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INTERFERENÞE CULTURALE
Ion Heliade Rãdulescu
ºi începuturile publicisticii româneºti
Personalitate complexã a vieþii noastre culturale din
prima jumãtate a secolului al XIX-lea, pãrintele literaturii
române, cum îl numea George Cãlinescu, Ion Heliade
Rãdulescu a fost unul dintre reprezentanþii de seamã ai
miºcãrii de europenizare a þãrii, prin introducerea
instituþiilor constituþionale occidentale ºi a unor reforme
înfãptuite cu prudenþã (Paul Cornea Studii de literaturã
românã modernã, Bucureºti, Editura pentru Literaturã,
1962, p. 159).
Cine era de fapt viitorul enciclopedist român? Nãscut
la 6 ianuarie 1802 în Târgoviºte, tatãl sãu, Ilie Rãdulescu
fiind neguþãtor, pentru ca mai târziu sã îmbrãþiºeze
cariera armelor, fiind între 1806-1812 colonel de
Dorobanþi, iar prin 1810 cãpitan de poterã. Mama,
Eufrosina nãscutã Danielopol, era grecoaicã cu
posibilitãþi materiale apreciabile. Studiazã mai
întâi cu un dascãl grec, apoi descifreazã slovã
chirilicã, prin 1811 citind din Alexandria, în
faþa bisericii târgoviºtene Creþulescu. În 1812
familia se mutã la Bucureºti unde, din 1815, intrã
la ªcoala de la Mãgureanu.
Cu idei filantropice, adept încã din anii
tinereþii a unui luminism moderat, este
conºtient de faptul cã doar prin trezirea
conºtiinþei naþionale societatea
româneascã poate progresa, se poate alinia
la marile valori europene. Pentru aceasta era
necesar un perseverent ºi îndelungat proces de
educare ºi instruire.
Fidel acestui crez el desfãºoarã o vastã activitate
de îndrumãtor al culturii române în domenii diferite, ca
cele ale ºcolii, teatrului, presei, activitãþii editoriale,
esteticii, criticii ºi literaturii, pledând pentru crearea
literaturii naþionale, pentru misiunea socialã a poeziei
ºi teatrului, pentru progresul limbii noastre literare.
Sintetizând aceste preocupãri, intuindu-i uriaºa
personalitate, larga deschidere culturalã, Mihai
Eminescu în Epigonii îl caracteriza astfel: Eliad zidea
din visuri ºi din basme seculare/ Delta biblicilor sânte,
profeþiilor amare,/ Adevãr scãldat în mite, sfinx pãtrunsã
de-nþeles;/ Munte cu capul de piatrã de furtune
detunatã,/ Stã ºi azi în faþa lumii o enigmã nesplicatã/
ªi vegeaz-o stâncã arsã dintre nouri de eres.
Din 1830, an în care Heliade cumpãrã tipografia
particularã a doctorului Caracaº pe care o instaleazã la
Târgul din Afarã, se dedicã unei vaste activitãþi editoriale.
Vor apare multe traduceri, dar ºi opere originale:
Meditaþii poetice, dintr-ale lui A de la Martin (1830);
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Regulile sau gramatica poeziei, dupã Boileau ºi
Marmontel; Fanatismul de Voltaire (1831); Bãrbatul
bun ºi femeia bunã de Marmontel (1832); Din scrierile
lui Lord Byron, vol. I (1834), vol. II (1839); Amfitrionul
lui Molière (1835); Noua Eloizã a lui Jean Jacques
Rousseau. Îºi tipãreºte o Culegere din scrierile lui I.
Eliad (1836). Având ca model pe Aymé Martin,
proiecteazã o bibliotecã universalã în care dorea sã
traducã ºi sã editeze opere filosofice, literare ºi istorice
din antichitate ºi pânã în epoca modernã. Conºtient de
importanþa demersului sãu afirma cã Din cãrþile din care
se încheie mica literaturã a Þãrii Româneºti, trei pãrþi
sunt ale mele, parte mare scrisã ºi tipãritã de mine, ºi
o parte iarã tipãritã cu spezele mele, din ceea ce se
cuvenea a da ºi a lãsa copiilor mei (Curierul
românesc, 1840).
Heliade este unul din pionierii publicisticii
româneºti. Scoate primul ziar periodic important în limba românã Curierul românesc, care
apare cu întreruperi de la 8 aprilie 1829 ºi pânã
la 19 aprilie 1848, iar apoi de la 29 noiembrie
ºi pânã la 13 decembrie 1859. Iniþial dorea ca
ziarul sã se numeascã Curierul Bucureºtilor
aºa cum reiese dintr-o Înºtiinþare semnatã
de Eliad ºi C. Moroiu. Necesitatea acestui
vestitor de obºte era o neapãratã trebuinþã
în luminata Evropã, care a ajuns astãzi a
îºi împrãºtia vestirile sale ºi între neamurile cele
mai necunoscute, deoarece noi vestirile lui le priimeam
în limbi strãine. Concluziona cã trebuie sã ne bucurãm
de aceste drepturi ale pãmântului nostru, aceeaºi însuºi
ne face sã simþim ºi aceastã bucurie de a ne fãli în
mâinile noastre cu gazeta patriei noastre ºi scrisã chiar
în limba noastrã.
În primul numãr, din 8 aprilie 1829, se face Istoria
pe scurt a gazetei unde se afirmã cã redacþiei nu îi
este greu sã sesizeze lipsa unei astfel de gazete,
necesare, îndemnând la apariþia ºi dezvoltarea ei:
Destul este sã vedem aceasta ºi sã începem în cai cei
care zicem cã suntem floarea neamului a ne fi ruºine
sã fim mai jos decât pleava celorlalte neamuri. ªi
continuã în aceeaºi notã: Acuma însã aceeaºi putere
ce pânã acum pãrinteºte ne-au apãrat încât sã ne
bucurãm de aceste drepturi ale pãmântului nostru,
aceeaºi însuºi ne face sã simþim ºi aceasta bucurie de
a ne fãli în mâinile noastre cu gazeta patriei noastre ºi
scrisã chiar în limba noastrã (Curierul românesc, nr.
1, 8 aprilie 1829).
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Încurajeazã atât traducerile, cât ºi creaþiile originale
ale lui Iancu Vãcãrescu, Vasile Cârlova, Grigore
Alexandrescu, Ion Heliade Rãdulescu, Dimitrie
Bolintineanu, Cezar Bolliac, Ion Catina ºi mulþi alþii. Un
rol deosebit revine limbii române, vãzutã ca o þintã
principalã, ce se trage din latinã, fiind necesare eforturi
deosebite pentru sã vedem dacã prin zicerile ce se
aflã într-nsa mai putem sã arãtãm toate ideile ce sunt
astãzi cunoscute în lumea cea civilizatã (Ibidem, nr.
87, 1932).
În 1833 împreunã cu Ion Câmpineanu va fonda
Societatea Filarmonicã, care va continua þelurile
Societãþii Literare fondatã la Braºov în 1827, de cãtre
acesta împreunã cu Dinicu Golescu, S. Cãpãþâneanu,
Nicolae Vãcãrescu. Având în regulament printre altele
ºi editarea unor ziare în limba românã va apãrea lunar
Gazeta Teatrului Naþional, de la 1 noiembrie 1835 ºi
pânã în decembrie 1836. Condusã de Ion Heliade
Rãdulescu gazeta avea printre colaboratori pe C. Aristia,
Barbu Catargiu, C. Negruzzi. În cele 13 numere se
cuprind lucrãrile Comitetului filarmonic, precum ºi
producþiile literare ce vor ieºi spre îmbogãþirea
repertoriului Teatrului Naþional ºi criticã asupra lor întru
aceea ce priveºte spre pãzirea regulelor scrisului, a
gustului ºi în scopul cel moral aplicat dupã obiceiurile
pãmântului nostru, va cuprinde încã bucãþile dramatice
ce se vor reprezenta în teatrul naþional cât ºi în cel strein;
critica actorilor rumâni în rolele lor (Gazeta Teatrului
Naþional, anul I, nr. 1, 1 noiembrie, 1835). Într-o
Înºtiinþare, apãrutã în ultimul numãr, la 13 decembrie
1836, se fãcea precizarea cã: Aceastã foaie este cea
din urmã a «Gazetei teatrului», ºi în locul acesteia [...]
se va da o altã foaie periodicã sub numele de «Curier
de amândouã sexele», care va ieºi de douã ori pe an...
(Ibidem, an I, nr. 13, decembrie 1836).
Noua apariþie era bilunarã, ca supliment literar al
ziarului Curierul românesc, încadratã cronologic între
1837 ºi 1847. Are douã ediþii: cea dintâi Curier de ambe
sexele, subintitulat Jurnal literar, iar cea de-a doua
între 1862-1864 cu titlul Curier de ambe sexe. Jurnal
literar. Sub redacþia lui Ion Heliade Rãdulescu au apãrut
5 volume: Periodul I (1837-1838); Periodul II (1838-1840);
Periodul III (1840-1842); Periodul IV (1842-1844);
Periodul V (1844-1847). Tematic materialele erau grupate
astfel: Poezie. Moralã. Literaturã. Nuvele. Cãsnicie.
Varietãþi. Au mai fost publicate articole de criticã,
filosofie, arte, educaþie. Printre colaboratorii lui Ion
Heliade Rãdulescu se numãrau: Costache Negruzzi,
Gheorghe Asachi, Dimitrie Bolintineanu, Al. Donici, S.
Marcovici, B.P. Mumuleanu, Gh. Bariþ, Iancu Vãcãrescu,
C. Aristia. Revista avea ºi deschidere spre marile valori
europene, prin traducerile fãcute din Lamartaine, Puºkin,
G. Sand, Goethe, Al. Dumas, Cervantes, Chateaubriand,
Byron, Balzac. Se afirmã cã Misia acestei scrieri
periodice, dupã cum fiecare cititor se va putea convinge
a fost spre a servi de arhivã la istoria literaturii ºi limbei
noastre. Se afirma, de asemenea cã Astãzi se aflã o
linie de demarcaþie între românism ºi slavonism, ceea
ce Disting o naþie de alta [ ] sunt limba, literele cu
care aceasta se scrie, legile ei, datinile ei, fizionomia
ei. (Curier de ambe sexe, ed. II, 15 august 1862).

Deºi evenimentele de la 1848 au perturbat planurile
sale, Ion Heliade Rãdulescu era conºtient de valoarea
demersului întreprins: Redactorul, deºi n-a putut ajunge
în capãt din cauza evenimentelor de la 1848, ajunse
însã a da românilor o scriere ce nici un profesor român,
nici un literator, ce va voi a studia ºi cunoaºte limba
românã ºi istoria culturei ei, nu va putea ajunge la scopul
sãu fãrã a citi ºi a consulta aceastã colecþie (Idem).
Sub redacþia lui Ion Heliade Rãdulescu a apãrut ºi
Gazeta literarã ºi industrialã, Muzeul Naþional. În
Curierul românesc din 3 februarie 1836 se sublinia faptul
cã pe lângã «Curierul românesc» se adaugã ºi altã
gazetã sub titlul de «Muzeul naþional», aceasta va
coprinde articole literare ºi industriale ºi va ieºi o datã
pe sãptãmânã, în toate miercurile (Curierul românesc,
an VII, nr. 1, 3 feb. 1836). Supliment al Curierului
românesc apare din 5 februarie 1836 ºi pânã la 26
ianuarie 1837, reapãrând dupã o perioadã de timp, din
aprilie 1837 ºi pânã în martie 1838. Ceea ce este de
remarcat este faptul cã primele 10 numere erau bilingve
(românã ºi francezã) dupã care sunt doar în românã, la
sugestia cititorilor: Mai mult de a treia patra parte din
numãrul abonaþilor au cerut sã se facã redacþia acestui
jurnal numai în limba rumâneascã, cã prin lipsa tãlmãcirii
franþozeºti sã rãmâie în cadrul acestei foi loc slobod
pentru a se da articulilor ce se pun în acest jurnal mai
multã întindere ºi varietate. Socotim cã este a noastrã
datorie sã urmãm dupã dorinþa cea mai de obºte a
abonaþilor noºtri (Muzeul Naþional, nr. 11, 15 aprilie
1836). Publica articole de literaturã româneascã, dar ºi
strãinã, având ca scop dezvoltarea limbii rumâneºti, a
culturii în general, deoarece, dupã afirmaþia sa ...Nici o
naþie nu este mai ticãloasã, decât acelea în care clasele
cetãþenilor sânt aºa de depãrtate unul de altul, nu atât
cu drepturile ºi bogãþia, cât prin îndepãrtarea duhului
(Ibidem, nr. 37, 8 noiembrie 1836).
Sintetizând prestigioasa activitate a celui mai important om de culturã a primei jumãtãþi a secolului al
XIX-lea, Paul Cornea afirma cã: Pânã la 1840, ca
proprietar de tipografie ºi conducãtor al principalelor ziare
ºi reviste, Heliade exercitã o adevãratã dictaturã asupra
vieþii literare, subliniindu-i influenþa beneficã de formator
ºi susþinãtor al culturii ºi literaturii române. (Paul Cornea, Romantismul paºoptist. În cãutarea specificului
naþional. În vol. Istoria literaturii române. Studii,
Bucureºti, Editura Academiei, 1979, p. 105).

