteca completându-ºi fondul
de carte prin donaþii de la persoane fizice, achiziþia de
carte din bugetul primãriei fiind extrem de redusã.
Biblioteca Comunalã Pietrari iniþiazã ºi desfãºoarã
diverse activitãþi educative, de promovare a tradiþiilor locale, sociale ºi artistice. Din activitãþile organizate ºi
desfãºurate în bibliotecã ºi care au avut un impact plãcut
din partea utilizatorilor sunt:
 Mesaje pentru prieteni.
 Pentru o lume fãrã droguri.
 Ne descoperim hobby-urile la bibliotecã!
 Sãrbãtorile în tradiþia popularã.
 Deprinderi de igienã personalã
 Sesiune de dezvoltare personalã pentru copii
CINE SUNT EU?
 Arta povestirii  Buletinul meteo.
 Pietrele spun povesti  picturã pe piatrã ºi altele.
Biblioteca Comunalã Pietrari are un grup de voluntari
care se implicã activ în propunerea ºi derularea de
acþiuni. Proiectul educaþional Eu, în lumea cãrþilor
încheiat cu ªcoala Gimnazialã Pietrari ºi Protocolul
de colaborare  încheiat cu alte instituþii de pe raza
comunei, sper sã aducã în rândul copiilor activitãþi
plãcute ºi interesante, în ciuda lipsurilor pe care le avem.
Eu cred cã biblioteca este templul învãþãturii,
deoarece doar în bibliotecã poþi sã-þi hrãneºti sufletul ºi
gândul cu cele mai diverse cunoºtinþe, este locul care ne
pãstreazã amintirile, ne delecteazã sufletul, ne farmecã
cu mulþimea de tezaure ce aºteaptã fãrã rãgaz rãsfoire.

Ana Nedelcu

Biblioteca Comunalã Pietrari
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PATRIMONIU
Arta ºi cultura epocii brâncoveneºti
Arhitectura, artele plastice ºi decorative au
cunoscut o perioadã înfloritoare, creând un
adevãrat stil brâncovenesc, cu trãsãturi ºi
particularitãþi distincte. A continuat de altfel,
efervescenþa culturalã din timpul lui Matei Basarab
(1632-1654) ºi mai apoi cea din domnia lui ªerban
Cantacuzino (1678-1688). Acesta ºi Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) au reuºit dupã peste
douã decenii de lupte între familiile boiereºti (þara
a avut ºase domnitori) sã redea liniºtea ºi echilibrul
atât de necesare realizãrilor în plan cultural. Ele
s-au fãcut într-un spirit modern, concordant cu
cel al Apusului european. S-a renunþat la influenþele
culturii slavo-bizantine, devenite dogmatice, pentru
spiritul liber ºi umanist al culturii occidentale, în
aproape toate domeniile. Sintetizând acest pas
important fãcut, ªtefan Ionescu sublinia cã Numai
acceptând ideea unor mutaþii structurale operate
în toate formele culturii, poate fi înþeleasã legãtura
dintre introducerea limbii române în bisericã ºi
influenþa barocului italian în sculpturã, de pildã.
Altfel zis existã între toate domeniile culturii între
manifestãrile literare, artistice, ºtiinþifice etc.,
similitudini structurale care explicã personalitatea
unei culturii în întregul ei1.
S-a realizat o politicã de apãrare a Ortodoxiei,
eliberatã în mare mãsurã de dogmatism, care a
permis afirmarea personalitãþii umane, creative
în actul artistic, asimilând elemente noi de tip
occidental, peste cele tradiþionale, aceastã
simbiozã asigurându-i personalitate distinctã.
Stilul creat, denumit pe bunã dreptate
brâncovenesc (subliniindu-i astfel meritele, un
adevãrat mecena al frumosului, indiferent de
modalitatea de expresie), s-a manifestat în
arhitecturã (laicã ºi religioasã), picturã, sculpturã,
arte decorative, tipar, orfevrerie, mobilier (pentru
a aminti pe cele mai importante).
Astfel, arhitectura cunoaºte o epocã
strãlucitoare, multe edificii pãstrate pânã astãzi
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fiind emblematice pentru spiritualitatea românilor.
Respectând tradiþiile, asimilând influenþa din
Renaºterea italianã sau Baroc, casele, conacele
boiereºti, hanurile, palatele aduc elemente noi,
definitorii. S-au restaurat, modernizat sau extins
cu noi construcþii curþile domneºti de la Târgoviºte
ºi Bucureºti. Apoi, palatele de la Potlogi, Doiceºti
ºi Mogoºoaia, casele bãniei din Craiova, cele de
la Brâncoveni, Stoieneºti, conacul de la Obileºti
sau construcþiile de la Hurez. A avut realizãri ºi în
afara graniþelor Þãrii Româneºti: la Braºov,
Sâmbãta de Sus, San ªtefano (în apropiere de
Constantinopol), Arbãnaº (lângã Târnovo).
La majoritatea construcþiilor, dar în special la
palatele sale, nu s-au adaptat elemente gotice,
doar puþine din cele orientale, preponderente fiind
cele ale stilului baroc sau arhitecturii renascentiste
(influenþa veneþianã). Multe dintre ele s-au construit
în mijlocul naturii, peisagistica fiind un element
hotãrâtor pentru palatele sau conacele epocii
brâncoveneºti. Se evidenþiazã predilecþia pentru
logii, foiºoare, pridvoare, galerii, elemente preluate
din Renaºterea italianã dar ºi de la unele palate
ale Constantinopolului.
Deosebite sunt ºi realizãrile în ceea ce
priveºte monumentele religioase (biserici,
mãnãstiri) construite, reparate, extinse din
porunca domnului (a familiei Cantacuzinilor sau
a altor boieri cu înalt rang). Se aduc elemente noi
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Constantin Brâncoveanu, folosind în general
aceiaºi meºteri arhitecþi, constituind un
ansamblu de realizãri artistice.
Subordonatã stilului arhitectonic, legatã organic de acesta este ºi sculptura în piatrã, care
atinge un apogeu în epocã. Continuã tradiþia
secolului al XVII-lea, în special a realizãrilor lui
Matei Basarab sau Vasile Lupu (din Moldova). Este
o sculpturã decorativ-monumentalã, acoperind
coloanele, ancadramentele de la uºi ºi ferestre.
Palatul de la Mogoºoaia
Influenþa este barocã, cu motive vegetale, ce se
compun din vrejuri, evidenþiindu-se primele moîn construcþia bolþilor, dispãrând stâlpii de tive antropomorfe. Ornamentica este deseori în
susþinere ai acestora, care se vor baza pe con- basorelief. Se creeazã o adevãratã ºcoalã a
sole, dezvoltând o armonie a formelor. Dintre cioplitorilor. Materialul folosit era piatra, dar ºi
acestea amintim: construcþia bisericilor de la: marmura, pe lângã meºterii autohtoni lucrând ºi
Potlogi (Sf. Dumitru, 1683); Biserica Mare din cei strãini. Au rãmas în timp, cunoscutele ateliere
Hurez (1693); Biserica Sf. Nicolae Fãgãraº de la Hurez, Buzãu, Târgoviºte, Bucureºti.
(1697-1698); Biserica Sf. Gheorghe Ismail Influenþa determinantã a meºterilor strãini a fost
(1698); Biserica din Ocna Sibiului (1701); Biserica a barocului italian (centre ca Veneþia sau Padova).
Sf. Ioan Grecesc (1703); Biserica Sf. Gheorghe S-au transpus în piatrã ºi motive autohtone, ce
Nou din Bucureºti (1704-1705). De asemenea, se manifestarã ºi în sculptura în lemn (motivele
se aduc importante completãri, dotãri la unele geometrice, de exemplu). S-au mai adãugat
biserici ºi ansambluri monahale de la: Mitropolia influenþele orientale ale artei bizantine, ceea ce a
ºi Curtea Domneascã din Târgoviºte; Mãnãstirile condus la o mare diversitate, amprenta fiind de
Dealu, Viforâta, Govora; Palatul Episcopal din distincþie ºi eleganþã. Aceste caracteristici sunt
Buzãu; bisericile din Râmnicu Sãrat, Cetatea Albã evidenþiate ºi pe multe din pietrele funerare (cele
ºi multe altele. I s-au alãturat eforturilor construc- de familie  Iordache ºi Matei Cantacuzino, de la
tive ale domnului ºi alte familii, în special cea a Cotroceni sau Bãlaºa Cantacuzino de la
Cantacuzinilor (Mihai, Toma, Mãria, Pârvu) sau Târgoviºte). De altfel, meºterii arhitectoni de la
înalþi prelaþi ai bisericii ortodoxe (mitropolitul Curtea lui Brâncoveanu au fost la mare preþuire:
Theodosie, egumenul ªtefan, de la Bistriþa). S- Nu este o întâmplare cã pe zidul de la intrare, în
pronaosul bisericii celei mari de la Hurez,
au continuat astfel, eforturile lui Mihai,
se aflã portretul lui Vucaºin Caragea,
Constantin, ªerban ºi Drãghici
pietrarul, alãturi de acela a lui Manole,
Cantacuzino care au impus în
vãtaful de zidari, arhitectonul ºi al
edificiile civile sau religioase arta
lui Istrate, lemnarul. În afarã de
veneþianã, împletind-o cu elemente
tendinþa exprimatã de umanismul
autohtone sau de sorginte orientalã.
vremii, de a se valorifica
Dupã dispariþia sa tragicã, precum
individualitatea umanã, portretele
ºi a fiilor sãi, stilul artistic deosebit
celor trei meºteri constructori
se va prelungi prin alte realizãri ale
semnificã ºi colaborarea strânsã
urmãtorilor ani. Este vorba despre
dintre ei2.
Mãnãstirea Antim (1715), ctitorie a
În acest climat de efervescenþã
mitropolitului cãrturar, Antim
constructivã, pentru unele biserici,
Ivireanul; Mãnãstirea Vãcãreºti
palate, conace boiereºti, ridicate sau
(1716-1724) a lui Nicolae
reparate era nevoie de mobilier (jilþuri,
Mavrocordat; Biserica Creþulescu
iconostase, strane, uºi, tetrapoade),
(1722-1724); Biserica Stavropoleos
(1722-1724). Ele continuã astfel, pe Uºa sculptatã în lemn pentru ceea ce a dus la dezvoltarea crestãrii
cele din timpul domniei lui Mãnãstirea Tismana (1698) ºi sculpturii în lemn, cu o bogatã
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tradiþie în spaþiul spiritual românesc. Pe lângã
motivele liniilor geometrice, gãsim un întreg evantai
floral sau vegetal. Una din sursele inspiraþiei
artistice a constituit-o mediul înconjurãtor, tradiþiile
ancestrale ale casei þãrãneºti, la care se vor
adãuga permanent elemente novatoare,
împrumutate din ornamentica barocã, de sorginte
renascentistã.
Ele decorau uºi, ferestre, piese de mobilier,
de interior ale palatelor ºi curþilor boiereºti sau jilþuri
domneºti. Dintre acestea se detaºeazã mobilierul
de la Colþea, Hurez, Arnota, Cotroceni, Polovragi,
Sf. Gheorghe Nou din Bucureºti, Curtea
Domneascã ºi Mitropolia Târgoviºtei. Realizãri
deosebite se considerã a fi iconostasele epocii.
Spectaculoasã este ºi evoluþia picturii, în special a celei religioase. Se realiza o tranziþie de la
specificitatea artei bizantine, la elemente noi,
moderne ale Renaºterii ºi barocului apusean. Se
întâlnesc teme biblice în interpretãri specifice,
avându-ºi sorgintea în vechile motive din timpul
lui ªtefan cel Mare sau Petru Rareº. Unele din
principalele idei cãlãuzitoare au fost laicizarea,
autohtonizarea scenelor biblice sau peisajul cadru,
ca factor complimentar al compoziþiilor.
Realizãrile aveau o coloristicã vie, unde
predominante erau culorile roºu, albastru sau
auriu, într-o mare diversitate de motive florale.
Portretistica este sugestivã, fiind înfãþiºaþi domnul
ºi membrii familiei sale, Cantacuzinii, dar ºi unii
din ispravnicii sãi (Badea pârcãlabul; Apostol,
vornicul), sau meºterii importanþi (Constantinos;
Manea, vãtaful de zidari; Istrate lemnarul; Vucaºin
Caragea, pietrarul). S-au remarcat în epocã ca
artiºti ºi creatori de ºcoalã: zugravul Constantinos
ºi Pârvu Mutu. Primului, domnul i-a încredinþat în
1692 pictura complexului de la Hurez. El fusese
adus în þarã de ªerban Cantacuzino, pentru
lucrãrile de la Biserica Doamnei (1682). Se va
înconjura la Hurez de o serie de meºteri, unii
pomeniþi în inscripþia din pronaos împreunã cu
artistul (Ion; Andrei; Stan; Neagoe; Ioachim; Preda;
Marin; Nicolae; Istrate). Se demonstreazã astfel,
existenþa unei adevãrate ºcoli de picturã, condusã
de Constantinos. Meºterii zugravi, dupã
terminarea lucrurilor la Hurez, vor restaura picturile
la Biserica Domneascã din Târgoviºte sau la
mãnãstirile: Cozia, Polovragi, Govora, Bistriþa,
Arnota ºi altele. La pictarea Bisericii Domneºti din
Târgoviºte, Constantinos se iscãlea pe sabia
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Pârvu Mutu, zugravul.
Fresca Bisericii de la Filipeºtii de Pãdure

sfântului Nistor, ceea ce duce la concluzia cã
panourile centrale îi aparþin. Se pare cã ºi icoanele
împãrãteºti sunt pictate de acesta, semnând pe
icoana Sfintei Fecioare3.
Un alt meºter zugrav, creator de ºcoalã, a fost
Pârvu Mutu, nãscut probabil la Câmpulung
Muscel, în 1659, care învaþã acest meºteºug în
nordul Bucovinei, de la zugravii de aici, fascinat
fiind de mãnãstirile vremii lui ªtefan cel Mare ºi
Petru Rareº. În 1680, domnul ªerban
Cantacuzino îi încredinþeazã zugrãvirea bisericii
de la Cotroceni. A mai realizat fresce la Biserica
Colþea, cea a Cantacuzinilor de la Filipeºtii de
Pãdure, Mãrgineni sau Bãrdeºti (Râmnicu Sãrat),
mãnãstirile Surpatele ºi Câmpulung (Negru Vodã).
Dupã 1718 s-a cãlugãrit. Cunoscãtor de latineºte
ºi slavoneºte, realizeazã importante traduceri.
Între 1700-1718 creeazã o adevãratã ºcoalã de
zugravi la Bucureºti. Dintre ucenicii sãi s-au
remarcat: Radu Zugravul, Marin Andrei, Stan,
Neagoe, Nicolae. În aceste adevãrate ºcoli create de Constantinos ºi Pârvu Mutu meºteºugul
se învãþa de la zugrav la zugrav aici s-au format mulþi meºteri þinând seama de numeroasele
comenzi pe care le primeau, fie din partea
voievodului, fie din partea Cantacuzinilor4.
Datoritã lor arta brâncoveneascã, stilul ei s-au
rãspândit în Þãrile Române ºi nu numai, pânã spre
jumãtatea secolului al XVIII-lea, încheindu-se
vremea de înflorire a picturii religioase medievale,
începutã de ªtefan cel Mare ºi continuatã de Petru
Rareº.
De remarcat este ºi faptul cã acum îºi are
începuturile sale ºi pictura cu conþinut istoric
atestatã documentar, dar din pãcate
neconservatã, ce înfãþiºa pe domn ºi familia sa
sau pe marii boieri. Sunt amintite cele de la palatul
Potlogi sau compoziþia istoricã Cãlãtoria lui
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Comenzile erau adresate în speBrâncoveanu la Adrianopol (1703)
cial meºterilor saºi din Braºov ºi
de la Mogoºoaia. Aceasta reda
Sibiu, dar ºi celor autohtoni. Dintre
scena drumului la Adrianopol,
aceºtia s-au evidenþiat: Georg May
primirea de cãtre padiºah,
II, Johannes Hening, Georg Heltner
înapoierea ºi primirea de la Giurgiu,
(care se stabileºte în Þara
ºedinþa divanului domnesc. I-a fost
Româneascã din 1691), Thomas
sugeratã probabil de unchiul sãu,
Klosch, Sebastian Hann, Thomas
Constantin Cantacuzino Stolnicul
Lang. Dintre lucrãrile comandate,
care vãzuse fresce istorice pe
unele erau oferite drept daruri
zidurile palatului dogilor de la
5
înalþilor dregãtori ai Imperiului
Veneþia  .
Otoman, pentru diferite favoruri
Concomitent,
pentru
sau ca sã li se ofere protecþie.
înfrumuseþarea acestor lãcaºuri
S-au mai comandat sãbii plasfinte, pentru daniile fãcute, s-au
cate cu argint sau aur, dar ºi
pictat numeroase icoane de mare
Canã de argint
obiecte de podoabã, bijuterii
valoare artisticã. Era o continuare
comandatã la Braºov
(cercei, agrafe, inele, paftale).
a epocii lui Matei Basarab (cu
centrele de la Câmpulung ºi Târgoviºte), unde Comenzile cãtre argintarii transilvãneni sunt
predominantã era tehnica bizantinã. Sub caracterizate astfel: Subiectele, «arginturilor»
influenþele ºcolii italo-cretane, a noii concepþii comandate de clienþii din Þara Româneascã sunt
asupra vieþii, în care predomina umanismul, luate din istoria bisericii ortodoxe ºi, de multe ori,
iconarii realizeazã opere de mare valoare artisticã, se referã chiar la hramul sau la un eveniment ce
nereuºite de generaþiile urmãtoare. Deºi se lega direct de ctitoria cãreia îi revenea argintãria
nesemnate, ele sunt atribuite lui Constantinos, comandatã. Iar ornamentaþia era cât mai
Pârvu Mutu sau unor ucenici de ai sãi, datoritã simplificatã ºi reproducea matriþele floral-vegetale
stilului, coloristicii asemãnãtoare picturilor autohtonizate ale sculpturii în piatrã sau în lemn 7.
Meºterii din Braºov, în special, primeau
realizate. O caracterizare pertinentã este fãcutã
de ªtefan Ionescu: Din timpul domniei lui comenzi dupã modele trimise de domn, care era
Constantin Brâncoveanu, prin influenþa barocului adeptul ornamentaþiei de sorginte occidentalã. Îºi
italian, icoanele pierd din substanþa lor religioasã, realiza aici ºi peceþile cu stema Þãrii Româneºti,
care le dãdea o semnificaþie misticã, pierd din care includea corbul, soarele ºi luna, înlocuind anul
hieratism ºi din mister, chipurile sfinþilor se cu litere chirilice cu cel cu slove letineºti8.
umanizeazã iar scenele religioase capãtã virtuþi
peisagistice6.
ªi în artele decorative se va impune un stil
distinct, care sã certifice cã la curtea domneascã
sau la curþile boiereºti se desfãºura o viaþã plinã
de gust ºi rafinament. Piesele de orfevrerie (vase,
bijuterii) din metale preþioase, erau la mare
cãutare. Între ele argintãria, se detaºa prin valoarea
artisticã ºi multitudinea comenzilor domnului, a
unor boieri, pentru reºedinþele sau casele
acestora sau daniile fãcute unor aºezãminte
religioase. Obiectele erau de cult, dar ºi de uz
casnic. Dintre acestea din urmã: pahare, talere,
cãni, pocale, tipsii de argint, argint aurit sau de
cositor. Au fost dotate cu sfetnice, anaforniþe,
candelabre, cruci, cãdelniþe, potire, icoane
argintate, aurite, multe din ctitoriile sale, alte biserici
Broderie reprezentând pe domnul valah
sau mãnãstiri din þarã sau din afara graniþelor.
cu doi din fiii sãi
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Au mai fost executate diferite obiecte (clopote,
de sticlãrie) la Nürenberg, Dantzig, Augsburg,
Veneþia.
ªi alte arte decorative cunosc o dezvoltare în
epocã. Este vorba de broderii. Obiectele de
îmbrãcãminte, cele ce erau destinate
aºezãmintelor de cult, cusute cu fir de aur sau
argint, folosirea mãtãsurilor naturale, a postavului
de cea mai bunã calitate, au dat strãlucire broderiei
medievale româneºti. Ea a fost rãspânditã, alãturi
de sculpturã sau picturã, în sud-estul Europei dar
ºi în Orientul creºtin, motivele decorative
valorificând tradiþiile spirituale autohtone. O
sintezã a fenomenului face Ana Maria Musicescu,
care afirma cã Atelierul de broderie de la Hurez
condus de o adevãratã artistã, Despineta, adusã
de la Constantinopol, poate fi consideratã ca cea
mai de seamã ºcoalã de artã româneascã de la
sfârºitul secolului XVII, neignorând, bineînþeles,
nici contribuþia atelierelor de la Neamþ, Bistriþa
Moldovei sau Tismana9.
Epoca a fost marcatã de ultimele manifestãri
de împodobire artisticã a unor manuscrise, arta
folositã la manuscrisele miniate fiind în regres
faþã de culmea atinsã în secolele XV-XVII (cu
remarcabile realizãri în Moldova). În vremea lui
Brâncoveanu accentul s-a pus pe arta tiparului,
cele cinci tipografii domneºti având ºi în domeniul
artei grafice realizãri deosebite.
Este remarcabil efortul de sprijinire a creºtinilor
ortodocºi din Imperiul Otoman cu literatura
religioasã necesarã. La început de secol XVIII,
cãrþile liturgice vor avea tipicul, paremiile ºi
sinaxarul traduse în româneºte, iar cãrþile de
predicã (Evanghelia, Apostolul) aveau textul integral în limba românã. Se realiza astfel fenomenul
impunerii limbii române ca limbã liturgicã a bisericii
în spaþiul românesc, creându-se premisele unei
limbi literare unitare.
Prin tipar se înfãptuia efortul de conºtientizare
a unitãþii de neam ºi limbã a tuturor românilor. El
s-a putut afirma în climatul favorabil culturii ºi artei
în general, susþinut de Constantin Brâncoveanu,
ca ºi de predecesorul sãu ªerban Cantacuzino.
Viziunea programaticã asupra necesitãþii ºi
extinderii influenþei tiparului se realiza ºi prin
sprijinul dat românilor din Transilvania sau
ortodocºilor din Orientul creºtin, pe care-l vom
creiona în acest capitol. Se avea în vedere
apãrarea ºi întãrirea Ortodoxiei, pãstrarea ºi
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dezvoltarea unitãþii de neam ºi limbã, ripostând
astfel presiunilor prezelitiste reformate sau
catolice (în Transilvania). La acest amplu proces
de apãrare a unitãþii spirituale a românilor, cartea
tipãritã a jucat un rol important, constituindu-se
deseori într-un liant cu implicaþii durabile în
introducerea limbii române prin bisericã.
Locul miniaturilor a fost luat de gravurile de pe
tipãrituri.
Toate aceste realizãri în plan artistic ºi cultural, o adevãratã renaºtere, au avut reverberaþii
nu numai în spaþiile locuite de români, ci ºi în întreg
sud-estul European pânã în Orientul Creºtin. Ele
sunt percepute ca un întreg, ce a asimilat atât
elemente ale artei oriental-bizantine, cât ºi de
baroc, italian, rezultând un stil propriu, ce a reuºit
sã autohtonizeze aceste influenþe, epoca fiind de
tranziþie de la lumea medievalã, cu trãsãturile
sale, în special orientalã, spre cea modernã, în
pas cu lumea Occidentului european (influenþe în
special din barocul italian). Aºadar, arta
brâncoveneascã nu poate fi definitã ca o artã
eclecticã. Ea este Rezultantã a unei fericite
sinteze, care-i asigurã ºi originalitatea (fondul
tradiþional + artã oriental-bizantinã + barocul
italian), arta brâncoveneascã exprimã, pe de o
parte, capacitatea de asimilare ºi de autenticitate
a spiritului creator românesc, iar pe de alta,
talentul meºterilor artiºti ai vremii 10.
În condiþii istorice, în special politice, deseori
potrivnice, Constantin Brâncoveanu reuºeºte
realizãri deosebite nu numai pe plan economic ºi
diplomatic, dar mai ales pe cel cultural ºi artistic,
lãsând o moºtenire perenã spiritualitãþii româneºti.
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Alexandru Averescu ºi Partidul Poporului
în judeþul Dâmboviþa (1918-1933)
Ca urmare a popularitãþii de care se bucura,
eroul de la Mãrãºti a luat hotãrârea istoricã de a
pune bazele unei formaþiuni politice numitã Liga
Poporului, la Iaºi în aprilie 19181, fãcând astfel din
generalul Alexandru Averescu cel mai simpatizat
conducãtor de partid, în rândul þãrãnimii.
Programul politic al noii forþe politice de opoziþie,
era trasat în linii mari de cãtre mentorul acesteia,
generalul Averescu, astfel: înfãptuirea reformei
agrare ºi a celei electorale, impozit progresiv pe
venit, descentralizarea administrativã pe baza
autonomiei comunale, judeþene ºi provinciale, fãrã
a se aduce prejudicii unitãþii naþionale, stabilitatea
funcþionarilor publici în toate ramurile ºi
îmbunãtãþirea realã a soartei lor prin salarii
corespunzãtoare nevoilor traiului, stabilirea
rãspunderilor pentru abuzurile ºi greºelile comise
2
în conducerea intereselor þãrii.
Prin mijlocirea lui Constantin Argetoianu, au
fost puse bazele unei organizaþii averescane ºi în
judeþul Dâmboviþa, care sã împrospãteze viaþa
publicã ºi sã trezeascã conºtiinþa cetãþeanului,
la Târgoviºte în decembrie 1918, al cãrei prim
conducãtor a devenit ªerban Tassian din
3
Pucioasa. Însoþit de generalul Vãleanu ºi
Constantin Argetoianu, generalul Averescu a sosit
la Târgoviºte pe 28 februarie 1919, unde se
adunase mai multã lume ºi mai împodobitã decât
la Sfintele Paºti, cu scopul declarat de a observa
mersul noii organizaþii averescane din judeþul
4
Dâmboviþa. Dupã inaugurarea clubului ºi
organizarea banchetului organizat la restaurantul
5
Lãzãrescu , a avut loc o întâlnire restrânsã în casa
familiei Pârjolescu, între generalul Averescu ºi
fruntaºii locali ai noului partid, când s-a hotãrât
organizarea unui birou unde sã fie date lãmuriri
tuturor þãranilor despre reforma agrarã. În acelaºi
timp, pentru pupularizarea noii formaþiuni politice,