Conf. univ. dr. Victor Petrescu
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Între speculaþii ºi atestãri documentare:
începuturile Târgoviºtei
La Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu din Târgoviºte, deunãzi, cãzându-mi
ochii pe primul numãr al revistei culturale
Târgoviºtea din 1939, pe una din paginile acesteia
am descoperit câteva opinii despre obârºiile
Târgoviºtei. El ce le-a selectat, fãrã a le fi comentat
ºtiinþific, se pare un tânãr ofiþer, lãsa sã se înþeleagã
cã ar fi certe. Cum de atunci au trecut pe rãbojul
vremii optzeci de ani, cercetarea ºtiinþificã
(arheologicã ºi documentaristicã/arhivisticã) a
înregistrat o evoluþie remarcabilã spunându-ne
acum care sunt întemeiate pe adevãrul istoric
documentat, începuturile urbane ale Târgoviºtei.
În pagina pe care sunt publicate acele opinii
pot fi întâlnite numele oraºului în Antichitate ºi în
Evul Mediu: Tripidava, Tiriscum, Trifusu, Tarus,
Turis Vicii, Tergum sau Tervobum.
Aproape toate, s-a stabilit de cercetarea
ºtiinþificã de dupã al Doilea Rãzboi, sunt fanteziste,
dar în ceea ce priveºte castrul Tervobum, care
apare în Nouveau Larousse Illustré din 1904,
reluat sub o formã distorsionatã în Larousse du
XXé siècle din 1933 neamintit în acel fragmentarium
opinial, rãmâne de vãzut dacã explorarea
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arheologicã poate demonstra cã pe locul
Târgoviºtei de astãzi ar fi existat o aºezare romanã
cu caracter militar, ºtiindu-se faptul cã legiunile
imperiale romane patrulau, stabilindu-ºi puncte de
rezistenþã/veghere în spaþiul de la nord de Dunãre al
Moesiei Inferioare (Ad Moesiam Inpriorem). Este
posibil sã fim puþi în faþa unor surprize arheologice ºi,
în acest sens, avem deja o astfel de surprizã, în arealul
periurban al Târgoviºtei, în punctul Geangoieºti  Hulã
fiind scoasã la luminã o aºezare de epocã neoliticã
(5500-2500 î.H./î.e.n.) arheologii de la Complexul
Naþional Muzeal Curtea Domneascã considerânduo, pe interpretarea inventarului material prelevat un
important centru tribal de putere.
Cât priveºte numele de Târgoviºte, unii istorici
ºi lingviºti, la aceastã orã, cred cã nu este, cum sa crezut multã vreme, sutã la sutã slav, ci ar fi un
traco/etrusc/iliric-celto-latin trecut prin filierã
paleoslavã meridionalã, vizându-se, cu deosebire
prefixul târg. Astfel: TERG (traco/trusc/geto-dacic)
 TERG (iliric)  TERGUM (latinã)  TRUGUC
(celtic) dând în paleoslavãTRUGOV/TURGOV/
TÃRG ºi în românã TÂRG. Iatã, aceasta ar fi
filiaþiunea metateticã lexicalã.
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Cât priveºte apariþia în geografia paleourbanã
a spaþiului românesc a Târgoviºtei nu poate fi luatã
în seamã nici certitudinea lui Grigore Tocilescu
cum cã oraºul ar fi fost capitala þãrii lui Seneslau
(în a doua jumãtate a secolului XIII), ºi nici informaþia
cronicarului polon Joachim Bielske (secolul XVI)
conform cãreia fosta Cetate de Scaun a Þãrii
Româneºti a fost construitã de genovezi.
Ambii autori sunt invocate în pagina amintitã din
Târgoviºtea, dar nu sunt confirmaþi de nicio
descoperire arheologicã ºi nici vreun document
demn de a fi reþinut de atenþia cercetãtorilor.
Însã pãrerile marelui istoric francez Elias
Regnault (secolul XIX) ºi a acribicului enciclopedist
român George Ioan Lahovari (în Marele
dicþionar geografic al României, vol. III, 1902)
converg în a considera cã Târgoviºtea îºi pierde
începuturile în depãrtãrile istoriei. George Ioan
Lahovari ºi-a exprimat, de pildã, pãrerea cã
Târgoviºtea este oraºul românesc cel mai
vechiu, datând înaintea chiar de fundarea
principatului Þãrii Româneºti.
Cã aºa stau lucrurile avem câteva atestãri
sigure cã oraºul exista încã de pe la începutul
secolului XIV. Solul raguzan Niccolo Luccari
poposit la curtea lui Vladislav I/ Vlaicu Vodã
(1364-1371) în misiune, apropo de ce va fi aflat la
acea curte, ne-a lãsat o mãrturisire, transmisã
memoriei istoriei de unchiul sãu Giacomo de
Pietro Luccari, cum cã oraºele Câmpulung ºi
Târgoviºte au fost întemeiate de Negru Vodã
(Tihomir, dupã unii istorici; Tatãl lui Basarab I,
fãuritorul Þãrii Româneºti: 1290-1310), fãcând ºi
precizarea, foarte preþioasã cã, în cel de-al doilea
oraº a tras câteva întãrituri de cãrãmidã arsã,
ceea ce ar însemna cã este o ipotezã pe care mi-o
asum  exista mai dinainte ºi cã legendarul voievod
a þinut sã-l fortifice.
În secolul XVIII gãsim o confirmare a acestui fapt
în memorialul Mãnãstirea din Târgoviºte a

Sfântului Francisc cel însemnat cu sfintele semne
tradus de Bogdan Petriceicu Hasdeu ºi publicat
în Arhiva istoricã, se relevã cã Târgoviºtea a
fost clãditã de principele Radu Negru cam pe
la 1300, ceea ce a îngãduit regretatului profesor
emerit ºi istoric târgoviºtean Mircea T. Georgescu
sã (monteze cu îndreptãþire cã data indicatã de
acest izvor mi se pare nu lipsitã de interes, ea
conducându-ne pe calea deductivã logicã, spre o
datare mai aproape de cea realã. Fiindcã, numai o
aºezare cu o existenþã urbanã de câteva decenii
putea sã aibã la finele secolului al XIV-lea o
dezvoltare ce o situa ca principal centru economic
ºi politic al Þãrii Româneºti.
Memorialul franciscan, ºi baza informaþia pe
o certitudine istoricã ºi anume cã chiar de la
debutul secolului XIV, nemaisuportând opresiva
fiscalitate a regilor maghiari (ultimii arpadieni ºi
primii angevinei), meseriaºi ºi negustori saºi din
sudul Transilvaniei se refugiazã în Þara
Româneascã a celor dintâi Basarabi, numeroºi
stabilindu-se în Târgoviºte, aportul lor ducând
la
redefinirea
europeanã
a
oraºului
(reconfigurare urbanisticã desfãºuratã dinspre
actualul cartier Suseni pânã în zona curþii
boiereºti, voievodalã din vremea domniei lui
Mircea I Basarab/cel Bãtrân): o mãrturie fiind
astãzi, rãmãºiþele, din pãcate obturate de o
construcþie de datã recentã (proprietate privatã),
ale bisericii romano-catolice Santa Maria
Gratiarum, ridicatã la 1300 ad rivum, adicã
lângã râul Ialomiþa.
O concluzie se poate impune: Târgoviºtea, da,
este oraºul românesc cu mai vechiu,
apropiindu-se de vârsta sa milenarã. A se reþine:
ar fi un gest îndreptãþit de a-l aniversa la cei 72 de
ani de existenþã atestatã documentar.

Prof.honor univ.dr. George Coandã
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Mihai Eminescu în oglinzile unor critici
1. Introducere
Raportându-ne la autorii
proveniþi din secolul al XIXlea, Eminescu face parte,
alãturi de Ion Luca
Caragiale, Ion Creangã sau
Ioan Slavici, din galeria
scriitorilor de marcã,
regãsiþi, simultan, în orice
ierarhie construitã de
canonul critic, estetic ori didactic, întrucât operele lor
reprezintã, dupã cum
afirmã, Mihai Drãgan, un
univers deschis, o structurã
care se cere recunoscutã ºi interpretatã1, potrivit
gustului ºi viziunii literare a lectorului despre lumea
ficþiunii. Este de domeniul evidenþei faptul cã aceastã
categorie de scriitori foarte cunoscuþi consideraþi supracanonici2, din alte spþii culturale, este formatã din autori
precum Goethe, Cervantes, Dante, Shakespeare,
Dostoievski ori Tolstoi.
Pentru receptarea autorilor canonici se
procedeazã, în cele mai multe cazuri, la o
supralecturã a acestora, prin raportare la o
coordonatã cu douã feþe complementare, ºi anume,
actualitatea, respectiv inactualitatea scriitorului. Cele
douã perspective ale acestei coordonate utilizate ca
parametri în interpretarea literaturii clasice sunt
completate ºi de alte repere, precum capacitatea vs
incapacitatea unei opere de a trezi interesul unei
lecturi creative. În acest sens, textele lui Mihai
Eminescu sunt, în esenþã, reinterpretate, în funcþie
de aplicarea modelului cultural recunoscut de cãtre
fiecare lector, aºa cum se afirmã în teoriile moderne
ale receptãrii fenomenelor culturale:
Fenomenul literar nu este numai textul, ci ºi cititorul
sãu ºi ansamblul de reacþii posibile ale cititorului faþã
de text.3
De ce Mihai Eminescu în oglinzile unor critici? Nu
întâmplãtor utilizãm termenul oglindã pentru a sintetiza
etape semnificative ale receptãrii critice a operei
eminesciene. Metafora oglinzii, în ceea ce priveºte
dinamica exegezei creaþiei eminesciene, reflectã, înainte
de toate, faptul cã opera lui Mihai Eminescu este
deschisã în permanenþã interpretãrilor, în funcþie de
optica literarã adoptatã ºi de perioada culturalã în care
aplicã analiza.
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Etimologic vorbind, cuvântul oglindã folosit pentru
reflectarea opiniilor umane porneºte de la evoluþia
termenului latinesc speculum, care însemna oglindã,
explicat prin prisma verbului speculari cu sensul de a
observa, a urmãri, a spiona, derivat, la rândul lui, din
verbul specere a vedea, a privi4. Extinderea semanticã
a cuvântului oglindã reprezintã un fenomen de
metaforizare prin care un obiect concret, cu destinaþie
practicã în colectivitate, a devenit, treptat, un plurisimbol,
asociat unei forme de cunoaºtere, generatoare de
superstiþii ºi practici magice, modificatoare a
mentalitãþilor, atitudinilor ºi a comportamentelor, care
desemneazã, ca supraordonatã, studiu detaliat,
sofisticat, interpretare teoreticã a unei probleme. În
acest caz, asocierea noastrã porneºte de la convingerea
cãlinescianã cum cã menirea criticului este aceea dea
specula, în sens primar, adicã a privi, a analiza, a
interpreta, a scoate adevãrul.
Înainte de toate, amintim cã însuºi poetul îºi
prezintã concepþia despre lume ºi literaturã prin
intermediul creaþiei, în textul programatic Eu nu cred
nici în Iehova, 1876:
Nu mã-ncântaþi nici cu clasici,/ Nici cu stil curat
ºi antic-/ Toate-mi sunt de o potrivã,/ Eu rãmân ceam fost: romantic. (subl. n.)
Prezentarea noastrã vizeazã o scurtã oglindire a
direcþiilor de receptare criticã a operei eminesciene,
urmãrind o actualizare a factorilor-cheie care au
reprezentat fundamentele exegezei lui Eminescu  de
la critica analiticã, propusã de direcþia junimistã (Titu
Maiorescu), pânã la biografism, la studii de stilisticã
poeticã, precum ºi la studii culturale (George Cãlinescu,
D. Popovici, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Ion
Negoiþescu, Rosa del Conte, Ioana Em. Petrescu,
Eugen Simion, Theodor Codreanu, Mihai Cimpoi, Cornel Munteanu, Alex. ªtefãnescu º.a.).

2. Receptare antumã  Titu Maiorescu
Studiul din 1889 dedicat de Titu Maiorescu celui
deja afirmat ca mare poet, Eminescu ºi poeziile lui,
deschide linia exegezelor consacrate geniului
eminescian.
Critica maiorescianã traseazã condiþiile esenþiale
recunocute în creaþia eminescianã:
a. Prima vizeazã conþinutul poeziei  care trebuie
sã fie profund ºi sã exprime o parte din cugetãrile ºi
simþirile care agitã deopotrivã toatã inteligenþa
europeanã în artã, în ºtiinþã, în filosofie5;
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b. Cea de-a doua
condiþie implicã forma
textului liric, care impune
utilizarea unui limbaj
adaptat la exprimarea
credincioasã a acestei
amplificãri6.
Studiul este definitoriu
pentru trasarea liniilor
eminescianismului, într-un
mod intuitiv, dar profetic, în
acelaºi timp, întrucât
exegetul Titu Maiorescu a
conturat douã aspecte de
urmãrit în cazul poetului: pe
de o parte, trãsãturile instrinseci7 ale creaþiei, iar pe de
altã parte, configurarea unei matrice a poeziei care va
deveni emblemã a culturii noastre:
Pe cât se poate omeneºte prevedea, literatura
poeticã românã va începe secolul al XX-lea sub
auspiciile geniului lui, ºi forma limbei naþionale, care
ºi-a gãsit în poetul Eminescu cea mai frumoasã
înfãptuire pânã astãzi, va fi punctul de plecare pentru
toatã dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetãrii
româneºti.8
În esenþã, studiul lui T. Maiorescu surprinde
complexitatea poeziei eminesciene, prin raportare la
multitudinea de idei filosofice contopite maiestuos în
structura textualã, la bogãþia intelectualã a poetului ºi
la pasiunea acestuia pentru filosofia lui Platon, Kant ºi
Schopenhauer, dar ºi pentru credinþele religioase:
[...] bogãþia de idei, care înalþã toatã simþirea lui
(cãci nu ideea rece, ci ideea emoþionalã face pe poet),
ºi vom vedea în chiar pãtrunderea acestei bogãþii
intelectuale pânã în miezul cugetãrilor poetului puterea
miºcãtoare care l-a silit sã creeze pentru un asemenea
cuprins ideal ºi forma exprimãrii lui ºi sã îndeplineascã
astfel amândouã cerinþele unei noi epoci literare.
Astfel, personalitatea complexã, cultura vastã ºi
iubirea faþã de folclorul românesc, valorificate diferit în
creaþiile sale poetice, care îºi vor regãsi forma desãvârºitã
în Luceafãrul 9 , rãmân
coordonatele culturale ale
operei lui Mihai Eminescu.
Este de notorietate în
tradiþia istoriei editãrii
creaþiei sale faptul cã, în
timpul vieþii, lui Eminescu i
s-a publicat un singur volum
de poezii. Ediþia princeps,
de 304 pagini, realizatã de
cãtre Titu Maiorescu,
Poesii a fost publicatã la
sfârºitul lunii decembrie, în
anul 1883, la Editura Socec,
în lipsa poetului. De altfel,

anul 1883 este unul dificil pentru M. Eminescu, din
cauza stãrii de sãnãtate precarã.
Volumul a reprezentat un model pentru editãrile
ulterioare, fiind cunoscut, în tradiþia literarã, ca ediþia
Maiorescu, despre care Dimitrie Vatamaniuc afirmã cã
a avut un rol esenþial în impunerea poeziei lui Eminescu
în conºtiinþa publicã10, iar Petru Creþia apreciazã cã T.
Maiorescu este arhitectul ei:
[...] felul în care urmeazã poeziile lui Eminescu
în aceastã primã adunare a lor într-un volum este
opera exclusivã a lui Maiorescu (subl. n.).11