a vãzut tiparul la 15 decembrie 1919, primul numãr
6
din ziarul averescan Steaua Dâmboviþei , ce-ºi
propunea sã militeze pentru triumful dreptãþii ºi
luminii. Printre colaboratorii oficiosului averescan,
care semnau interesante articole, se numãrau
principalii fruntaºi ai partidului, dintre care amintim
pe preotul I. Popescu-Bãrbuleþ, Stavri Diaconescu,
preotul Constantin Niþescu-Bãleni, preotul
7
Alexandru Popescu-Hãbeni, Gonzalv Ionescu ,
preotul Brãniºteanu, Nicu Ciornei, Amuza
Chiþescu, Vasile Voiculescu-Vârfuri, N. Teodoriu,
profesorul Ion Pavelescu, Petre Constantinescu,
dr. C. Popescu.
La propunerea lui Alexandru Averescu, s-a
hotãrât în cadrul congresului general al Ligii
Poporului de la Bucureºti din 24 octombrie 1919,
cu participarea tuturor organizaþiilor judeþene din
întreaga þarã, ca partidul sã nu participe la alegerile
8
parlamentare din decembrie 1919 , pe fondul unei
campanii brãtieniste deosebit de virulente în presa
9
vremii la adresa generalului. Însã, la 13 noiembrie
1919 la Târgoviºte, s-a organizat o întrunire a Ligii
Poporului prezidatã de medicul veterinar P.
Bugulescu, unde s-a discutat programul ºi tactica
pentru perioada urmãtoare ºi s-a trimis o moþiune
cãtre ºeful iubit, în care fruntaºii ligii îºi exprimau
devotamentul ºi respectul deosebit  al
10
organizaþiei locale pentru acesta.
Aducerea generalului Alexandru Averescu ca
preºedinte al Consiliului de Miniºtri de cãtre regele
Ferdinand la 13 martie 1920, a reprezentat o
schimbare consideratã de mare importanþã la
11
Târgoviºte , fruntaºii Ligii Poporului din
Dâmboviþa trimiþând în acest sens, o telegramã
12
de felicitare generalului Averescu. Totodatã,
guvernarea Averescu (13 martie 1920-17
decembrie 1921), a atras dupã sine ºi creºterea
numãrului membrilor Ligii Poporului, mai ales din
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rândul membrilor partidului conservator, precum importante luate de ministrul Petre P. Negulescu,
ºi a popularitãþii acestuia. În noul context politic a fost aceea de a reorganiza ministerul, separând
favorabil creat, formaþiunea politicã averescanã educaþia de culte. Astfel, Ministerul Cultelor ºi
din Dâmboviþa s-a reorganizat în martie 1920, Instrucþiunii Publice se transformã, începând cu
ªerban Tassian rãmânând preºedinte, fiind 13 iunie 1920, în Ministerul Instrucþiunii Publice ºi
21
secondat de Stavri Diaconescu ca vicepreºedinte. în Ministerul Cultelor ºi Artelor.
Ca ºi în cazul predecesorilor sãi, Petre P.
De asemenea, în timpul scurtei guvernãri
pãstorite de generalul Averescu, funcþia de pre- Negulescu, în proiectul legislativ din 1921, pleca
fect a judeþului Dâmboviþa a fost ocupatã succesiv de la concepþia cã învãþãmântul supraprimar era
13
14
de cãtre ªerban Tassian , Iancu Anastasescu , destinat acelor categorii de copii care, neavând
15
C.N. Bãrbulescu , Mihail Cornescu ºi Grigore mijloace materiale ºi neputând urma ºcoala
16
Tollea iar fotoliul de primar al cetãþii de scaun a secundarã, se vor orienta cãtre munca manualã.
Târgoviºtei a fost ocupat de cãtre Stavri Din acest motiv, el a cãutat sã asigure acestui
17
18
Diaconescu , colonelul Gheorghe Popescu ºi ciclu de învãþãmânt mai ales un conþinut practic.
19
Durata învãþãmântului obligatoriu era mãritã la
Gonzalv Ionescu.
În programul din 1920, Liga Poporului, opt ani. Petre P. Negulescu propunea ca la vechile
considera cã originea decãderii
spirituale, culturale ºi economice a
poporului român, se afla într-o
mãsurã foarte mare în lipsa unei
culturi armonioase ºi în analfabetism.
În consecinþã, programul averescan
se angaja sã rãspândeascã
învãþãmântul elementar la sate,
inclusiv prin ºcoli pentru adulþi, în aºa
fel încât þãranul care era acum
proprietar pe o parcelã de pãmânt,
sã obþinã ºi cunoºtinþele necesare
folosirii acestuia cu succes.
Alexandru Averescu dorea
reducerea analfabetismului,
apreciind cã generalizarea culturii în
mediul rural ar fi contribuþia cea
mai de cãpetenie pentru propãºirea
20
sub toate raporturile a statului.
Astfel, Petre P. Negulescu, din
postura de ministru al instrucþiunii
publice în guvernul condus de
generalul Alexandru Averescu (13
martie 1920  16 decembrie 1921),
a elaborat un prim proiect de lege a
învãþãmântului în 1921, pentru a
rezolva în primul rând cea mai
stringentã problemã a sistemului de
învãþãmânt de dupã Unire: unificarea
învãþãmântului românesc din toate
Steaua Dâmboviþei, Foaia Ligei Poporului
provinciile istorice într-un singur tip
sub preºedenþia generalului Averescu, an I, nr. 1,
de ºcoalã. Una din primele mãsuri
miercuri 15 octombrie 1919, p 1. (primul numãr).
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patru clase începãtoare, sã se adauge încã patru
întregitoare, în care activitatea sã se desfãºoare
22
mai ales în atelierele ºcolare. Vâltoarea
evenimentelor politice din acea perioadã a fãcut
ca proiectul lui Petre P. Negulescu sã nu ajungã
sã fie supus votului în parlament, guvernul
generalului Alexandru Averescu fiind înlãturat de
la putere.
La alegerile parlamentare din 1920, Liga
Poporului, având ca semn electoral steaua cu 6
23
colþuri , a obþinut în judeþul Dâmboviþa un numãr
de 33,16% din voturile exprimate ºi douã locuri
de deputat (dr. C. Popescu, Theodor Pârjolescu),
iar ca o recunoaºtere a meritelor sale în crearea
partidului, Generalul Averescu a fost plimbat prin
24
judeþ ca niºte moaºte. Însã, la scurt timp, în
octombrie 1920, Liga Poporului Dâmboviþa
cunoaºte o nouã reorganizare, în urma cãreia
generalul G. Vãleanu (fostul ministru al
comunicaþiilor în guvernarea averescanã) este
numit la conducerea organizaþiei, determinândui pe ªerban Tassian, preotul Popescu-Bãrbuleþ
ºi Stavri Diaconescu sã pãrãseascã formaþiunea.
La 27 ianuarie 1921, în Sala de Arme din
Târgoviºte, era ales noul comitet judeþean al
partidului, având ca preºedinte pe generalul
Vãleanu, iar ca membri pe N. Cosâcescu, T.
Pârjolescu, dr. C. Popescu, Gonzalv Ionescu, G.
25
Meitani.
Dupã ce gruparea care pãrãsise partidul a
scos ziarul Steaua (17 octombrie 1920) a
declanºat puternice atacuri. La intervenþia
generalului Averescu situaþia s-a echilibrat, iar
organizaþia ºi-a recãpãtat unitatea. La întrunirea
din 27 octombrie 1921. þinutã la Sala de Arme, la
care a fost prezent ºi Alexandru Averescu, a fost
readus ªerban Tassian ca lider judeþean. Cu
ocazia prezenþei lui Averescu la Târgoviºte, se
chemau locuitorii oraºului sã se înscrie în rândul
acelora care militau pentru binele þãrii ºi pentru
serviciul obºtesc. Cu toate cã organizaþia îºi
refãcuse unitatea, la alegerile din martie 1922
rezultatele au fost sub aºteptãri (3,11%), drept
care, Partidul Poporului a pornit o campanie
virulentã împotriva noului Parlament constituit,
cerând tuturor partidelor din opoziþie anularea
26
lucrãrilor acestuia , dar ºi împotriva iniþiativei
27
liberale de naþionalizare a subsolului þãrii.

Înfrângerea a determinat pe unii dintre lideri sã
28
pãrãseascã partidul (Th. Pârjolescu) , sau sã
încerce revigorarea partidului, editând un ziar nou,
Gazeta Poporului, datoritã strãdaniei lui ªerban
Tassian, care îºi propunea sã demaºte...
pãcatele, si sã biciuiascã vechile moravuri
bizantine, sã reintroducã ordinea ºi legalitatea.
Începând din decembrie 1923, în cadrul Partidului
Poporului au apãrut frãmântãri datorate pãrãsirii
corabiei de cãtre Constantin Argetoianu, acelaºi
lucru întâmplându-se ºi în judeþul Dâmboviþa prin
plecarea grupãrii conduse de ªerban Tassian,
astfel încât, popularitatea de care se bucura
odinioarã partidul a început sã scadã vertiginos.
Cu toate aceste transformãri la nivel naþional
ºi judeþean, Gazeta Poporului a continuat sã
gãzduiascã în paginile sale, numeroase articole
semnate de ªerban Tassian ºi Constantin
Argetoianu, dintre care amintim: Cãtre membrii
Partidului Poporului din Dâmboviþa, Cinci ani de
politicã militantã la Dâmboviþa, De ce m-am
despãrþit de generalul Averescu, Salut pe
tovarãºii de la Dâmboviþa, în care se sublinia cã
aici se deschid porþile viitorului sãnãtos ºi bogat,
pe care þara îl aºteaptã cu nerãbdare, a contribuit
29
la menþinerea unei situaþii incerte.
La începutul anului 1926, Partidul Poporului a
încheiat un acord cu Partidul Naþional Þãrãnesc,
alianþã cunoscutã sub numele de Opoziþia Unitã,
care la 12 februarie 1926 scotea ziarul cu acelaºi
nume, în paginile cãruia Vasile Alexe publicã
articolul Pe viaþã ºi pe moarte, ce se dorea a fi
un mesaj cãtre toþi susþinãtorii opoziþiei unite de
30
a-i înlãtura pe liberali.
Delegarea Partidului Poporului cu formarea
guvernului la 30 martie 1926, a determinat
succesul la alegerile judeþene din iunie 1926, când
a reuºit sã obþinã mai mult de jumãtate din voturi.
În judeþul Dâmboviþa, noul prefect al guvernãrii
partidului Poporului, a fost desemnat Iancu
31
Anastasescu. În plus, Partidul Poporului a reuºit
la alegerile parlamentare sã obþinã un procentaj
peste aºteptãri, de 39,88% din voturi ºi 4 locuri
de deputat în parlament: Gonzalv Ionescu, Gogu
32
Oprescu, Ionescu-Boteni, P. Pavelescu.
La 7 noiembrie 1926, preºedintele organizaþiei
judeþene, Gonzalv Ionescu, a cerut în cadrul
Comitetului de conducere, reorganizarea
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partidului, un moment important reprezentându-l
sosirea în rândurile partidului, a grupãrii conduse
de cãtre Stavri Diaconescu, ce pãrãsise Partidul
33
Naþionalist-Democrat.
Deºi a fost revigorat partidul, totuºi, influenþa
acestuia s-a aflat într-o scãdere continuã începând
din 1927, lucru resimþit din plin de organizaþia
judeþeanã la alegerile parlamentare din anii 1927
ºi 1928, unde a obþinut un rezultat modic de numai
(1,97%), formaþiunea politicã fiind împinsã treptat
34
cãtre periferia vieþii politice.
Declinul Partidului Poporului a fost accelerat
ºi de plecarea la þãrãniºti a lui Gonzalv Ionescu,
culminând cu rezultatul dezastruos în cadrul
alegerilor din 1930. Chiar dacã la alegerile
parlamentare din 1931 se pãrea cã se ameliorase
întrucâtva situaþia, desprinderea unei noi grupãri
din partid în anul urmãtor au fãcut ca la alegerile
parlamentare din 1933 sã obþinã un numãr infim
de voturi, care evidenþia cã pierduse vigoarea
care-l caracterizase ºi devenise neinteresant
35
pentru electorat.
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REMEMBER
Pompiliu Gâlmeanu.
Pelicula ºi condeiul ca modalitate de expresie
Cineast, scenarist, poet, publicist, se naºte
în comuna Buciumeni, judeþul Dâmboviþa, la 8
februarie 1932. Iubindu-ºi plaiurile natale
mãrturisea: Am simþit pentru o clipã / Cã urc
în deal la noi acasã / C-aud cum
intrã coasa-n iarbã / Cum susurã
izvorul în vâlcea / ªi cum un
greier tremurã pe dâmb (Era în
zori). Studii la Liceul Comercial
Târgoviºte, urmate de cele de la
Ion Luca Caragiale din
Bucureºti. Între 1950-1952
urmeazã Institutul de Artã
Cinematograficã, ªcoala de
specializare pentru scenarii ºi
regie. Lucreazã, pânã la
pensionare,
în
Studioul
Cinematografic Alexandru
Sahia. Aici ºi mai târziu liber
profesionist sau colaborator al
Televiziunii Române, semneazã peste 750 de
filme ca regizor, scenarist, editor, crainic. De
remarcat faptul cã îºi întocmeºte singur
scenariile ºi comentariile filmelor sale, care au
o tematicã diversã, fiind adevãrate poeme
închinate unor mari oameni ai istoriei ºi culturii
noastre sau unor evenimente naþionale
memorabile. Unele sunt dedicate Târgoviºtei
sau plaiurilor dâmboviþene (Curtea Domneascã
din Târgoviºte, Cãlãtorind pe Valea Ialomiþei,
Uzina noastrã, Romlux-Tgv., Pictorul din
Rãzvad, Crizantema de Aur). A fost unul din
iniþiatorii Festivalului naþional al filmului
documentar
ºi
de
scurt
metraj
Contemporania, desfãºurat câþiva ani la
Târgoviºte, începând cu 1976. Se stinge din
viaþã pe 24 iunie 1999, la Bucureºti.