3. Receptarea interbelicã  G. Cãlinescu ºi
congenerii sãi
În literaturã, perioada
interbelicã este asociatã,
înainte de toate, cu teoria
sincronismului 12 care
exprimã nevoia de
dezvoltare a literaturii
naþionale, prin raportare la
civilizaþiile ºi culturile
superioare. Amintim acest
lucru, pentru cã literatura a
cunoscut o evoluþie fãrã precedent, dezvoltare de care
avea nevoie, desigur, dupã
Primul Rãzboi Mondial 
conflagraþia care a
reorganizat profund conºtiinþa contemporanilor având în
vedere consecinþele din plan economic, social,
demografic, politic, cultural, survenite la nivel global.
Eugen Lovinescu, pãrintele modernismului literar
românesc, codificã parametrii necesari construcþiei
analitice, subliniind faptul cã sincronismul este motivat
de interdependenþa fenomenelor care participã la
definirea unei civilizaþii:
Asumarea raþionalã a interdependenþei dintre social, economic, politic ºi filosofic, ideologic, artistic,
estetic ar coduce legic la sincronism.13
Raportându-ne la receptarea criticã a creaþiei
eminesciene, Eugen Lovinescu îºi construieºte
demersul având la bazã aspecte care urmãresc
conceptul de mentalitate. Astfel, grila de analizã a oprei
lui Mihai Eminescu sau a lui Ion Luca Caragiale
oglindeºte atât faptul cã reprezentãrile sociale tipice
unei mentalitãþi pot construi sau alimenta un fenomen
literar, cât ºi fenomenul reciproc, ºi anume, faptul cã o
creaþie literarã fundamentalã poate sã influenþeze
conþinutul reprezentãrilor colective, determinând
modificãri reale în funcþionarea atitudinilor care exprimã
mentalitãþile.
De altfel, Eugen Lovinescu afirmã despre M.
Eminescu, I. Creangã ºi I.L.Caragiale cã nu sunt
numai talente remarcabile, ci puncte pe frontiera
hãrþii noastre sufleteºti (subl. n.)14.
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Pânã la momentul publicãrii volumelor lui George
Cãlinescu, apreciate ca mãsurã integralã a raportãrii la
creaþia eminescianã, întrucât au determinat valorizãri ºi
o criticã obiectivã, amintim reperele ºi contribuþiile
notabile privind descifrarea universului eminescian (N.
Dragomirescu, Eugen Lovinescu, Garabet Ibrãileanu, T.
Vianu, Dumitru Caracostea º.a.) ori editarea criticã (I.
Scurtu, C. Botez, Eugen Lovinescu, D. Murãraºu).
G. Cãlinescu ºi-a
construit critica printr-un
demers care a avut la bazã
sondarea manuscriselor15,
acesta fiind completat de o
privire îndeaproape ºi
compactã a operei eminesciene prin descrierea,
deopotrivã, a prozei, poeziei
ºi dramaturgiei.
Lucrarea Viaþa lui Mihai
Eminescu, publicatã în anul
1932, este consideratã
momentul introductiv al lui
G. Cãlinescu, care propune,
în cazul receptãrii lui M. Eminescu, un model de
biografie criticã16, determinând conexiunea dintre
literaturã ºi viaþã.
Opera lui Mihai Eminescu, publicatã între 1934 ºi
1938, în cinci volume, a propus o analizã multiplã ºi
diversificatã, având la bazã mai multe direcþii ºi principii
necesare exegezei. Volumele lui G. Cãlinescu au creat
o imagine profundã asupra creaþiei eminesciene, servind
receptãrilor critice ulterioare, întrucât au avut în vedere
o descriere amplã a imaginarului poetic eminescian, a
universului prozei, a ideologiei acestuia, a stilului ºi a
versificaþiei. Cu alte cuvinte, creaþia lui Eminescu este
analizatã sub o formã unitarã, care implicã reprezentãri
ale perioadelor istorice, cosmogonia, absolutul ori
ipostaze ale iubirii.
Despre Opera lui..., se afirmã urmãtoarele:
 amploarea cercetãrii critice impune din start, ea
fiind subliniatã de prezentarea operei eminesciene ca
univers cuprinzând rotundul
lumii ºi istoria umanitãþii
«de la origini pânã în
prezent».17
Un alt moment crucial
privind editarea operei lui
M. Eminescu, în perioada
interbelicã,
este
reprezentat de ediþia
magistralã
a
lui
Perpessicius. Începând cu
anul 1933, Perpessicius
(D. S. Panaitescu) s-a
dedicat celor 15.000 de
pagini ale manuscriselor lui
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Mihai Eminescu, rezultând ediþia criticã a operei
eminesciene, intitulatã Opere, volumele I-VI, publicatã
între anii 1939 ºi 1963. Cele ºase volume
impresioneazã ºi printr-un imens material, reprezentat
de note ºi variante, adnotãri.
Perpessicius, în spiritul teoriei lovinesciene, a intuit
faptul cã o ediþie criticã a creaþiei eminesciene reprezintã
o premisã a evoluþiei culturii, dat fiind cã Mihai Eminescu
a exercitat dintotdeauna o influenþã extrem de mare
asupra spiritualitãþii româneºti.
Perpessicius a publicat numai ºase volume,
cuprinzând opera poeticã, antumã ºi postumã, ºi poezia
popularã. Dupã o lungã întrerupere, editarea a fost reluatã
de cãtre istoricul literar Dimitrie Vatamaniuc ºi de cãtre
filologul Petru Creþia, colectiv care va finaliza
monumentala operã editorialã.

4. Receptarea postbelicã  Dimitrie Popovici
Un alt moment important în receptarea criticã a
operei lui Mihai Eminescu
este reprezentat de studiile
exegetului clujean, Dimitrie
Popovici, din perioada
postbelicã, realizate între
1947 ºi 1948, etapã ce coincide cu activitatea
intensã de epurare
comunistã a valorilor
culturii naþionale.
Pãstrându-se între
cadrele vechilor valori
autentice, D. Popovici propune o reinterpretare a creaþiei
eminesciene, prin raportarea la principiile unei critici care
evidenþiazã interesul pentru definirea operei din
perspectiva unor termeni-cheie, precum timp, viziune,
temã, mitologic, filosofic º.a.m.d. Citãm din aceastã
importantã lucrare:
Opera lui Eminescu a preocupat într-o mãsurã
deopotrivã de mare critica ºi istoria literarã românã ºi
faptul se explicã de la sine: cu Eminescu atingem una
dintre culmile cele mai înalte ale poeziei.18
Cursul susþinut între anii 1947-1948 la Universitatea
din Cluj, Poezia lui Mihai Eminescu, reprezintã o analizã
de tip structuralist a creaþiei eminesciene, deoarece
criticul-universitar constituie o reþea a poeziei, organizatã
în poezia cetãþii umane, poezia eroticã, poezia
mitologicã, poezia titanianã , aplicând o grilã de analizã
bazatã pe criterii obiective care au urmãrit extinderea
domeniului de cercetare, în vederea creãrii imaginii unui
Eminescu global19.
Îi datorãm lui D. Popovici (...) refacerea tabloului
istoriei ºi criticii literare consacrate lui Eminescu ºi
deschiderea unei noi etape în procesul complex al
receptãrii, vor declara cercetãtorii din posteritatea
marelui exeget.20
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5. Receptare actualã  Eugen Simion

În Fragmente critice, III, publicat în anul 1999,
Eugen Simion propune o analizã organicã a poeziei
eminesciene, pe un cadru coerent, format din opt
mituri poetice fundamentale. Geniul eminescian
contureazã un spirit al analizei ºi, totodatã, un spirit
al sintezei, întrucât, în opera sa, marile teme lirice
sunt corelate.
a. Mitul naºterii (cosmogonia) ºi al morþii universului
(escatologia) sunt contopite în poeme, precum
Scrisoarea I, Rugãciunea unui dac, Mureºanu, Gemenii.
b. Mitul istoriei, regãsit în poemele Scrisoarea III,
Epigonii, Împãrat ºi proletar, explicã mersul societãþii
româneºti, construitã pe baza unei anitetize care
evidenþiazã incompatibilitatea dintre plenititudinea ºi
înþelepciunea trecutului ºi formele decadente ale
prezentului21.
c. Mitul dascãlului este creionat în diverse ipostaze,
precum înþeleptul, magul, cugetãtorul, în poemele
Strigoii, Rugãciunea unui dac, Gemenii, Andrei
Mureºanu º.a.
d. Mitul erotic reflectã, pe de o parte, o nuanþã
idilizantã din poemele bucolice, iar pe de altã parte, o
dimensiune filosoficã, aºa cum apare în Luceafãrul.
e. Mitul oniric, regãsit atât în prozã, cât ºi în poezie,
recreeazã lumi posibile, spaþii cosmice atinse de vis:
Sãrmanul Dionis º.a.;
f. Mitul creatorului este laitmotivul poeziei care
descrie rostul esenþial al omului de spirit, în raport cu
toate celelalte experienþe ale individualului.22 Astfel,
aceastã expresie înãlþãtoare este redatã printr-o moralã
implicitã în Luceafãrul, Glossã sau în Odã (în metru
antic).
i. Mitul literar (al poeziei) descrie concepþia despre
creaþie a lui Mihai Eminescu din douã perspective: o

perspectivã directã, în acest caz, poezia fiind o formã
de reflectare ºi una indirectã, reprezentând o expresie
a interiorului.
Critica asupra operei lui M. Eminescu din perioada
interbelicã, postbelicã ºi actualã este modularã,
punctualã, având în vedere studiile îndreptate asupra
tematicii variate, limbajului poetic eminescian,
versificaþiei, izvoarelor, arhetipurilor culturale.
Dintre aceste studii consacrate creaþiei eminesciene,
amintim:
 Eminescu sau despre absolut, Rosa del Conte,
1963;
 Eminescu ºi India, Amitha Bose, teza de doctorat,
1978;
 Eminescu ºi romantismul german, Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, 1986;
 M. Eminescu, Despre culturã ºi artã, 1970;
Limbajul poetic eminescian, 1979; M. Eminescu,
Poezii (Argument, comentarii, note), 1994; Mihai
Eminescu, Opera poeticã,1999, 2000, 2006; Dicþionarul
limbajului poetic eminescian. Concordanþele poeziilor
antume, 2002, vol. I-II; Dicþionarul limbajului poetic
eminescian. Semne ºi sensuri poetice. I. Arte, 2005;
Dicþionarul limbajului poetic eminescian.
Concordanþele poeziilor postume, 2006, vol. I-II-III-IV;
Dicþionarul limbajului poetic eminescian. Semne ºi
sensuri poetice, II. Elemente Primordiale, 2007 
Dumitru Irimia.
Preocupãrile actuale privind activitatea lui Mihai
Eminescu se îndreaptã ºi asupra altor domenii de
cercetare, dintre care amintim traductologia.
Într-un studiu recent, publicat în 2017, lingvistul
Petre Gheorghe Bârlea realizeazã o trecere în revistã
a activitãþii de traducãtor a lui M. Eminescu,
explicatã, înainte de orice, de neobiºnuita sa aspiraþie
pentru cunoaºtere. Cu alte cuvinte, actul re-creãrii
unor texte strãine în limba românã23 este asociat
cu geniul, devenit simbol al unui model cultural.
Eminescu a cunoscut limbile germanã, francezã,
indianã, englezã.
Dintre lucrãrile traduse (beletristicã ºi literaturã
ºtiinþificã), menþionãm nuvela Lanþul de aur, semnatã
scriitorul olandez Onkel Adam, prin intermediar german,
respectiv lucrarea teoreticã, scrisã în germanã, Arta
reprezentãrii dramatice. A realizat, de asemenea,
traduceri din poeþii clasici  Horaþiu, Ovidiu, ori din autorii
romantici  Goethe, V. Hugo, Schiller.
*

*

*

Pe de o parte, Mihai Eminescu ºi opera sa vor
provoca mereu noi ºi noi abordãri critice, noi ediþii mai
mult sau mai puþin critice. Aici, amintim ediþia Mihai
Eminescu. Opere, recent apãrutã în colecþia Opere
fundamentale, coordonatã de acad. Eugen Simion
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(Academia Românã, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã
ºi Artã).
Pe de altã parte, subliniem faptul cã, în perioada
contemporanã, Eminescu este privit în tradiþia culturalã
ca ultimul mare poet romantic, sintagmã concuratã de
alte formule, deja cliºeizate, precum poetul nepereche
sau Luceafãrul poeziei româneºti.24 Aceste sintagme
creeazã limbajul de lemn, în ceea ce priveºte raportarea
la modelul eminescian, ºi, totodatã, opacizeazã
receptarea operei în pronfunzime, dincolo de orice curent
literar, de tendinþe ºi de nuanþe ale limbajului poetic.
În acest sens, criticul Alex. ªtefãnescu apreciazã
cã interpretarea operei eminesciene trebuie asociatã
cu acþiunea de întoarcerea la text25. Exegetul îndeamnã
la o lecturã atentã a poeziilor lui Eminescu, pentru a
înþelege ce anume emoþioneazã ºi prin ce mijloace se
produce emoþia.