Debut publicistic în Uzina ºi ogorul (1948)
cu ºtiri ºi reportaje literare. Colaboreazã la:
Scânteia tineretului (ºtiri, reportaje, versuri),
Tânãrul scriitor (scenarii literare  Daruri
smulse naturii). Mai publicã
versuri pentru copii în diferite
reviste. Obþine 35 de premii
naþionale ºi internaþionale pentru
filmul documentar, iar în 1976
premiul ACIN pentru scenariul
filmului Spirala. În 1977
întreprinde o lungã cãlãtorie în jurul
lumii la bordul navei Oltul, având
privilegiul sã reþinã pe peliculã
peisaje, oraºe, oameni, aceastã
experienþã fiind, dupã spusele sale
o uriaºã ºansã de a vedea ºi simþi
lumea. Însetat de a cunoaºte cât
mai mult, în lunga cãlãtorie gãseºte
rãgaz de a scrie, lirismul,
melancolia, fiind deseori prezente.
Debut târziu (1997) cu unicul volum de
versuri, sugestiv intitulat Dintr-o vreme. Este
vremea poetului ºi a generaþiei sale, plinã de
neprevãzut dar ºi de frumuseþe moralã.
Considera cã Pentru cã mi-am prins aripa / În
cerneala unui mit era dator sã Învãþ sã mor ºi
mi se pare / Cã-i lecþia cea mai uºoarã: / O
lingurã  pe zi  de soare / ªi-o picãturã  dor de
þarã! (Învãþ). Cei dragi trezesc nostalgii, doruri,
vise. Chipul mamei, privirea ei care mã cheamã
spre luminã, ochii Albaºtri ca o floare din
grãdinã, îi apar în pragul serilor de-acasã.
Întrebãtor mã cauþi peste zare, / Mã crezi plecat
la lemne prin pãduri, / Sau c-am urcat la munte
cu mioare, / Cã dorm în clãi de fân la Curãturi
(Mamã). Situarea acestor poezii în spaþiu
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(Bucureºti, Osaka, Coasta Algeriei, Marea
Mediteranã, Pacificul de Nord etc.) face ºi mai
interesantã lectura. Imaginile se deruleazã parcã
cinematografic, lirismul îmbinându-se cu trãirile
emoþionale: Zile întregi / nici un nor / nu se vede
la orizont, / În vorbirea curentã / folosim trei substantive: / mare, cer, vapor (Singur). Acum La
aceastã orã târzie din noapte, poetul stã de
vorbã cu marea el arde parcã ºoaptele verbului
ei / Neliniºtea imensitãþii de cernealã /
Revãrsându-se asupra malurilor / Îmbrãþiºând
gleznele insulelor / Furiºându-se printre umerii
strâmtorilor (Între mare ºi cer). Dupã fascinanta
sa cãlãtorie ajunge la concluzia: Nu-i nicãieri
mai bine ca acasã / Chiar dacã-s multe semne
de-ntrebãri / ªi pe-nserate, gânduri ce m-apasã

// Mã-ndeamnã sã vâslesc spre alte zãri (Nui nicãieri). Aceeaºi sensibilitate, vibraþie profundã
pentru istoria, cultura, spiritualitatea româneascã
se devoaleazã pregnant ºi în opera sa de
remarcabil cineast.
Scrieri:
Dintr-o vreme. Târgu-Mureº, Editura Petru Maior,
1997.