Concluzii
Fiecare dintre exegeþii, cercetãtorii ºi istoricii literari
menþionaþi au propus grile de analizã ºi de interpretare
diferite, care au evidenþiat genialitatea omului deplin al
culturii româneºti26, cum l-a numit, cu o sintagmã
fericitã, Constantin Noica, ºi care au trasat liniile
eminescologiei de astãzi.
Interpretãrile ºi reinterpretãrile succesive descriu
zone de interes privind opera ºi personalitatea lui
Eminescu ºi, în acelaºi timp, scot în evidenþã nevoia de
a creiona un model cultural actual pe care îl descrie
scriitorul.
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10. Dimitrie Vatamaniuc, 1993. Apud Ioana Tuduce, 2012,
p. 17.
11. Cf. Petru Creþia, 1998, p. 14.
12. Conform opticii lui Eugen Lovinescu, modernitatea este
definitã ca un fenomen istoric care nu poate fi evitat sau
negat, deºi structura de adâncime a procesului de
modernizare, la nivel social-economic, este construirea
unei lumi diferite, prin interdependenþa statelor ºi a
naþiunilor, care impune conºtiinþei individuale creatoare
mutaþii greu sau imposibil de gestionat în conþinutul
valorilor ºi în sensurile dominante ale reprezentãrilor
binelui ºi ale rãului. G. Cãlinescu. Apud Mihaela Boca,
2014, p. 93.
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14. Eugen Lovinescu, 1973, II, p. 34.
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16. Doris Mironescu, 2015, p. 72.
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20. Cornel Munteanu, 2012, p. 33.
21. Eugen Simion, 1999, p. 58.
22. Ibidem, p. 78.
23. Petre Gheorghe Bârlea, 2017, p. 5.
24. Alex. ªtefãnescu subliniazã faptul cã marii scriitori
creeazã personaje puternice care concureazã autorii
din punctul de vedere al notorietãþii, ilustrând aceastã
afirmaþie prin exemple clasice din literatura
universalã: Hamlet îl concureazã pe Shakespeare,
iar Don Quijote, pe Cervantes. Aºa se întâmplã ºi în
cazul lui Eminescu, acesta fiind concurat de Luceafãr
din poemul omomim. Or, conform criticului citat,
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care sã ajungã mai cunoscut decât el . Cf. Alex.
ªtefãnescu, 2015, p. 25.
25. Ibidem.
26. Apud Ioana Tuduce, 2012, p. 10.
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Antoinette Deshoulières 
o femeie de litere în Franþa secolului al XVII-lea
Colecþia de carte veche a Bibliotecii Judeþene I. H.
Rãdulescu Dâmboviþa include numeroase volume ce
poartã între paginile lor parfumul ºi povestea secolelor
trecute. Fiecare dintre acestea spune povestea, uitatã
în majoritatea cazurilor, a unor genuri literare pe care
literatura contemporanã nu le mai abordeazã, sau a unor
autori care altãdatã fãceau deliciul saloanelor cu
pretenþii, iar astãzi sunt cvasianonimi chiar ºi pentru
criticii literari.
Una dintre aceste lucrãri,Oeuvres de
madame et de madmoiselle
Deshoulières, mi-a permis sã descopãr
povestea unei veritabile dinastii literare de
sex feminin, într-o epocã în care femeia
era consideratã un apanaj al soþului ei,
predestinatã la un rol social minor.
Volumul amintit reuneºte lucrãrile
celebrei poete franceze Antoinette Du
Ligier de la Garde Deshoulières, dar ºi
câteva poezii ale fiicei acesteia.
Deshoulières (n. 1 Ianuarie 1638, Paris
 d. 17 Februarie 1694, Paris), una
dintre cele mai ilustre figuri feminine ale
lumii culturale franceze din secolul al
XVII-lea, era recunoscutã în epocã pentru
frumuseþea, aleasa educaþie, talentul
lingvistic ºi literar pe care le poseda.
Antoinette Du Ligier a fost fiica majordomului
reginelor Maria de Medici ºi Ana de Austria. A primit o
educaþie deosebitã, depãºind chiar standardele nobilimii
de curte, studiind filosofia, literatura, arta poeziei dar ºi
limbile latinã, spaniolã ºi italianã. Cãsãtoritã de la 13
ani cu nobilul Deshoulières, l-a însoþit pe acesta în
campania de la Rocroi (1643)  victorie decisivã în
instaurarea dominaþiei Franþei în Europa de vest. Se
spune cã frumuseþea sa nu l-a lãsat indiferent nici pe
comandantul francez, prinþul Louis Conde, care a curtato insistent.
Implicatã în conflictul dintre rege ºi nobilime,
primeºte iertarea suveranului ºi devine o prezenþã
constantã la curtea lui Ludovic al XIV-lea, dar ºi în
saloanele literare (þinea un astfel de salon în rue de
lHomme, la Paris)  deºi situaþia sa financiarã era
precarã. Câºtigând admiraþia ºi prietenia lumii literare
franceze, s-a bucurat ca nimeni alta de complimente
precum a 10-a muzã sau Caliope francezã (muza
elocvenþei ºi poeziei). Deºi nu a fost admisã în Academia
Francezã, din cazul faptului cã era femeie, în1688, regele
Ludovic al XIV-lea i-a acordat o pensie anualã de 2000
de livre, oficializând statutul sãu de autor de prim rang.
Este foarte apreciatã de cãtre toate personalitãþile

culturale ale epocii, dar ºi postum, precum dramaturgul
Corneille (de care a legat-o o prietenie strânsã) ºi filosofii,
Jean Jacques Rousseau ºi Voltaire  cel care a numito cea mai mare poetã a Franþei. Deºi a scris mult în
aproape toate genurile minore ale poeziei (ode, elegii,
idile, balade, madrigale) ºi câteva lucrãri dramatice, opera ei este consideratã în prezent mediocrã.
Au rãmas celebre mai multe dintre cugetãrile sale
precum:
Nimeni nu e este mulþumit de averea
sa, nici nemulþumit de intelectul sãu
Cu cât cunoaºtem mai mult, cu atât
ne îndoim de mai multe
Deshoulieres a fost consideratã ºi un
îndrãzneþ filosof, scepticismul sãu religios
anunþând epoca Luminilor. A fost adeptã
a filosofiei naturaliste, concepând lumea
ca pe o reþea interactivã de corpuri
structurate atomic. Toate fenomenele,
inclusiv cele tradiþional interpretate ca fiind
spirituale, pot fi explicate prin cauzalitatea
materialã  concepþie foarte avansatã în
epocã ºi profund antireligioasã. Mai mult,
concepþia ei nega o diferenþã substanþialã
între oameni ºi animale, reducând-o, în
principal, la raþiune. A îmbrãþiºat ºi
conceptele libertinismului etic, conform
cãruia cãutarea raþionalã a plãcerii era binele moral suprem.
Ediþii complete ale scrierilor sale au fost publicate
dupã moartea sa (peste 40 de ediþii doar în secolul al
XVIII-lea, în 3 limbi), printre acestea fiind ºi lucrarea de
faþã tipãritã la Paris în 1764, din care biblioteca judeþeanã
deþine tomul I. Lucrarea include un elogiu istoric al
autoarei, dar ºi numeroase piese inedite. Format 14 cm
x 8 cm, copertã carton, cu cotor de mesinã. Pagini: 305.
Fiica autoarei, Antoinete Therese Deshoulières (16561718), a moºtenit talentul literara al mamei, fiind educatã
de aceastã, dar ºi de dramaturgul Corneille ºi poetul
Benserade. S-a ocupat de publicarea scrierilor mamei sale,
dar a fost ºi autoare de poezii ºi piese de teatru, cea mai
cunoscutã fiind tragi-comedia Moartea lui Cochon, în care
personajele principale sunt câinele ducelui de Vivonne ºi
pisica autoarei  piesã relevantã pentru raporturile dintre
familia Deshoulieres ºi curtea regalã a Franþei. A fost
membrã a Academiei Galileiene din Padova.
Ca ºi mama sa, Antoinette Therese a decedat din
cauza cancerului la sân.

Prof. dr. Alexandru ªtefãnescu
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DEMERS BIBLIOTECAR MODERN

Rolul bibliotecii în educaþia nonformalã
În ultimele decenii se observã orientarea
bibliotecii spre utilizator, spre satisfacerea cerinþelor
socioculturale ºi a nevoilor sale de informare,
documentare, lecturã, învãþare permanentã,
creându-se un schimb între cei doi parteneri, o
1
cooperare mutualã. În contextul actual se pune
un accent deosebit pe amplificarea valorii educaþiei
europene în lume, fapt care implicã acþiuni ºi
2
investiþii specifice. Aceasta presupune ca sistemele
de educaþie sã devinã mai deschise, mai flexibile,
adaptate nevoilor celui care învaþã ºi potenþialului
real al acestuia. Este recunoscut faptul cã, un
numãr mare din experienþele de învãþare s-au
desfãºurat în afara sistemului de educaþie formalã,
ºi anume în biblioteci, muzee, la locul de muncã, în
diferite organizaþii, în familie. În prezent, bibliotecile
ºi-au însuºit noile tehnologii de informare ºi
comunicare oferind utilizatorilor servicii cu valoare
adãugatã care decurg din cultura informaþiei.
Bibliotecile publice au înþeles cã trebuie sã-ºi
revizuiascã rolul tradiþional ºi sã îºi extindã sfera
de influenþã asupra aspectelor legate de educaþie,
instrucþie, oferind oportunitãþi în vederea dezvoltãrii
de abilitãþi necesare în formarea continuã.
În funcþie de gradul de organizare ºi oficializarea
formelor educaþiei, se disting trei tipuri:
 educaþia formalã: o activitate oficialã,
planificatã, care se desfãºoarã într-un cadru
instituþional, fiind un sistem educaþional
structurat care urmãreºte dobândirea de
competenþe profesionale ºi cunoºtinþe
specializate;
 educaþia nonformalã: o activitate extraºcolarã,
organizatã sau semiorganizatã, care are
drept scop îmbunãtãþirea anumitor abilitãþi ºi
competenþe în afara sistemului ºcolar;
 educaþia informalã: o activitate spontanã,
neplanificatã ºi care reprezintã un proces
continuu de învãþare, în cursul cãruia se
dobândesc competenþe ºi cunoºtinþe în
funcþie de resursele educaþionale existente
3
în propriul mediu de dezvoltare.
 Primele douã reprezintã forme de organizare
instituþionalizate iar cea de-a treia este o
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formã neinstituþionalizatã. În ceea ce priveºte
curriculum-ul, existã diferenþieri: în educaþia
formalã, curriculum-ul este impus; în educaþia
nonformalã este un curriculum negociat; iar
în educaþia informalã nu existã un curriculum impus.
Educaþia nonformalã îºi are originile încã de la
începuturile fondãrii educaþiei. A început sã prindã
contur în jurul anilor 60-70 fiind asociatã
conceptului de învãþare pe tot parcursul vieþii (life
long learning). Scopul era acela al maximalizãrii
4
învãþãrii ºi cunoaºterii din sistemul formal. Din
punct de vedere conceptual, educaþia nonformalã
se referã la ansamblul activitãþilor care se
desfãºoarã într-un cadru instituþionalizat, în mod
organizat, dar în afara ºcolii, constituind o punte
de legãturã între instruirea formalã ºi cea informalã.
Între educaþia nonformalã ºi cea formalã existã un
raport de complementaritate, atât în ceea ce
priveºte conþinutul cât ºi formele ºi modalitãþile de
realizare, în primul caz conþinutul fiind organizat pe
arii de interes. Educaþia nonformalã presupune
asumarea responsabilitãþilor fiind recomandabil ca
în programele de educaþie beneficiul personal sã
fie clar conturat ºi sã justifice efortul de implicare
solicitat. Procesul educaþional cuprinde nu doar
dobândirea de cunoºtinþe, priceperi ºi deprinderi,
ci mai ales dezvoltarea aptitudinilor, a creativitãþii
ºi formarea de competenþe care sã-i fie
beneficiarului utile în viaþa de zi cu zi, în dezvoltarea
personalã ºi socialã. În prezent educaþia formalã
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tinde sã devinã tot mai flexibilã, mai adaptatã
nevoilor ºi motivaþiilor utilizatorilor, în timp ce
educaþia non-formalã tinde sã se organizeazã tot
mai bine, urmãrind asigurarea unei anumite calitãþi
ºi folosirea unor metode deja probate ºi
recunoscute de specialiºti.
În ceea ce priveºte accesul tuturor cetãþenilor
la informaþia corectã, un rol important le revine
instituþiilor publice (ºcoli, biblioteci, instituþii
culturale), mass-mediei ºi oamenilor de culturã. Deºi
numãrul iniþiativelor în domeniul învãþãrii nonformale
a tinerilor au crescut ºi s-au acumulat importante
experienþe, metode ºi iniþiative, totuºi, chiar în
Europa se considerã cã aceastã formã de instruire
ºi educare este încã insuficient cunoscutã ºi
teoretizatã, având un potenþial insuficient utilizat.
Referitor la domeniul educaþiei, Strategia
educaþiei ºi formãrii profesionale din România:
5
2016-2020 urmãreºte, printre altele creºterea
participãrii ºi facilitarea accesului la programele
de formare profesionalã. Acest obiectiv defineºte
modul în care sistemul de formare profesionalã
se adreseazã beneficiarilor direcþi, fie prin
formare iniþialã, fie prin formare continuã, prin
rãspunsuri adecvate la nevoile persoanelor,
angajatorilor ºi comunitãþilor. Pentru îndeplinirea
acestui obiectiv strategic, sunt prevãzute
urmãtoarele direcþii de acþiune:
 Dezvoltarea marketingului programelor de
formare profesionalã ºi al rezultatelor învãþãrii
dobândite în context nonformal ºi informal
 Îmbunãtãþirea orientãrii profesionale ºi a
consilierii în carierã
 Consolidarea ºi flexibilizarea mecanismelor de
recunoaºtere ºi validare a rezultatelor
învãþãrii dobândite în context nonformal ºi
informal
 Facilitarea accesului la programele de formare
profesionalã din sistemul de învãþãmânt
pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri
vulnerabile
Instituþiile care se pot implica în desfãºurarea
de activitãþi non formale sunt: instituþii de