Referinþe:
Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. Dicþionar
de literaturã al judeþului Dâmboviþa. 1508-1998.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 1999, p. 98-99;
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Valeriu Liþã-Cosmin. Un labirint existenþial
Cu o neliniºte creatoare, deseori nonconformist, trãind incandescent meseria de ziarist, poetul,
istoricul literar, animatorul cultural, a rãmas în
peisajul spiritual al Târgoviºtei ultimelor decenii
de pânã la evenimentele din 1989.
Se naºte pe 27 martie 1937 la Târgoviºte.
ªcoala generalã în oraºul natal, urmatã de
Liceul Silvic Râmnicu-Vâlcea (1954). Absolvent al Facultãþii de Filologie a Universitãþii Bucureºti (1970). Între 1956-1968,
redactor la ziarele Uzina ºi ogorul
(Târgoviºte), Drapelul roºu (Râmnicu
Sãrat), redactor-responsabil la centrele
de radioficare Mizil ºi Târgoviºte,
apoi redactor la ziarul Flamura
Prahovei, directorul Casei de
Culturã a raionului Târgoviºte
(1965-1967). Din 1968 ºi pânã în
1975 secretar de redacþie la ziarul
Dâmboviþa, redactor la ziarul Milcovul
(Focºani), metodist la Centrul Creaþiei Populare
al judeþului Vrancea. În perioada 1973-1974
muzeograf la Muzeul Judeþean Dâmboviþa, iar din
1974 ºi pânã la pensionarea pe caz de boalã
(1989), metodist la Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa.
Se implicã în organizarea unor activitãþi care
au valorificat zestrea culturalã ºi literarã a judeþului
58

ºi vechii Cetãþii de Scaun. Contribuie la buna
funcþionare a reþelei bibliotecare.
Participã la evenimentele din 1989 în oraºul
natal, când a fost ales, pentru scurt timp,
preºedinte al Consiliului Municipal al Frontului
Salvãrii Naþionale (1990). Tot în acest an
înfiinþeazã ºi conduce în calitate de director ziarul Glasul cetãþii cu suplimentul
sãu literar Curier de ambe sexe, ce va
apãrea cu intermitenþe pânã în 1995. Aici
va publica o serie de articole incitante
despre fapte trãite din zilele Revoluþiei
române: seria de interviuri Alte mãrturii la
«Triunghiul morþii» (1990); Ferestre spre
þarã; Sã ne rugãm pentru ei, Am
învins! Vom învinge! Triunghiul
demnitãþii; Istoria se scrie
respectând adevãrul. Susþine o
perioadã rubricile Negru pe alb,
Telexul Cetãþii, Relief.
De asemenea, continuã seria articolelor
referitoare la istoria culturalã ºi literarã a oraºului
natal: De unde vine numele Târgoviºtei?;
Clasicul nostru I.Al. Brãtescu-Voineºti.
Se stinge din viaþã pe 30 august 1993, la
Târgoviºte.
Debut literar cu poezie în Uzina ºi ogorul.
Colaboreazã la Luceafãrul, Tribuna, Cântarea
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României, Astra, Clubul, Valachica,
suplimentul ziarului Dâmboviþa, precum ºi la
ziarele: Uzina ºi ogorul, Flamura Prahovei,
Dâmboviþa, Milcovul, Viaþa Buzãului. Publicã
poezie, articole de istorie literarã sau istorie a
culturii târgoviºtene, reportaje ale vieþii cotidiene
(sociale, culturale, literare), predilect în anuarul
Valachica al Muzeului Judeþean Dâmboviþa ºi
ziarul Dâmboviþa. Alte articole de gen ºi în
Milcovul. Culege folclor din zona Vrancei.
Membru al Uniunii Ziariºtilor din România.
Publicã poezie în antologii editate de Casa Creaþiei
Populare Dâmboviþa (Strigãt în faptul zilei,
Columnã de victorii, Omagiu), în numeroase
alte antologii apãrute în aceastã perioadã. Astfel
de versuri, ca acele care urmeazã, certificã
talentul sãu: Pãmântului ce ne e dat sã fie/ Oglinda
faptei noastre prin istorii/ Braþele muzicii... suflet...
Românie.../ Urcã-n columna marilor victorii.
(Asemenea planetei). Se întreabã retoric: Tu
cine eºti! Ce-mperechere zveltã/ te-a zãrãzit cu
timpul de ulcior,/ de-mi sapi în suflet o superbã
deltã/ cu unghiul-ntors, trufaº, cãtre izvor?
(Colocviu intim). Prezent cu poezie în emisiuni
de radio ºi televiziune.
Debut editorial cu singurul volum de versuri
Cerc în labirint (1981). El dezvãluie atât
talentul sãu poetic, cât ºi zbuciumarea lãuntricã
dintr-un labirint existenþial din care nu vede o
ieºire. Decât poate doar în iubire: Trecem prin
desiºul
vârstei/
Croindu-ne
cãrãri
întortocheate.../ Parcã în palmã le recitesc/ Linii
adânci ºi cumpene/ De adevãr curate
(Repetiþie). Poezie de dragoste, a unui locuitor
al þãrii Iubitu care aude: În tâmple ritmul ce-l
preschimb / În vârsta ce-o pãstreazã numai
tropii. În viziunea sa trecem prin desiºul vârstei
/ Un Ubu Rege în decor absurd.../ Cu ghioceii
adunaþi la tâmple / Visãm ninsori cu Pãsãri-Lirã
/ Neostenitã trecere spre Sud... (Repetiþie).
Volumul se încheie cu câteva sonete în care
mãrturiseºte cã a dorit: într-o carte / Sã pun
otrava dulce din iubire, fiind convins cã,
suferinþa-n care intrãm / Temniþã grea cu verbul
în supliciu / Din glosã, din rondel ºi din sonet.
Are ºi frumoase descrieri de naturã, cea care
vesteºte toamna (prin analogie cu toamna vieþii),
fiind revelatoare: Se destrãmau litanic iar frunze
arãmii.../ Însângeraþii arbori þipau în aiurare/
Secate punþi ºi maluri de soare ars.../ Târzii/

Bat ceasurile toamnei migratoare... (Exod).
De asemenea, mediteazã asupra misiunii
poetului: Din glosã, din rondel ºi din sonet/
Temniþã grea cu verbul în supliciu;/ Din mâlul
gros al mãrii de siliciu/ Vreau sunetul cu sânge
violet/ Sã vindec orga unui sacrificiu/ Pe
partitura noului terþet (Gloronson). Frica de
cuvânt este un motiv al stãrii de neliniºte: Între
douã þãrmuri ºchioape/ neºtiut îmi e cuvântul/
care suferã în cântul/ înãlbit de atâtea ape/ când
mã trec ºi le petrec/ într-un joc pãstrat sub
pleoape... (Stare-Almeé)
A scris ºi poezie însufleþitã de dragoste pentru
pãmântul strãbun care are drept scoarþã
strãmoºeascã / Cu-alesãturi de trainicã urzealã /
În care dorm în pace voievodalã / Ctitori de neam
ºi limbã româneascã (Un imn se cade).
Multe din poeziile sale sunt risipite prin ziarele
ºi revistele la care a colaborat, ca ºi articolele
de istorie literarã, bine documentate. Dintre
acestea amintim câteva apãrute în anuarul
Valachica al Muzeului Judeþean Dâmboviþa sau
în ziarul Dâmboviþa: I.Al. Brãtescu-Voineºti de
la cea din urmã scrisoare la celelalte (1974);
Memoriae prodere. Radu Cosmin (1969); Un
trubadur ºi bard provincial. Radu Cosmin (19781979). De altfel, pe acesta l-a cunoscut în ultimii
sãi ani de viaþã, când se afla la Pucioasa. Ele ar
merita sã fie adunate în volum, ceea ce ar
contribui la o mai pregnantã creionare a
personalitãþii sale.
Scrieri:
Cerc în labirint. Bucureºti, Editura Litera, 1981.
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TABLETA DE SCRIITOR
Nicolae Iorga despre Târgoviºte
Personalitate de prim rang, ctitor al istoriei
culturale româneºti. Istoric de renume mondial,
orator, publicist, memorialist, poet, dramaturg,
critic ºi istoric literar. Se naºte la 5 iunie 1871, în
Botoºani ºi moare asasinat de legionari, în 27
noiembrie 1940 lângã Ploieºti (pãdurea Strejnic).
Studii la Botoºani ºi Iaºi, apoi specializãri în
Germania, Franþa, Austria, Italia. Doctorat la
Leipzig (1893) cu teza Thomas III Marquis de
Saluces, études historique et
lettéraire. Profesor universitar la
Bucureºti (1894), rector, profesor
la Sorbona, membru corespondent
(1897), apoi titular al Academiei
Române (1910). Este doctor
honoris causa a mai multor
universitãþi de prestigiu dintre care
cele din Barcelona, Geneva,
Cernãuþi, Oxford, Paris, Roma,
Strasburg. Membru al academiilor
de ºtiinþe din Cehia, Serbia,
Polonia, Suedia, Paris, Veneþia,
Lisabona. Participã la numeroase
congrese internaþionale în Europa
ºi S.U.A. Colaboreazã la o
multitudine de reviste din þarã ºi de
peste hotare. Scoate reviste
importante pentru cultura românã:
Sãmãnãtorul (1905), Neamul românesc,
Floarea darurilor, Cuget clar, Drum drept.
Autor a peste 1300 de cãrþi ºi 25.000 de articole,
fiind cel mai prolific scriitor. Printre altele memorialist ºi portretist de excepþie. Numeroase volume
de impresii de cãlãtorie. Dintre acestea Drumuri
ºi oraºe din România (1903), în care evocã
Târgoviºtea cu forfota contemporanã autorului,
dar ºi cu Chindia întru pomenirea trecutului ºi
pentru locuinþa pompierilor. Concluzia este
neiertãtoare ªi apoi iarãºi geniul distrugerii se
puse la lucru, îngropând rãbdãtor, casele celor
ce s-au îngropat.
Iarãºi o vârcã de arbori în jurul înãlþimilor. Ea
nu piere însã înaintea vederii, pripite de mersul
trenului. Dupã micile cãsuþe, vine un turn de
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bisericã mare, apoi altul ºi altul. Ele se grãmãdesc
în sfârºit, împreunã, la un loc cu clãdiri orãºeneºti
învãlmãºite. E Târgoviºtea, fosta capitalã pe care
o acopere giulgiul de aur învechit al amintirilor, e
Suceava Þerii Româneºti, dormind în umbra bisericilor sale, care-i sunt strãlucite monumente
funerare.
Când te cobori însã de la garã, în mijlocul multor
cãlãtori între care cu deosebire þerani, pe care-i
aduce trenul de dimineaþã, n-ai
crede cã te afli pe pragul
mausoleului. Un bulevard lung
drept, bine pavat, peste care atârnã,
între stâlpi, lãmpi moderne,  iar,
deoparte ºi alta, vaste locuri goale,
grãdini, livezi bine împrejmuite, vile
foarte cochete. S-ar pãrea cã
aceastã stradã curãþicã inaugureazã
un oraº nou al viitorului.

*
Strada duce mai departe între
clãdiri cu douã rânduri, unele noi,
altele refãcute: câteva case aratã
limpede un trecut care e însã cel de
alaltãieri abia. Aici sunt prãvãlii,
aproape numai româneºti, câteva
berãrii. Mai încolo, pe lângã o mare
ºcoalã, ajungi într-un cartier de oameni bogaþi, cu
case care au o bunã înfãþiºare; întocmai precum
Calea Victoriei, comercialã în cea mai mare parte,
se mântue cu vilele boiereºti dintre Calea Griviþei
ºi ªosea.
Acesta e însã numai salonul de primire actual,
locul de primblare, sediul autoritãþilor: o Primãrie,
o Prefecturã, un Tribunal, care ar ºedea bine ori
unde,  ºi taraba negustorilor de astãzi. Ori unde
te-ai uita însã, în dreapta ori în stânga, vezi
rãmãºiþele, umile sau glorioase, întregi sau ruinate,
ale vechii cetãþi.
În dreapta urmele sunt mai rare ºi mai puþin
însemnate. Vezi totuºi biserici din al XVII-lea veac
cu turnuri de zid, ale cãror fereºti înguste, tivite cu
brâne sãpate, aratã o înrudire cu minunea de la
Curtea de Argeº, sau cu aceea, mai puþin scumpã,
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dar nu mai puþin frumoasã, care se aflã aici, în
vecinãtate. Casele parohienilor de altã datã ai
acestor biserici au rãmas pe alocurea în picioare.
Coperãmintele þuguiate, de veche ºindrilã neagrã,
se reazimã pe stâlpii supþiratici ai pridvoarelor
umbroase, pe când o prelungire ca un sfârºit de
coif ocroteºte cãmara ºi bucãtãria.
În dreapta, încã din vecinãtatea gãrii, rãsare,
în haina strãlucitoare a unei reparaþii, trandafirie ºi
albã, Mitropolia Târgoviºtei, cu pridvorul ei aºezat
pe ºase stâlpi, cu turnul gingaº ridicat pe o temelie
înaltã. In faþã, e un turnuleþ stricat, ºi o poartã de
lemn, pecetluitã cu numãrul unui ordin al
Ministerului, închide intrarea prin vechiul zid de
cãrãmidã. Un arsenal e în coasta bisericii, a cãrii
reparaþie e opritã în loc de lipsa de bani ºi de lipsa,
mai puþin scuzabilã, de socotealã. În faþã se
desfãºurã, mãrginitã de mici prãvãlii urâte, o piaþã
nespus de murdarã.

*
Iatã, într-o strãdiþã transversalã, armonia
simplã în proporþii vaste, a bisericii Stelea, pe care
Vasile Lupu a înãlþat-o, în ceasul împãcãrii, pe
pãmântul Capitalei muntene, unde nãdãjduise
atâta vreme sã intre ca duºman biruitor. Pe acest
loc trebue sã fi fost însã înainte o clãdire mai
veche, cãci la o parte lângã zidul turnului masiv,
strãbãtut de douã fereºti de pazã, vãd o piatrã
care pare sã fie de sub Radu Vodã ªerban (16011611), ºi ruinele de case ce se ridicã din pajiºtea
cimitirului, sunt, dupã tradiþie, rãmãºiþa locuinþii
celor mai vechi Vlãdici târgoviºteni. Dar biserica
de astãzi e întreagã a lui Vasile Vodã ºi a isteþilor
sãi meºteri moldoveni, care au fãcut stâlpii, liniile
ºerpuitoare ºi îndrãsneþe ale brâelor de podoabã
din faþadã, care au încunjurat turnurile de
cingãtoarea cu boabe de smarald a frumosului
smalþ verde.
*
Mai departe, dupã desfãºurarea Stradei
Domneºti, curatã ºi cu casele cuviincioase, apare,
Biserica Domneascã, o clãdire adeseori arsã ºi
prefãcutã, puþin schimbatã pe dinafarã, în aceastã
ultimã înfãþiºare a ei ºi încununatã cu trei turnuri
mari ce se îndeasã unul în altul. Apoi, chiar lângã
dânsa cuprinsã parte în curtea bisericii, parte în a
noului spital, Curtea Veche.
Acum se vãd, din acest rar monument al
arhitecturii noastre laice, încãpãtoare, trainice ºi
modeste,  dupã însãºi firea poporului nostru ,
numai pivniþi adânci, unde, în puterea unui contract cu primãria, bragagii sârbi ºi-au fãcut
gheþãriile, odãi mari ºi mici, care n-au niciodatã
mai mult de trei pãreþi ºi cãrora li sa spulberat de

multã vreme acoperiºul ºi li s-a nãruit fruntea
pãreþilor; apoi o culme prin care se crapã douã
fereºti moarte. Un mare turn, rotund al Chindiei,
de unde se pândeºte focul, aratã în mijloc zidurilei prefãcute în veacul trecut. Iar în dreapta ºi în
stânga, despãrþind curþi, intrând în case mai nouã,
cu sau fãrã spoiala varului, boltindu-se peste
strade urâte, strâmte, noroioase sau plângând în
singurãtatea pustie, acele ziduri de cãrãmidã
trainicã, puse în lung ºi în lat, îmbinatã cu
bolovani, înaintea cãrora Seimenii turbaþi de
belºug au oprit pe bãtrânul patriarh Matei,
stãpânul lor ºi Domnul Þãrii.