învãþãmânt preuniversitar ºi universitar, firme,
organizaþii neguvernamentale, muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, cinematografe, case de
culturã, asociaþii profesionale, sindicate, biserica
etc. Direcþiile care pot fi abordate în cadrul educaþiei
nonformale de cãtre aceste instituþii sunt:
 Dezvoltarea de activitãþi de comerþ, agriculturã, industrie etc;
 Dezvoltarea profesionalã sau schimbarea
rutei profesionale;
 Educaþia pentru sãnãtate;
 Alfabetizarea digitalã etc.
Beneficiarii acestor activitãþi pot fi persoane de
toate vârstele ºi din toate categoriile socioprofesionale, care vor sa se dezvolte din punct de
vedere personal, sa-ºi dezvolte anumite
competente ºi abilitãþi în afara matricei educaþiei
formale.
Educaþia nu se poate limita doar la ºcoalã, ci
trebuie sã cuprindã toate dimensiunile existenþei,
sã contribuie la dezvoltarea personalitãþii fiecãrui
individ pentru a-l ajuta sã-ºi înþeleagã locul în
societate. Învãþarea nu se realizeazã exclusiv în
instituþii formale (ºcoli, colegii ºi universitãþi), un rol
important avându-l instituþiile de învãþãmânt
nonformal ºi informal.
Educaþia nonformalã constituie o dimensiune
fundamentalã a procesului instructiv-educativ ºi o
componentã esenþialã a învãþãrii permanente, din
care biblioteca nu poate sã lipseascã. Pe lângã
accesul la informaþie, lecturã, loisir, în ultimele
decenii, bibliotecile au început sã îºi orienteze
activitãþile spre diferite tipuri de învãþare,
reprezentând o resursã extrem de valoroasã ºi larg
accesibilã pentru învãþarea pe tot parcursul vieþii.
Bibliotecile publice promoveazã obiectivele
naþionale ºi europene care au ca scop construirea
Societãþii bazate pe cunoaºtere. Acest lucru
înseamnã dobândirea la locul de muncã de noi
abilitãþi bazate pe cunoaºtere, cunoaºterea limbilor
strãine, deþinerea de noþiuni de e-guvernare pentru
cetãþenii alfabetizaþi digital, integrarea indivizilor din
diferite medii sociale, pãstrarea identitãþii culturale
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în contextul globalizãrii, educaþia prin intermediul
noilor tehnologii de informare ºi comunicaþionale.
Observãm cã bibliotecile reprezintã instituþii
importante în cadrul comunitãþilor locale ºi din
aceastã cauzã politicile guvernamentale naþionale
ar trebui sã dezvolte din ce în ce mai mult un context favorabil acestora, de a fi acceptate ca instituþii
care furnizeazã strategii de învãþare permanentã.
Un rol important în promovarea acestui sector de
6
activitate revine asociaþiilor profesionale.
Bibliotecile publice pot juca un rol important în
furnizarea serviciilor de învãþare accesibile tuturor
cetãþenilor. Pentru ca acest lucru sã poatã fi realizat
este necesar ca personalul bibliotecii sã fie instruit
suplimentar; politicile de recrutare sã fie mai
flexibile, presupunând un set de abilitãþi necesare
pentru a-i susþine pe cei care învaþã ºi pentru a
crea un climat favorabil învãþãrii, sã fie dezvoltate
noi modele de management al resurselor umane
iar programul de lucru cu publicul sã se modifice în
funcþie de nevoile utilizatorilor.
În majoritatea þãrilor europene, în bibliotecile
publice, sunt organizate cursuri care contribuie la
educaþia vocaþionalã sau la dobândirea anumitor
calificãri. Altele sunt în strânsã legãturã cu programa
de învãþãmânt ºi sunt susþinute de asociaþii sau
organizaþii active în domeniul respectiv: literaturã,
patrimoniu, astronomie, climã etc. De asemenea,
pe toatã durata verii se pot organiza activitãþi ºi
ateliere de creaþie literarã, picturã, lucru manual ºi
alte îndeletniciri artistice destinate în special copiilor
ºi celor de vârsta a treia. Multe biblioteci publice
vin în ajutorul elevilor la efectuarea temelor pentru
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acasã, oferã acces la baze de date, pun la dispoziþie
instrumente de referinþã ºi cabinete de studiu
pentru elevi ºi studenþi. Toate aceste activitãþi se
pot desfãºura în spaþii amenajate informal, gen
cafenea (homework café) în care copiii ºi tinerii sãºi efectueze temele îndrumaþi ºi supravegheaþi de
personal calificat din cadrul bibliotecilor, care oferã
ajutor în deprinderea unor competenþe tehnologice
ºi digitale, cãutare de informaþii, filtrare de date,
evaluare corectã a informaþiilor.
Fiind furnizoare de servicii de informare publicã
bibliotecile trebuie sã vinã în sprijinul persoanelor
cu nevoi speciale ºi a grupurilor excluse social,
atrãgându-i în procesul de învãþare sau ajutândui sã-ºi petreacã timpul liber în mod benefic,
îmbunãtãþindu-le astfel calitatea vieþii. De
asemenea, prin intermediul unor servicii web pot
sã creeze medii de învãþare virtualã personalizate.
Furnizarea unor astfel de servicii presupune,
desigur, costuri suplimentare iar obþinerea de
fonduri publice constituie adesea adevãrate
provocãri pentru bibliotecile publice care vor sã-ºi
extindã serviciile de învãþare.
Pe de altã parte, serviciile de instruire ºi
educaþie permanentã furnizate de bibliotecile
publice sunt adesea considerate în afara politicilor
oficiale de educaþie permanentã, nefiind
întotdeauna recunoscute ca fiind servicii de bazã
într-o bibliotecã. Prin urmare, cooperarea ºi
parteneriatele bibliotecilor cu autoritãþile locale ºi
naþionale ºi cu alte organizaþii (ºcoli, primãrii,
instituþii de învãþãmânt inclusiv cele la distanþã,
agenþii neguvernamentale de instruire ºi de
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dezvoltare regionalã, ONG-uri etc.) sunt esenþiale
pentru obþinerea finanþãrii necesare nevoilor lor
strategice.
În societatea informaþionalã, biblioteca îºi
redefineºte misiunea ºi responsabilitãþile, se
reinventeazã astfel încât, pe lângã serviciile
tradiþionale, utilizatorii sã dispunã de informaþii de
calitate ºi servicii nou adaptate nevoilor comunitãþii,
suport pentru instruire ºi educaþie permanentã. Prin
satisfacerea dorinþelor ºi intereselor de cunoaºtere
ale tinerilor, biblioteca devine un centru resursã
de dezvoltare a comunitãþii locale.
Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa a conºtientizat
cã organizarea unor activitãþi de învãþare non
formalã ar atrage mult mai mult spre lecturã
utilizatorii mai mici sau mai mari. Astfel, în cadrul
programului ªcoala Altfel sunt organizate
evenimente special create pentru micii utilizatori:
Cãsuþa cu personaje de poveste  prin care aceºtia
sunt incitaþi sã recunoascã eroii din poveºtile citite;
Cartea de 5 stele  recomandãrile de lecturã ale
bibliotecii pentru elevii claselor I-VIII; Educaþie
financiarã; Vizionare de filme documentare; Cu ºi
despre adolescenþi  dialog liber în care diverºi
specialiºti rãspund întrebãrilor adolescenþilor. O
altã activitate de succes a fost Biblioteca Vie, un
proiect care îºi propune sã atragã atenþia asupra
acceptãrii diversitãþii în societate. Cãrþile din
biblioteca vie sunt persoane care se confruntã cu
prejudecãþi sau stereotipuri legate de gen, vârstã,
educaþie, meserie, etnie, rasã, religie etc. ºi care
sunt victime ale discriminãrii sau excluderii sociale.
Biblioteca Vie îºi propune sã promoveze respectul
pentru drepturile omului ºi demnitatea umanã, sã
atragã atenþia asupra diversitãþii în toate formele
7
ei, sã stimuleze dialogul între oameni.
Un proiect important derulat în cadrul Bibliotecii
Judeþene Dâmboviþa a fost cel referitor la
constituirea unei Reþele de centre de educaþie
nonformalã pentru viaþã în mediul rural din
Dâmboviþa. Obiectivul principal a fost crearea unei
reþele de centre de educaþie nonformalã alcãtuitã
din 10 ONG-uri ºi 70 de biblioteci publice din
Dâmboviþa ºi oferirea de servicii educaþionale
precum dezvoltarea abilitãþilor pentru viaþã în rândul
a 1400 de copii de 10-15 ani aflaþi în situaþii de risc
din zonele rurale ale judeþului. Alte obiective au fost
formarea a 10 ONG-iºti ºi 70 de bibliotecari ai
bibliotecilor publice în domeniile Formator ºi Metode
de educaþie nonformalã ºi transformarea lor în
persoane resursã pentru comunitate.
Biblioteca judeþeanã a fost partener în cadrul
unui alt proiect, Irresistible  Including Responsible
Research and Innovation in Cutting Edge Science
and Inquiry-based Science Education to Improve
Teachers Ability of Bridging Learning Environ-

ments. Proiectul s-a bazat pe colaborarea între
parteneri din mediul educaþional (ºcoli, licee,
universitate), cercetare, culturã (bibliotecã, muzee)
ºi mediul economic, care ºi-au propus sã lucreze
împreunã în încercarea de a face tinerii sã
conºtientizeze problemele specifice Cercetãrii ºi
Inovãrii Responsabile. În cadrul parteneriatului,
universitãþile, Biblioteca ºi muzeele au cooperat
valorificând expertiza ºi experienþa pe care o au în
activitãþi de învãþare formalã ºi non-formalã.
Dupã cum se poate lesne observa, bibliotecile
publice joacã un rol vital în comunitãþile pe care le
deservesc, devenind principala instituþie care oferã
informaþii ºi servicii de documentare în diferite formate ºi în diverse contexte.
NOTE
1. Mihaela Zecheru. Biblioteca publicã în sistemul
cunoaºterii: Percepþie ºi expectanþã. Bucureºti: Editura
Cartea Universitarã, 2005, p. 13.
2. Investiþia eficientã în educaþie ºi formare [online]. Available at: http://publications.europa.eu/resource/cellar/
e3251886-07d2-4078-bc60-4a9970733d6d.0014.02/
DOC_2 Accessed: 26.02.2019.
3. Octavia Costea; Matei Cerkez; Ligia Sariva,
Educaþia
nonformalã ºi informalã: realitãþi ºi perspective în ºcoala
româneascã [on line]. Bucureºti: Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, 2009, p. 10. Available at: http://www.tinact.ro/
files_docs/educatia-nonformala-si-informala.pdf Accessed: 07.02.2019.
4. Ibidem, p.9
5. Strategia educaþiei ºi formãrii profesionale din România:
2016-2020 [on line] Available at: https://www.edu.ro/sites/
default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/
Strategia_VET%2027%2004%202016.pdf Accessed:
03.05.2019.
6. Strategii, politici ºi consigliere pentru bibliotecile publice
ºi educaþia permanentã [on line]. Available at: http://
www.bjc.ro/new/files/ghidurile-entitle/entitle_guideline_2
_romanian.pdf. Accessed: 27.03.2019
7. Biblioteca Vie [on line]. Available at: http://www.tinact.ro/
files_forms/biblioteca-vie.pdf Accessed: 10.04.2019

Prof. univ. dr. Agnes Erich
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Bibliotecile publice din
Dâmboviþa spun în cor:
A sosit Ora Sã ªTIM!
Curiozitatea faþã de lumea înconjurãtoare ºi
interesul pentru dezlegarea misterelor lumii i-au
determinat pe oamenii de ºtiinþã sã transforme
Matematica, Ingineria ºi Tehnica în domenii de
studiu. Astãzi, aceste materii sunt curpinse într-o
categorie denumitã generic ªTIM  ªtiinþã,
Tehnologie, Inginerie, Matematicã, iar în limba
englezã sunt cunoscute drept STEM  Science,
Technology, Engineering, Mathematics.
Cunoaºterea acestor discipline este extrem de
utilã pentru viaþa de zi cu zi. Cu toate acestea, mulþi
copii ºi tineri considerã cã materiile menþionate sunt
dificil de înþeles ºi studiat. Pornind de la aceastã
premisã, specialiºti implicaþi în educaþie cautã constant metode pentru a-i face pe elevi sã vadã partea
distractivã din calcule, formule chimice, fenomene
ale naturii ºi alte elemente care duc la cunoaºterea
mediului înconjurãtor.
Ora sã ªTIM face totul mult mai simplu, atât
pentru copii cât ºi pentru adulþi
Dorinþa de a creºte interesul pentru ªtiinþã,
Tehnologie, Inginerie ºi Matematicã în rândul copiilor
din þara noastrã a dus la derularea unei iniþaitive de
mare succes. Fundaþia Progress din România ºi
Deutsche Telekom Stiftung propun o abordare
diferitã a acestor teme. Programul ºi activitãþile
previzionate urmãresc sã prezinte domeniile ªTIM
într-o luminã diferitã, astfel încât copiii ºi tinerii sã
devinã mai motivaþi sã studieze aceste materii.
Proiectul STEM Volunteer Readers a fost
derulat în Germania cu un mare succes încã de la
lansarea sa din 2015. El se bazeazã pe studii
ºtiinþifice care aratã cã, în special la vârsta ºcolii
primare, abordarea subiectelor ºi întrebãrilor legate
de ºtiinþã, tehnologie, informaticã ºi matematicã
(ªTIM) au impact asupra modului în care copiii se
exprimã ºi a formãrii abilitãþilor lor de lecturã.
Activitãþile dedicate facilitãrii învãþãrii materiilor
STEM sunt extrem de populare în întreaga lume.
În România, astfel de acþiuni se organizeazã în
cadrul proiectului Ora sã ªTIM. Acesta a debutat
în 2018 ºi va fi implementat în 2019 numai în
biblioteci publice. Pentru ca iniþiativa sã fie ºi mai
eficientã, aplicarea metodelor sale începe de la
vârste fragede (3 ani) ºi va fi aplicatã în rândul
copiilor din clasele primare.
Nimic nu este posibil fãrã contribuþia unor
bibliotecari inimoºi
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O contribuþie importantã o vor avea bibliotecarii
din biblioteci publice din România. Ei provin din 12
judeþe: Dâmboviþa, Argeº, Bihor, Gorj, Harghita,
Hunedoara, Ialomiþa, Mureº, Neamþ, Sãlaj, Vâlcea
ºi Vrancea. Participarea lor vine ca urmare a
parteneriatului încheiat de coordonatorii proiectului
 Fundaþia Progress  cu Bibliotecile Judeþene din
zonele menþionate. Implicarea bibliotecarilor constã
în organizarea unor activitãþi menite sã genereze
un interes deosebit faþã de comunicarea verbalã ºi
alte forme de comunicare, deoarece copiii trebuie
sã identifice ºi sã descrie fenomenele cercetate ºi
sã-ºi exprime gândurile ºi ideile.
În primã etapã a proiectului, specialiºti din cadrul
Fundaþiei Progress au instruit 12 bibliotecari din
România în cadrul unui curs de bazã. Acesta a fost
gãzduit de Biblioteca Naþionalã a României, iar
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa a fost reprezentatã de cãtre Vlãduþ
Andreescu, metodist al instituþiei. Ulterior participãrii
la curs, reprezentanþi ai Bibliotecilor Judeþene i-au
instruit pe colegii care vor desfãºura activitãþile practice cu copiii. Aceºtia au predat modalitãþi de asociere
a cãrþilor de copii cu tematica ªTIM adecvatã vârstei,
iar fiecare parte teoreticã este urmatã ºi de aplicaþii
practice ºi diferite experimente ºtiinþifice.
ªTIM cã viitorul sunã bine!
O datã cu lansarea proiectului Ora sã ªTIM în
biblioteci, bibliotecarii au primit în mod gratuit cutii
de cãrþi special selectate ºi materiale dezvoltate de
Fundaþia Progress. Acestea oferã sugestii de
activitãþi, iar începând cu 1 februarie 2019 bibliotecile
organizeazã lunar, câte 6 ateliere, pe douã grupe
de vârstã: 3-6 ani, respectiv 7-10 ani.
În acest an, în judeþul Dâmboviþa, copiii pot
participa la activitãþi cu tematicã ªTIM în 20 de
localitãþi. Este vorba de: Târgoviºte, Perºinari,
Raciu, Gura Ocniþei, Titu, Pucioasa, Rãcari,
Conþeºti, Dãrmãneºti, Ocniþa, Mãtãsaru, Vulcana
Pandele, Cobia, Bilciureºti, Moroeni, Fieni, Slobozia
Moarã, Brezoaele ºi Viºineºti.
Vã aºteptãm la Bibliotecã!

Vlãduþ Andreescu
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR
Anul centenar la Biblioteca Târgoviºte din Chiºinãu
Anul 2018 s-a remarcat prin multe activitãþi
culturale dedicate Centenarului, excepþie nu a fost
nici Biblioteca Târgoviºte, municipiul Chiºinãu.
Elaborând articolul ni se pare firesc sã
valorificãm evenimentele cronologic. Primul a fost
la 22 martie 2018  Colocviul ºtiinþific Centenarul
Unirii Basarabiei cu România: contextul ºi
semnificaþia istoricã. Temele propuse de invitaþi au
trasat aspecte importante. Directorul Institutului de
Cercetãri Juridice ºi Politice Victor Juc, doctor
habilitat în ºtiinþe politice, a dezvãluit subiectul
Contextul politico-juridic al Unirii Basarabiei cu
România. O altã temã Centenarul Unirii Basarabiei
cu România: evoluþia evenimentelor ºi importanþa
istoricã a fost prezentatã de Mihai Taºcã, doctor
în drept, cercetãtor ºtiinþific coordonator, ICJP.
Arealul geograpfic a fost extins în comunicarea lui
Constantin Ungureanu, doctor în istorie,
cercetãtor ºtiinþific coordonator, Institutul de Istorie,
care a vorbit la tema: Bucovina în cadrul
aranjamentelor de unificare naþionalã a României.
Profesorul universitar Victor Juc a întreprins
o succintã analizã de conþinut a trei documente
magistrale adoptate de Sfatul Þãrii  Declaraþia din
2 decembrie 1917, Declaraþia privind proclamarea
independenþei Republicii Moldoveneºti din 24
ianuarie 1918 ºi Declaraþia de unire a Basarabiei
cu România din 27 martie 1918. Primul document
a stabilit proclamarea Republicii Democratice
Moldoveneºti, în componenþa republicii federative
democratice ruseºti fiind parte cu drepturi egale.
Acest document, prin prevederile pe care le
conþine, este considerat de cãtre doctorul habilitat
în ºtiinþe politice Victor Juc, asemãnãtor cu
Declaraþia cu privire la suveranitatea Republicii
Sovietice Socialiste Moldova din 23 iunie 1990.
Alt document de o încãrcãturã deosebitã Declaraþia
din 24 ianuarie 1918 stipuleazã cã proclamarea
neatârnãrii este o cerinþã politicã a timpului, dat fiind
cã Republica Moldoveneascã nu mai poate aºtepta
guvernarea vieþii sale de la nimeni. Prevederile acestei
declaraþii sunt, în linii mari, identice cu fundamentele
înscrise în Declaraþia de Independenþã a Republicii
Moldova din 27 august 1991.

În fine, Declaraþia din 27 martie 1918 a
proclamat unirea pe anumite baze. Un asemenea
document nu are un exponent în perioada
contemporanã, însã, precizãm noi, Declaraþia
comunã a celor douã Camere a Parlamentului
României din 27 martie 2018, referindu-se la o
eventualã unire a celor douã state româneºti,
practic a repetat scenariul derulãrii evenimentelor
din perioada martie-aprilie 1918.
Mihai Taºcã, doctor în drept, cercetãtor ºtiinþific
coordonator, ICJP, în luarea sa de cuvânt a relatat
urmãtoarele:
Centenarul Unirii Basarabiei cu România,
eveniment care a avut loc la 27 martie 1918 ºi
Centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, ne
oferã posibilitatea sã evocãm activitatea Sfatului
Þãrii, parlamentul Basarabiei care a înfãptuit Unirea.
În continuare ne propunem sã trecem în revistã
aspectele principale din activitatea Sfatului Þãrii,
pentru a demonstra încã o datã caracterul
reprezentativ al parlamentului basarabean.
Sfatul Þãrii a fost constituit la 23 octombrie
1917, prin Rezoluþia Congresului Militarilor
Moldoveni care a stabilit numãrul deputaþilor  120.
Tot la acel congres, când s-a aprobat Rezoluþia
privind moldovenii de peste Nistru, s-a dispus
alocarea acestora 10 locuri de deputaþi, cu
precizarea peste cele 120. Aºadar, la încheierea
lucrãrilor Congresului Militarilor Moldoveni, Sfatul
Þãrii urma sã fie constituit din 130 de deputaþi.
Biroul de Organizare a Sfatului Þãrii, constituit
la 27 octombrie 1917, în ultima zi a Congresului
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Militarilor Moldoveni, în urma unei activitãþi intense,
a reuºit sã elaboreze o schemã prin care a invitat
sã-ºi delege deputaþi în Sfatul Þãrii toate
organizaþiile reprezentative constituite legal la acea
vreme în Basarabia. Pentru a cuprinde tot spectrul
politic, social, etnic, conducându-se de rezultatele
cercetãrii etnografice reflectate de Alexis Nour în
harta publicatã în anul 1916, Biroul prin Procesulverbal nr. 7 din 6 noiembrie 1917 a mãrit numãrul
de deputaþi pânã la 150, astfel Sfatul Þãrii devenind
cu adevãrat un organ reprezentativ al Basarabiei.
Cei care au acces în parlamentul basarabean
au fost aleºi de 29 de entitãþi colective ºi organizaþii
social-politice, inclusiv ale etniilor conlocuitoare
identificate de Biroul de organizare al Sfatului Þãrii
la acea vreme. Astfel ºi-au delegat deputaþi în Sfatul
Þãrii: 1) Congresul militarilor moldoveni ºi
organizaþiile militarilor moldoveni  44 de deputaþi;
2) Sovietul [gubernial] de deputaþi ai þãranilor (mold.)
 30; 3) Zemstva gubernialã  1; 4) Zemstvele
judeþene  9; 5) oraºul Chiºinãu  3; 6) oraºele
judeþene  8; 7) Sovietul gubernial de deputaþi ai
muncitorilor, soldaþilor ºi þãranilor  3; 8) Partidul
socialist revoluþionar  1 deputat; 9) Partidul socialdemocrat  1; 10) Partidul socialist poporan  1;
11) Partidul [Naþional] Moldovenesc  3 deputaþi; 12)
organizaþiile cooperatiste  5; 13) juriºtii  2; 14)
Organizaþia lucrãtorilor de la Cãile ferate  2; 15)
Organizaþia lucrãtorilor poºtei ºi telegrafului  2; 16)
Uniunea sindicatelor  1; 17) Societatea culturalã 
1; 18) Uniunea învãþãtorilor din Basarabia  1; 19)
Uniunea învãþãtorilor moldoveni  2; 20) clerul  1;
21) ucrainenii  10; 22) evreii  10; 23) bulgarii  2;
24) nemþii  2; 25) gãgãuzii  1; 26) polonezii 1; 27)
armenii  1; 28) grecii  1; 29) Liga femeilor
moldovence  1. Dupã naþionalitãþi românii
basarabeni erau 105, ucraineni  15; evrei  13;
ruºi  7; bulgari  3; nemþi 2; polonezi  1; armeni
 1; greci  1; ºi gãgãuzi  2 deputaþi.
Pe parcursul existenþei sale, Sfatul Þãrii s-a
întrunit în douã sesiuni. Prima, pregãtitã ºi
convocatã de Biroul de organizare a Sfatului Þãrii,
s-a desfãºurat în perioada 21 noiembrie 1917 
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28 mai 1918; iar cea de-a doua sesiune, convocatã
prin Înalt Decret Regal, ºi-a þinut lucrãrile între 25
ºi 27 noiembrie 1918. Activitatea Sfatului Þãrii a
fost rodnicã, în total au avut loc 84 de ºedinþe
plenare ºi douã ºedinþe particulare.
Primul preºedinte al Sfatului Þãrii a fost Ion
Inculeþ (21 noiembrie 1917  2 aprilie 1918), în acest
post mai aflându-se ulterior Constantin Stere (2
aprilie 1918  25 noiembrie 1918) ºi Pan Halippa
(25-27 noiembrie 1918).
Dintre cele mai importante decizii luate de Sfatul
Þãrii amintim de proclamarea, la 2 decembrie 1917,
în teritoriul dintre Prut ºi Nistru, a Republicii
Democratice Moldoveneºti, iar la 24 ianuarie 1918
Sfatul Þãrii cu unanimitate de voturi a adoptat
Declaraþia de independenþã a Republicii
Democratice Moldoveneºti, ceea ce a însemnat
ruperea definitivã cu fosta metropolã. Calea spre
unirea cu România luase drum direct. În fine, la 27
martie 1918, cu 86 de voturi pentru, 36 abþineri ºi
trei voturi împotrivã, Sfatul Þãrii a adoptat
Declaraþia de Unire a Basarabiei cu România.
Este interesant cã, în vâltoarea evenimentelor
din anii 1917-1918, trei localitãþi din Basarabia au
delegat în Sfatul Þãrii câte trei deputaþi, alte 13 
câte doi deputaþi.
Venind pe cãi diferite, s-au întâlnit în Sfatul Þãrii
fraþii Nicolae ºi Pavel Grosu din comuna Bardar,
judeþul Chiºinãu. În componenþa Sfatului Þãrii au
fost alese douã femei: Nadejda Grinfeld ºi Elena
Alistar-Romanescu. Clerul a fost reprezentat în
Sfatul Þãrii de preotul Alexandru Baltaga. Cel mai
tânãr deputat a fost Gheorghe Nãstase, nãscut la
3 februarie 1896, iar cel mai în vârstã  Nicolae N.
Alexandri, care, la momentul deschiderii lucrãrilor
Sfatului Þãrii, avea 59 de ani.
Pe parcursul anilui 1917, Basarabia a fost
cuprinsã de o impresionantã miºcare de eliberare
naþionalã, rezultatã în urma revoluþiei ruse din
februarie 1917. La Chiºinãu ºi în alte localitãþi s-au
desfãºurat manifestãri cu caracter naþional, la care
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s-a solicitat autonomia provinciei, învãþãmânt în limba
maternã, libertãþi democratice, vot direct ºi secret,
reforma agrarã. Una din cele mai importante
manifestãri din Basarabia a fost Congresul militarilor
moldoveni, care a avut loc la Chiºinãu, în zilele de
20-27 octombrie 1917. Congresul a declarat, la 21
octombrie 1917, autonomia teritorialã ºi politicã a
Basarabiei, iar la 23 octombrie 1917 a adoptat o
rezoluþie de înfiinþare a Sfatului Þãrii.
Constantin Ungureanu, doctor în istorie,
cercetãtor ºtiinþific coordonator, Institutul de Istorie,
a valorificat tema Bucovina în cadrul aranjamentelor
de unificare naþionalã a României. Expunem
discursul sintetic:
În toamna anului 1917 s-a constituit Sfatul Þãrii,
care urma sã aibã 150 de deputaþi, 105 (70%) mandate revenind moldovenilor, iar  45 (30%)  pentru
restul grupurilor etnice. Sfatul Þãrii a fost inaugurat
la 21 noiembrie 1917. La 2 decembrie 1917,
deputaþii din Sfatul Þãrii au proclamat Republicã
Democraticã (Popularã) Moldoveneascã, ceea ce
a constituit un prim pas în direcþia desprinderii
þinutului de Rusia ºi apropierii de România.
La începutul anului 1918, situaþia Republicii
Democratice Moldoveneºti devenise criticã din
cauza trupelor ruseºti bolºevizate, care se
retrãgeau în interiorul Rusiei, ºi a unor grupuri
sovietice, care au încercat sã prea puterea la
Chiºinãu. La solicitarea unui grup de deputaþi din
Sfatul Þãrii, armata românã a intrat în Basarabia,
pentru a pune capãt anarhiei ºi dezordinii. La 13/
26 ianuarie 1918, Divizia 11 infanterie a intrat în
Chiºinãu, iar pânã la începutul lunii martie a fost
luatã sub control toatã Basarabia, cu excepþia
judeþului Hotin. Dupã proclamarea independenþei
Ucrainei (12 ianuarie 1918), Sfatul Þãrii a votat, la
24 ianuarie, independenþa Republicii Democratice
Moldoveneºti. Deºi îºi proclamase independenþa
politicã, RDM rãmânea un stat instabil ºi fãrã o
perspectivã clarã. Situaþia complicatã a RDM ºi
izbucnirea rãzboiului civil în Rusia i-a determinat
pe mulþi lideri basarabeni sã opteze pentru Unirea
cu România. În ºedinþa din 27 martie 1918, Sfatul
Þãrii a votat Declaraþia de unire condiþionatã a
Basarabiei cu România. Din 125 de deputaþi
prezenþi la ºedinþã, 86 au votat pentru unire, 3 au
votat împotrivã, 36 s-au abþinut, iar 13 au lipsit de
la ºedinþã.
În 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, este
foarte important ca opinia publicã, generaþia tânãrã
din Republica Moldova sã cunoascã mai bine
evenimentele istorice, desfãºurate atunci în spaþiul
Basarabiei. Datoritã Unirii din anul 1918, locuitorii
Basarabiei s-au integrat în spaþiul istoric, politic ºi
cultural al neamului românesc, fiind salvaþi de
teroarea bolºevicã ºi rãzboiul civil, industrializarea

ºi colectivizarea forþatã, foametea din anii 30 ºi
represiunile staliniste. Cunoscând obiectiv
evenimentele istorice din anii 1917-1918, vom
înþelege mai bine realitãþile ºi problemele cu care
se confruntã în prezent Republica Moldova, vom
putea rãspunde la întrebãri sensibile privind
conºtiinþa ºi identitatea naþionalã a românilor
basarabeni.
În spatiul sãlii ªtiinþã ºi tehnologii a fost
organizatã expoziþia de carte care releva geografia,
istoria, viaþa culturalã ºi politicã a României. Fiind
o bibliotecã care îºi datoreazã inaugurarea fondului
de carte Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu, am promovat, în special, volumele
apãrute în zona Târgoviºte. Expoziþia, inauguratã
în luna mai, a fost una permanentã în conformitate
cu prioritatea culturalã. Aceasta a fost completatã
cu cãrþi dupã Salonul de Carte din Târgoviºte în
luna septembrie, care au fost aduse de prietena
bibliotecii, scriitoarea Victoria Fonari.
Un alt eveniment care a consolidat aceastã
sãrbãtoare a fost lansarea cãrþii Poeme pentru mai
târziu a scriitorului român Dumitru Brãneanu.
Moderatoarea Victoria Fonari, doctor conferenþiar
la Universitatea de Stat din Moldova, specialist în
literatura comparatã, a prezentat volumul de versuri
ce a apãrut recent la Editura TipoMoldova. A fost
o întrunire de suflet la care au participat scriitorii:
preºedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova Arcadie
Suceveanu, academicianul Nicolae Dabija, Dumitru
Crudu, Nicolae Spãtaru, Tatiana Afanasie-Crãciun,
elevii Liceului Vasile Alecsandri, care au venit
ghidaþi de profesoara de limbã ºi literaturã românã
Silvia Strãtilã.
Am consemnat CENTENARUL MARII UNIRI prin
implicarea liceenilor, colegienilor, cadrelor
didactice, cercetãtorilor ºtiinþifici, promovând spiritul
unitãþii ca neam, popor ºi þarã.