*
Dar iatã cã soseºte Domnia de bielºug ºi
strãlucire a lui Const. Brâncoveanu. Pompa
stãpânirii se întoarce iarãºi în odãile cu totul
prefãcute.
Sunt din nou sfaturi, sãrbãtori, muzici, cu toate
cã, în vremea de înjosire ºi supunere, zidurile,
ajunse zãdarnice, nu se mai apãrã. În toamna
anului 1713 vin încã la Târgoviºte, în vremea
culesului viilor din deal, bãtrânul Voevod, Doamna,
coconii, nurorile ºi micii nepoþei, împreunã cu
obiºnuitul alaiu. Dar, la Paºti, aceiaºi oaspeþi veseli
pornesc, cu cenuºa pe cap, spre temniþele ºi pieþele
de ucidere ale Constantinopolei.
Curþile domneºti se înmormântarã iarãºi ºi an
de an încheieturile lor de piatrã se desfãcurã.
Spiritul plecase de pretutindeni ºi nu mai era nici o
nulã pentru amintiri. Poeþi romantici venirã numai,
la începutul regeneraþiei noastre, sã cheme umbra prin cântecele lor ºi, pentru dânºii, glasuri
tainice, rãsunetele durerilor ºi bucuriilor, ºoptirã
prin spaþiile goale. Bibescu Vodã, cãruia-i plãcea
sã se îmbrace ca Mihai Viteazul, durã din nou
Chindia, întru pomenirea trecutului ºi pentru locuinþa
pompierilor. ªi apoi iarãºi geniul distrugerii se puse
la lucru, îngropând rãbdãtor, casele celor ce s-au
îngropat.
În volumul Oameni care au fost (1934)
participând în 1909 la pomenirea lui Mihai Viteazul,
vizitând din nou Cetatea de Scaun, evocã
personalitatea uriaºã a înfãptuitorului Unirii tuturor
românilor: N-am venit la mormântul lui Mihai
Viteazul ca la orice mormânt. Cãci sunt morminte
închise ºi altele pe care nimic, nicio voinþã
duºmanã, nicio tiranie nu le poate închide. ªi
mormântul lui Mihai Viteazul e dintre acelea care
nu pot fi închise.

(Din volumul: Victor Petrescu; Mihai Stan
Târgoviºtea în literatura (1800-1918), Târgoviºte
Editura Bibliotheca, 2012, p. 128-131.)
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TINERE CONDEIE
Dorurile noastre

Iubirea ca o primãvarã

E-atât dor ºi frumuseþe
Ascuns sub vorba grea ºi durã
Tot cânt ºi-aºtept poveþe
Sã duc cuvântu-n aventurã.

Sub pãmânt, în centrul lumii crude,
Lava ruginie cu întunericul se întrepãtrunde,
Conturând o siluetã roºie, plinã de foc,
Ai cãrei ochi scânteiau într-un vesel joc.

Ne-ndrãgostim de chinul dulce
Învãluit în vraja serii
Când sufletul, tânjind, ne duce
În cãutarea primãverii

Dar fiinþa angelicã era lipsitã de culoare,
O creaturã purã ºi fãrã pofte avare,
Pe când corpul roºu al fantasmei
Se cufunda în pasiune ºi mii de idei.

E-atât frumos pe lumea asta
L-aº vrea pe tot ascuns în mine!
ªi-ncet sã îmi deschid fereastra
Cu gând  adânc ºi visuri line

Din suflul mãrii ºi lacrimi din cer
S-a desprins un chip de înger
Cu trãsãturi senine ºi aripi albe
Ce atingeau orizontul brãzdat de raze slabe.

E-atât dor de primãvarã
ªi zbor, ºi soare, ºi fiori
ªi tot mereu, ca-ntâia oarã
Ne-ndrãgostim de fiori ºi nori.

ªi nu mult le luã celor douã muze
Sã se întâlneascã printre flori ºi frunze,
Iar când privirile li se împreunarã
ªi scântei ºi pene începurã sã aparã.

Georgiana-Andreea Glonþ

Liceul Tehnologic Nicolae Ciorãnescu Târgoviºte

graficã Dumitru Ciprian
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Liceul Tehnologic Nicolae Ciorãnescu Târgoviºte

Însã cele douã entitãþi se simþeau legate,
Douã conºtiinþe ce fuseserã blestemate
Sã se nascã rupte, dar în aceiaºi lume
Purtând una pentru cealaltã un sentiment fãrã nume.

graficã Ioana Cândea

Colegiul Naþional Constantin Cantacuzino Târgoviºte

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Tot ce le trebuia era o simplã atingere timidã,
Cãci lumina creatã nu avea sã fie o efemeridã,
Iar atunci când sufletele îºi urmeazã chemarea,
Apãru, frumoasã ca o primãvarã, iubirea.

ªtefania Niþescu

Colegiul Naþional Constantin Cantacuzino Târgoviºte

Ca-n zilele de demult,
Cãci amintirile
Sunt singurele care ne-au mai rãmas,
Ascunse de scaun
De aripi
De fluturi.

Cristina Anghel

Colegiul Naþional Constantin Carabella Târgoviºte

Vânând fluturi

Hai sã scriem
Pe aripi de fluturi
Sã zboare-n lume cuvintele.
Lasã-mã sã prind doar unul
ªi învaþã de la mine
Cum sã prinzi ºi tu,
Ca sã ne putem aºeza unul altuia
Fluturii în palmã.
Hai sã lãsãm culorile
Sã se împrãºtie prin venele noastre
ª sã ajungã în inimã,
Sã le pompeze mai departe
Spre aripi de fluturi.
Lasã-mã sã îmi colorez degetele
ªi coloreazã-le ºi tu,
Ca împreunarea mâinilor noastre
Sã formeze-un curcubeu.
Hai sã uitãm
Ce pânã acum nu am putut uita
Ca sã lãsãm loc de mai mult
ªi sã creãm spaþiu
Fluturilor sã zboare.
Lasã-mã doar sã îmi amintesc
ªi aminteºte-þi ºi tu,
Sã nu facem aceleaºi drumuri întoarse

Dragostea

Dimineaþã,
16 octombrie 2000.
Ca de fiecare datã îmi fac plimbarea în parc
Mã duc la aceeaºi bancã
ªi vãd aceeaºi îndrãgostiþi
Mereu le admir dragostea
Mã uit fix la ei
Observând fiecare detaliu
El poartã o cãmaºã în carouri
ªi este atent la orice sunet
Ea este ca întotdeauna veselã
Acelaºi copac ca ºi în anii trecuþi
Le pãzeºte dragostea
ªi îºi revarsã frunzele portocalii peste ei ca o ploaie
Drumul negru este în contradicþie cu hainele lor
ªi toamna le dã un aer misterios, melancolic
Iarba verde miroase a proaspãt
Dimineaþã,
16 octombrie 2016.
Aceeaºi bancã
Acelaºi copac
Aceeaºi dragoste, aceleaºi culori
Dar nu aceeaºi oameni
Tinereþea se citeºte doar în ochii lor
Ea este tot zâmbãreaþã
Dar zâmbetul îi este umbrit
De ridurile care îi cad pe colþurile gurii
El atent ca de fiecare datã
O surprinde cu o floare.

Dobre Ramona

Liceul Teoretic Petru Cercel Târgoviºte

Vino iar

graficã Roxana Clopotaru

Colegiul Naþional Constantin Carabella Târgoviºte

Vio iar la noi acasã
Cu rochiþa ta frumoasã
Vino iar la mine-n suflet,
Fãrã tine-s incomplet.

63

CURIER  Revistã de culturã si
, bibliologie

graficã Andreea Raluca Ene
Te caut de astã varã
M-ai lãsat trist ºi golit,
Vino iarã primãvarã,
În gândul meu pãcãlit.

Vino iarã cu iubire,
Sã zâmbesc dintr-o privire.
Vino iarã ca mereu
Sã fii tu în gândul meu.
Vino iarã cu tandreþe
Cum veneai în tinereþe.
Cu flori multe, colorate
De suflet mult adorate.

Liceul Teoretic Petru Cercel Târgoviºte

Gând de primãvarã aduc
Nu ºtiu de o mai apuc.
Vino doar de veseleºte
Al meu suflet trist ºi gol
Soarele mã pãcãleºte,
Vino tu, din nou, domol.

Bianca Gheboianu

Colegiul Naþional Constantin Carabella Târgoviºte

Vino iarã cu grãbire
Dã în þarã a ta vestire
Cu alai de voie bunã
Sã cântãm iar împreunã.
Te aºtept cu dor sã vii
Cu-ale tale pãsãrele
Sã-mi cânte dorul ºi ele.
Hai odatã, reînvii.
Timp trecut în amintire
C-o frumoasã povestire,
64

graficã Mihaela Tenea

Colegiul Naþional Constantin Carabella Târgoviºte