Liliana Juc

Biblioteca Târgoviºte din Chiºinãu
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Se întâmplã în România
în Anul Cãrþii
Copilul nu este o sticlã
pe care trebuie s-o umpli,
ci un foc pe care trebuie
sã-l aprinzi.
(Montaigne)

În Anul Cãrþii, instituþia publicã de culturã,
Biblioteca Comunalã Raciu, a cãrei misiune este
educarea publicului prin intermediul activitãþilor
culturale de calitate, implementeazã proiectul Ora
sã ªTIM. Acesta este adresat copiilor din localitate,
cu vârste cuprinse între 3 ºi 10 ani care prin joc,
joacã ºi experimente vor acumula competenþe ªTIM:
ªtiinþã, Tehnologie, Inginerie ºi Matematicã.
Prin intermediul proiectului Ora sã ªTIM
biblioteca le oferã copiilor, un set de cãrþi cu
tematica ªTIM, care îi vor ajuta sã-ºi dezvolte
limbajului ºi le vor stimula ºi dezvoltarea gândirea
ºi creativitatea.
În cadrul proiectului Ora sã ªTIM implementat
în Biblioteca Comunalã Raciu-punct de informare
europeanã, Floricelele Vesele de la Grãdiniþa cu
PN Raciu îndrumate de prof. Mãdãlina Ruxanda
Dragomir ºi bibl. Barbu Georgiana Cateluþa i-au
cunoscut prin intermediul lecturii pe cei 7
nãzdrãvani ºi pe mãmica lor cu puteri
supranaturale, din cartea Cei ºapte papã-lapte
de Mary Ann Hoberman.
Cartea ilustreazã o poveste foarte frumoasã
despre viaþa din familia Peters, despre provocãrile
la care trebuie sã facã faþã o mãmicã rãbdãtoare
ºi grijulie, despre gesturile pe care le face zilnic
pentru puii ei ºi despre dragostea celor 7 papãlapte pentru mama lor. Prin lecturã am descoperit

personajele din poveste ºi prin ce experienþe au
trecut ele.
Dupã aceea ne-am deplasat în bucãtãrie pentru
a încerca sã preparãm ºi noi checul fãcut de cei
mici din greºealã. Nu am respectat întocmai reþeta
celor ºapte copii dar am folosit ouã de la gãinuºele
din ogradã, zahãr, fãinã, ulei, apã mineralã, esenþã
de vanilie ºi nuci pentru un preparat dulce ºi gustos
pe care preºcolarii l-au aºteptat cu nerãbdare.
Pentru cã atelierul nostru de lecturã a avut loc
în data de 22 martie 2019, când se sãrbãtoreºte
Ziua Mondialã a Apei, am discutat despre apã ºi
importanþa ei, dupã care am folosit apa ºi colorantul
alimentar pentru un experiment.
Cu acest prilej, copiii au vãzut cum se colorezã
apa, care sunt culorile care se formeazã dupã ce
le amestecãm ºi cum apa fuge din pahar cu
ajutorul unor serveþele. Dupã o reprizã de joacã
în parc, au apãrut ºi checurile noastre crescute ºi
frumos rumenite. Ele au fost dãruite copiilor care
au aºteptat cu nerãbdare ºi bucurie, recompensa
dulce. Pentru cã personajele din cartea noastrã
au servit checul pufos ºi colorat la picnic, noi neam gândit cã ar fi bine ca, preºcolarii sã meargã
acasã ºi sã serveascã checul împreunã cu familia.
Aºa s-a încheiat un eveniment organizat de
Biblioteca Raciu-punct de informare europeanã,
în cadrul proiectului Ora sã ªTIM implementat
în þara noastrã de Fundaþia Progress ºi Deutsche
Telekom Stiftung.
Am ales sã ne implicãm în acest proiect
deoarece cred cã rolul bibliotecii este sã inspire
copiilor dragostea pentru carte, sã-i ajute sã-ºi
dezvolte imaginaþia ºi creativitatea. Prin cãrþi,
lecturã ºi informaþii de calitate îi putem învãþa pe
cei mici cum sã înveþe sã zboare, cum sã-ºi
foloseascã mai eficient aripile, cum sã-ºi facã viaþa
mai frumoasã ºi mai uºoarã, sã devinã mai
puternici.

Georgiana Cateluþa Barbu

Biblioteca Comunalã Raciu
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Aratã-i BIBLIOTECII dragostea ta!
Sub acest generic s-a desfãºurat concursul
organizat de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa, dedicat Zilei de Dragobete
2019, la care a participat ºi Biblioteca Orãºeneascã
Mircea Popescu Fieni cu minunate creaþii ale
cititorilor sãi.
Premiul I  Cea mai frumoasã declaraþie de
dragoste, i-a fost acordat talentatei cititoare
Marinescu Sandra Elena, elevã în clasa a VIII-a B,
a ªcolii Gimnaziale Diaconu Coresi din Fieni, prof.
limbã ºi literaturã românã, Solomon Aurora.
La aflarea veºtii, tânãra mãrturisea: Toate
compunerile sunt foarte frumoase ºi speciale, ºi
cred cã cel mai important lucru este cã toþi am reuºit
sã arãtãm cât de importantã este biblioteca într-o
comunitate!
Reuºita ei a fãcut cinste oraºului Fieni, a adus
prestigiu Bibliotecii Orãºeneºti Mircea Popescu, ºi
a demonstrat încã o datã proverbul Cine are Carte,
are parte.
Bun gãsit, draga mea bibliotecã!
Nu m-aº fi gândit niciodatã, în faþa hârtiei
rãbdãtoare, cu timpul ºi cu gândurile mele, cã îmi voi
aºterne aceste gânduri purtãtoare de bine pentru tot
ceea ce ai însemnat ºi vei reprezenta pe mai departe
pentru mine. De când mã ºtiu, ai fost biblioteca... locul
unde ºtiinþa, înþelepciunea ºi minunata limbã ºi
literaturã românã sunt regine. Tu eºti locul în care
cãrþile te prind în lumea lor din care nu ai vrea sã ieºi,
iar suspansul creºte de la o frazã la alta, fiindcã abia
aºtepþi sã întorci urmãtoarea paginã.
Buna mea prietenã, ca tu sã ai mereu strãlucire,
se îngrijeºte un înger pãzitor care are mare grijã
ca tainele universului tãu sã sporeascã mereu în
BINE, FRUMOS ºi ADEVÃR, asemenea unei
grãdini înmiresmate care sã atragã nenumãraþi
iubitori de frumos.

Cum sã nu îl apreciezi pe bibliotecar care este
un cãlãuzitor în lumea cãrþii? ªi cum sã nu îl
apreciezi când este ghidul într-o lume necunoscutã,
dar fantasticã ºi glorioasã care-þi face cunoºtinþã
cu lumi nemaipomenite, cu minunile tehnologiei ºi
ale ºtiinþei, sau alte cãrþi care îþi pot schimba radical percepþia asupra vieþii ºi te îndeamnã la
meditaþie? În lumea ta, cum sã nu-i admiri pe
autorii care ºi-au dãruit timp, zile ºi nopþi,
gândindu-se ºi rãzgândindu-se, ca sã ne bucurãm
noi astãzi de rodul înþelepciunii lor pe care nu lau lãsat sã se risipeascã? Autori care au contribuit
la mãrirea prestigiului cultural ºi la luminarea
minþilor atâtor oameni?
Cum sã nu te iubesc, biblioteca mea iubitã, când
tu eºti cea care-mi dã fiori de emoþie numai când
mã gândesc la ce aventuri mai iau parte astãzi?
Când te vãd cu rafturile pline de gânduri, idei ºi
emoþii transmise de cãrþile tale în atâtea pagini de
viaþã? Iatã de ce mi-ar fi imposibil sã cred vreodatã
cã te-aº putea pãrãsi pe tine, cea mai fidelã dintre
prietene, cuminte, rãbdãtoare ºi mereu proaspãtã...
Tu mã captivezi ºi mã faci sã evadez din cotidian,
din aceastã lume superficialã în care suntem tot
mai depersonalizaþi ºi lipsiþi de fior ºi sentimente.
Mã faci sã cobor din caruselul acestui timp alert în
care oamenii se maºinizeazã, iar roboþii prind suflet.
Te iubesc, ºi mã voi întoarce la tine de oriunde aº
fi, fiindcã doar lângã tine simt cã sufletul îmi
înfloreºte, construiesc trepte în mine ºi mã ridic
dincolo de tot ce este comun, ieftin ºi imediat.
Doar tu mã poþi ajuta, ºi toate acestea... pentru
cã în amândouã bate aceeaºi inimã: CARTEA!

Maria Avrãmescu

Biblioteca Orãºeneascã Fieni
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Biblioteca Comunalã
Produleºti  trecut,
prezent ºi viitor
O bibliotecã înseamnã înþelepciune,
este mai preþioasã decât toatã averea, ºi
toate lucrurile dorite nu se pot compara cu
ea. De aceea, oricine pretinde cã este zelos
în adevãr, fericire, înþelepciune sau
cunoaºtere, chiar ºi credinþã, trebuie sã
devinã un iubitor de cãrþi. (Richard De Bury)

Biblioteca publicã joacã un rol vital în comunitãþile
deservite, fiind principala instituþie care oferã servicii de
informare ºi documentare sub diverse forme ºi în contexte
diferite. Astfel, aceasta contribuie la dezvoltarea personalã
a utilizatorilor prin educaþia formalã, prin educaþia pe tot
parcursul vieþii, prin activitãþile desfãºurate dupã
încheierea orelor de ºcoalã, prin cultura informaþiei, acþiuni
de petrecere a timpului liber sau acces la informaþii. Prin
evenimentele pe care le propune publicului tânãr, gen
Ora de poveste, Lecturi publice, Recunoaºteþi
personajul etc. se intenþioneazã dezvoltarea abilitãþilor
de citire ºi de utilizare corectã a limbii la tineri, în general, ºi la copii, în special. Toate acestea implicã tehnici
de instruire ºi relaxare, de înþelegere personalã, fiind
reliefatã importanþa lecturii în viaþa participanþilor ºi
importanþa bibliotecii publice în sprijinirea acestei activitãþi
În prezent, se vorbeºte tot mai des de dezvoltarea
abilitãþilor privind cultura informaþiei, abilitãþi pe care
personalul profesionist din orice bibliotecã trebuie sã
fie apt a le împãrtãºi utilizatorilor. Aceºtia, la rândul lor,
vor fi capabili sã recunoascã nevoia de informare, sã
localizeze sursele informaþionale, sã intervinã critic
asupra informaþiei ºi sã reuºeascã sã o integreze în
cunoºtinþele de bazã pentru a o putea utiliza efectiv în
vederea realizãrii activitãþii pe care ºi-au propus-o. Scopul
culturii informaþiei este de a furniza fiecãrui individ un
bagaj minim de cunoºtinþe care sã-i permitã sã utilizeze
informaþia, sã aibã competenþe diverse, într-un context
ce necesitã resurse informaþionale multiple.
Accesul TIC în biblioteci a fost foarte apreciat de
toate categoriile de beneficiari, dupã cum rezultã din
numeroasele studii efectuate privind percepþia asupra
acestei instituþii publice, doar 1 % din cei chestionaþi
considerându-le inutile. Noile tehnologii sprijinã o gamã
largã de activitãþi, de la studiu individual la gãsirea unui
loc de muncã ºi la construirea ºi menþinerea reþelelor
sociale cu ajutorul internetului.
Vizionãrile de filme însoþite de prezentarea cãrþii,
atunci când vorbim de ecranizare, a autorului sau a epocii
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respective sunt programe care s-au bucurat de un real
succes ºi care au condus la creºterea interesului pentru
lecturã a publicului tânãr.
Lecturile publice au ca scop creºterea interesului
pentru lecturã a utilizatorilor tineri în mod special,
deoarece în prezent, evoluþia tehnologicã a permis
bibliotecilor publice sã dezvolte o serie de servicii
speciale, iar acestea devin cel mai important loc unde
oamenii pot accesa servicii, în timp ce bibliotecarii le
pot oferi asistenþa necesarã în vederea utilizãrii lor.
Dupã aceastã introducere ºi scurtã descriere a
bibliotecii în general, acum câteva aspecte legate de o
bibliotecã micã  Biblioteca Comunalã Produleºti.
Din cercetãrile realizate de Mihaela Voicu, biblioteca
din localitatea noastrã funcþioneazã încã din anul 1942.
De mai multe ori din cauza lipsei de spaþiu a fost mutatã.
Din anul 1976 aceasta se aflã în incinta Cãminului Cultural unde este ºi acum dar cu multe îmbunãtãþiri, limitatã
fiind încã la spaþiul aferent. Momentan biblioteca deþine
5 calculatoare, videoproiector, scanner, imprimantã ºi
toate perifericele de calculator ºi un nr. de 10.881 de
volume aºezate la raft, conform Clasificãri Zecimale
Universale.
Mulþumesc atât Primãriei Produleºti cât ºi
Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa pentru suportul permanent pe care mi l-au dat în organizarea bibliotecii ºi a
activitãþilor, astfel încât sã pot sã dau viaþã permanent
acestei instituþii!
ªtiu cã de câþiva ani spaþiile noastre au devenit tot
mai neîncãpãtoare datoritã numãrului tot mai mare de
utilizatori care ne calcã pragul ºi mai ales pentru
activitãþile pe care le organizãm, conform unui calendar
socio-cultural bine definit ºi dedicate diferitelor
personalitãþi ale culturii naþionale ºi internaþionale sau
cu caracter educativ (desenãm, realizãm diferite ateliere
de lucru, concursuri, ºezãtori, etc.). Într-un cuvânt la
bibliotecã se pot învãþa multe lucruri noi ºi interesante
ºi fiecare dintre noi poate sã se dezvolte în funcþie de
preocupãri ºi hobby-uri.

Mihaela Voicu

Biblioteca Comunalã Produleºti

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

PATRIMONIU

Repere ale presei dâmboviþene
în perioada începuturilor
Începuturile presei în spaþiul dâmboviþean
ilustreazã stadiul de dezvoltare la care ajunsese
vechea Cetate de scaun a Þãrii Româneºti la
momentul respectiv, acestea trebuind analizate în
corelaþie cu condiþiile istorico-sociale care au
influenþat apariþia fenomenului în speþã. În
conformitate cu aceste transformãri era firesc sã
aparã iniþiativa editãrii unor reviste ºi ziare ºi în
Dâmboviþa, care sã surprindã aspectele vieþii
politice, culturale ºi economice ale zonei. În cele
ce urmeazã am fãcut o selecþie a titlurilor pe care
le-am considerat mai semnificative dintre cele care
au apãrut în acest areal.

KINDIA (3 septembrie 1878/ iulie 1979), gazeta
sãptãmânalã subintitulatã publicaþie politicoliterarã. Se cunosc trei numere din acest periodic,
ultimul fiind datat în iulie 1879. Director era poetul,
G. Garbiniu, care ºi publicã unul din primele studii
dedicate poeþilor Vãcãreºti. De asemenea, acesta
aºezase pe frontispiciu versul lui Heliade
Rãdulescu: Eu n-am venit ruine sã tulbur pacea
voastrã. Problematica principalã era aceea legatã
de protejarea monumentelor istorice din oraº. În
iulie 1934 reapare cu titlul de Chindia.

DÂMBOVIÞA (24 mai 1879  noiembrie 1879)
(11 septembrie 1881-5 ianuarie 1884), sãptãmânal,
subintitulat organ de publicitate al lucrãrilor
Consiliului general al Comitetului Permanent.
Epitrop-editor era Petrache Ioan care l-a imprimat
în tipografia lui Theodor Michãescu. Ziarul oferea
în paginile sale ºtiri din economie, agriculturã,
administraþie, învãþãmânt, culturã, anunþuri
publicitare. Redacþia ºi administraþia se afla la
tipografia ºi legãtoria lui Theodor Michãescu. Este
consemnat faptul cã Primãria este preocupatã de
mutarea pieþii oraºului, deoarece strãziºoara ce
serveºte de piaþã este aºa de strâmtã, cã abia
poate trece pe aici o trãsurã, este noroioasã, dupã
cum cu toþii o ºtim ºi afarã de aceasta înconjuratã

numai de ruine.1 De asemenea, este consemnatã
importanþa construirii cãii ferate ºi faptul cã unii
boieri renunþã la despãgubiri din partea judeþului
datoritã faptului cã linia feratã trecea pe moºiile
lor: domnii D. D. Petrache Demitrescu ºi Toma T.
Rucãreanu, cel întîiu arendaº al moºiei Produleºti
ºi cel din urmã al moºiei Podu Rizii... au renunþat la
orice fel ele despãgubire din partea judeþului pentru
distrugerile cauzate de construirea cãii ferate Titu
2
Târgoviºte. Sunt fãcute cunoscute publicului ºi
hotãrârile luate de cãtre primãrie în vederea
menþinerii ordinii. Astfel, la 7 august 1883 se emitea
o ordonanþã în care se atrãgea atenþia cetãþenilor
de a avea grijã sã diminueze numãrul porcilor care
se preumblã liberi pe strãzile oraºului... hrãpesc
de pîne ºi alte lucruri de mâncare dupã tarabele
prãvãliilor.3 De asemenea, este publicatã legea
comunalã Regulamentul pentru fabricarea de
pâine ºi jimblã în oraº, votatã de Consiliul comunal
la 25 iunie 1883 ºi aprobatã de Comitetul permanent judeþean. Aceastã lege impunea anumite
obligaþii din partea proprietarilor de brutãrii: preþul
fix, respectarea regulilor de igienã, fabricarea pâinii
ºi a jimblei în condiþiile propuse de regulament.
Situaþia agriculturii din Judeþ este o temã des
întâlnitã în paginile Dâmboviþei. Astfel, întâlnim
publicate conferinþe ºi circulare venite din partea
Ministerului Agriculturii, cu privire la cultura viilor
ºi a viermilor de mãtase din România. 4 Este
prezentatã ºi situaþia agriculturii dâmboviþene care
a avut de suferit din urma secetei din 1883,
propunându-se crearea de canaluri de
irigaþiune... cãci orice sacrificiu s-ar face în acest
scop nu poate sã fie decât bine-venite, cãci ele
sunt chemate sã producã însutit, dând o mare
impulsiune agriculturii naþionale, ºi înflorind
situaþia agricultorilor.5
ARMONIA (24 mai 1881-8 decembrie 1883),
sãptãmânal apãrut sub redacþia lui C.
Alessandrescu, ca organ de presã al societãþii
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culturale Progresul, având administraþia în
strada Primãverii nr. 329. Periodicitatea acestuia
era sãptãmânalã ºi era editat în tipografia Th.
Michãescu, din strada Cârlova nr. 550. Publicaþia
oferea ºtiri din localitate, informaþii pe teme
agricole, economice ºi administrative, ºtiri despre
mersul învãþãmântului în judeþ, programe ºcolare,
statistici economice, sfaturi medicale, anunþuri
publicitare ºi judiciare, literaturã ºi istorie. Au pus
semnat pentru acest periodic C. Fussea, I. Tomºa,
Mãria Grecescu, C. Carabela, C. Alessandrescu
ºi Al. Vlahuþã. În primul sãu numãr C.
Alessandrescu se întreabã retoric: Ce voim? Cine
suntem? Suntem membri din marea familie a marei
generaþiuni pe a cãrei bandierã stã scris cu litere
de aur mândrul cuvânt: PROGRES. Obiectivele
societãþii nu erau altele decât progresul ºi
înflorirea oraºului Târgoviºte, ziarul dorind, în
virtutea scopurilor societãþii, sã cultive literatura,
ºtiinþa, pedagogia militând pentru o viaþã literarã
proprie a oraºului pentru o literaturã originalã ºi
traducþiuni din limbi strãine. În cel de al doilea
numãr, Al. Vlahuþã, membru al acestei societãþi,
adaugã: Târgoviºtea, acest schelet dintr-o mãrire
ce n-a mai rãmas decât paginile istoriei, legatã
de trecut printr-un oftat de viitor prin speranþe de
multã vreme se uitã la cadranul progresului ºi de
multe ori a vãzut-o tristã, amãrâtoare încremenire.
Oamenii au dormit. Vremea a trecut. Nevoi multe
ºi mari au dat nãvalã. Trebuie munca  o muncã
statornicã ºi necurmatã. Cine n-o ºtie? Oameni
avem  sunt vrednici. Speranþe avem. Sunt
trainice. Izbânzi aºteptãm. Va semna sub
pseudonimele Al. Vlãhuþ, Vlãhuþu, Vlahuþi,
Vlahuþia, Vlãhuþa, sau cu iniþialele A.V. Tot în ziarul
Armonia apare relatarea unor legende despre
întemeierea unor monumente religioase, a unor
obiceiuri vechi domneºti, culese din cronicile
Moldovei. În numãrul din 28 februarie 1882, este
publicat un document inedit cu privire la istoria
oraºului Târgoviºte, ºi anume un hrisov, datat 20
aprilie 1642. În cadrul paginilor sale vom regãsi
propuneri pentru reorganizarea învãþãmântului,
medicul Grigore Ch. Cristescu rugându-l în acest
sens pe primar sã separe clasa I de a II-a, cãci în
Târgoviºte unde sunt douã ºcoli complete de
bãieþi, un gimnaziu ºi un institut secundar de
domniºoare, ar trebui sã fie ºi o scoalã completã
de fete. Se informeazã cã la Gãeºti s-a luat
hotãrârea construirii unui local de ºcoalã ºi cã la
15 august 1881 vor începe conferinþele
învãþãtorilor rurali, în care se va trata, printre
altele, poziþia învãþãtorului faþã cu societatea,
conferinþe susþinute de subrevizorii ºcolari Scarlat
I. lonescu, Al. Vlahuþã, ºi C. Alessandrescu.
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Acesta din urmã face din Armonia o adevãratã
tribunã a învãþãmântului dâmboviþean, fiind
analizatã situaþia învãþãmântului din fiecare sat,
propunându-se soluþii noi. Sunt arãtate motivele
pentru care ºcolile din judeþ nu sunt competitive:
absenþa de la cursuri, a elevilor care toamna ºi
primãvara mergeau la muncile agricole,
neprofesionalismul cadrelor didactice, starea
proastã a locaþiilor, lipsa materialelor didactice etc.

ARMONIA
Sursa: foto colecþia aflatã
la Biblioteca Academiei Române

AURORA DÂMBOVIÞEI (1 august 1885  7
noiembrie 1885), sãptãmânal, imprimat în Noua
tipografie a lui Th. Michãescu, din strada Ion
Heliade nr. 635.

AURORA DÂMBOVIÞEI
Sursa: foto colecþia proprie

Redacþia ºi administraþia se afla în strada
Libertãþii nr. 613, Cassa C. Petrescu, iar din
colectivul de redacþie fãcând parte Al. G. Penescu
ºi Gr. I. Caïr, administrator fiind Dim.
Constantinescu. Publicaþia conþinea ºtiri din
localitate, informaþii administrative, agricole ºi
ºtiinþifice, anunþuri publicitare ºi culturale, literaturã
(romanul în foileton ANNA).
VIITORUL (februarie-septembrie 1888),
sãptãmânal liberal, apare sub redacþia lui C.
Alessandrescu, fiind o revistã a învãþãtorilor ºi
preoþilor rurali. Subiectele abordate sunt din
domeniul medical, administrativ, sunt prezentate
aspecte social-politice ºi economice, anunþuri
publicitare, cronici din învãþãmântul din Târgoviºte
ºi din judeþ, buletine medicale, literaturã, istorie,
anecdote. Articolele sunt semnate de C.
Alessandrescu, Al. Vlahuþã, pr. Al. Dudea, C.
Mihãileanu, D. P. Condurãþeanu etc. Sunt
consemnate ºi informaþii privind vizitele unor

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

personalitãþi culturale, precum: Titu Maiorescu,
Iacob Negruzzi ºi doamnele însoþiþi de domnul Duiliu
Zamfirescu au vizitat duminecã oraºul. Apoi au vizitat
mãnãstirea Dealu, Viforâta ºi împrejurimile.

RÃSÃRITUL (1 ianuarie 1913  1 mai 1913),
bisãptãmânal, organ naþionalist democrat, cu
administraþia în comuna Valea Lungã.

RÃSÃRITUL
Sursa: foto colecþia aflatã la Biblioteca Academiei
Române

Redactori erau avocatul T. Pârjolescu din
Târgoviºte, învãþãtorul P. Popescu din Rãcari,
preotul Ilie G. Popescu din Slobozia Moarã ºi
preotul Ioan Popescu Cernea din Valea Lungã. În
articolul program intitulat Ce vrem noi? afirmã:
Nu venim cu gânduri necurate. Nu pornim la rãsboi
împotriva nimãnuia. Nu avem intenþia sã mitraliem
nici pe confratele Dâmboviþa ºi nici chiar pe Lumina. Venim cu unul ºi singurul gând: sã
propagãm, sã susþinem, sã înfiinþãm ºi sã
determinãm o miºcare culturalã ºi un curent
naþionalist democrat, mai cu viaþã, în judeþul
6
Dâmboviþa. Redactorii gazetei afirmã chiar de la
început cã vor publica ºi chestiuni privitoare la
Bisericã ºi ªcoalã, cã se va acorda atenþie
comerþului, se va publica folclor ºi încercãri
literare. În articolul Centenarul lui Grigore
Alexandrescu din primul numãr al publicaþiei este
fãcut elogiul marelui poet târgoviºtean, dar a cãrui
memorie au uitat sã o celebreze chiar
târgoviºtenii: Pãcat numai, cã Târgoviºtea aceasta
istoricã, dupã ce a rãmas atâta înapoia oraºelor
mai noi înconjurãtoare nu ºtie sã profite, nici
7
mãcar de gloria strãbunã pentru a se impune.
Sunt consemnate de asemenea, înfiinþarea a douã
biblioteci, una cooperatistã ºi una parohialã, ºi este
celebrat Spiru Haret.

AMICUL POPORULUI (20 martie 1913-1
septembrie 1913) avea ca subtitlu sintagma Organ democratic, iar ca director pe Christache
Georgescu, redacþia ºi administraþia aflându-se
pe strada V. Dumitrescu, nr. 18, fiind imprimat la
tipografia lui Ioan N. Negoescu. În primul numãr
al ziarului apare un articol în care se specificã

scopul ºi importanþa unui ziar local: pe lângã
susþinerea principiilor democratice, cãtre care
tindem, apoi acest organ va servi, pe cât posibil,
la educare, la cultivarea poporului. Rând pe rând
vom discuta problemele puse la ordinea zilei de
evoluþia ºi necesitãþile timpului, ocupându-se de
8
toate cestiunile ce privesc acest complex social.
Se afirmã cu tãrie cã ziarul va fi expresia
conºtiinþei acestui judeþ în ceiace el are local ºi
9
particular ºi cã se va cãuta sã se inspire numai
din viaþa judeþului, din manifestãrile sale. În cadrul
rubricilor ziarului se dezbat probleme precum: satul
de mâine, popularizarea artei, educarea
mahalalelor oraºului, ºtiri externe (asasinarea
regelui Greciei), ºtiri economice, se publicã lucrãri
literare ale unor scriitori consacraþi (Floriile, V.
Alecsandri, poemul în prozã al lui G. Caïr,
Doctorul). Apar ºi reclame publicitare, cum este
cea pentru Noua tipografie ºi legãtorie de cãrþi,
Ioan N. Negoescu.

AMICUL POPORULUI
Sursa: foto colecþia aflatã la Biblioteca Academiei
Române

MESERIAªUL DÂMBOVIÞEI (14 februarie
1916-1 iulie 1916), bilunar, subintitulat ziar al
intereselor meseriaºilor, îl avea ca director
Constantin Cernat, iar redacþia ºi administraþia se
afla în Strada Bulevard, fostã Cinema Pascu Recu.

MESERIAªUL DÂMBOVIÞEI
Sursa: foto colecþia proprie

Într-un numãr al ziarului apare un articol intitulat
Pentru D-l primar al oraºului Târgoviºte, semnat
Cercul meseriaºilor ºi în care se spune: Oraºul
nostru, unul din cele mai vechi ºi cu renume, fiind
de mai multe ori ºi capitala þãrei, care a avut un rol
însemnat în Istorie, zace de secole în aceiaºi
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LEGEA NOUÃ
Sursa: foto colecþia proprie

Apãrea sãptãmânal, director fiind Dimitrie D.
Athanasiu Tache. S-a imprimat la tipografia
Dâmboviþa, redacþia ºi administraþia fiind situate în str. Nicu Filipescu nr. 76. În primul numãr,
în articolul program intitulat Ce vrea Gura
Târgoviºtei se spune: Vrem, ca în timpurile
acestea de prea mare lãcomie omeneascã, sã
facem prin gura ºi scrisul nostru sã-ºi cunoascã
fiecare lungul nasului. Aceºti fiecare sã se uite
înapoi de unde au plecat, cine au fost, ce au fãcut
pentru þarã ºi pentru binele obºtesc, cum s-au
achitat de anume însãrcinãri publice ce au avut
ºi au pe mâna lor, cine sunt azi ºi unde voesc sã
12
ajungã mâine?  În paginile gazetei Tache
Athanisiu scrie un articol despre cum s-a hotãrât
13
sã se facã liceul militar la Mãnãstirea Dealul,
sunt date informaþii asupra Congersului Ligii
Culturale care a avut loc la Târgoviºte în
14
perioada 3-5 iunie 1928, cum a luat fiinþã
colonia ºcolarã a liceului de fete Constantin
15
Carabella din Târgoviºte, ºtiri referitoare la
economie, agriculturã sau învãþãmânt.

care apãrea duminica, având redacþia ºi
administraþia în Str. Primãriei, nr. 7. În acest periodic publicã Maria Cunþan unele din poeziile sale:
Amintire, Spre pace, Pe strune curg mãrgãritare,
De zece mai 1919. Sunt inserate ºtiri politice
externe precum arestarea arhiducelui Wilhelm de
Habsburg, ºtiri interne, în special despre viaþa
11
satelor, informaþii despre reformele lui Spiru Haret ,
precum ºi rubrica Ultima orã unde sunt prezentate
principalele informaþii externe. În general sunt
redate consfãtuirile naþional liberale. Semneazã în
paginile acestuia I. Irimescu Cândeºti, BãrbulescuTârgoviºte, Constantin Dãnescu, preot Vasile T.
Popescu etc.

LEGEA LUI ÞEPEª
Sursa: foto colecþia proprie

somnolenþã de odinioarã, fie cã politicienii noºtri lau neglijat în continuu, fie cã populaþia lui, tolerabilã
nu s-a impus, spre al îndruma cu o orã mai înainte
10
spre propãºire. Mai departe se face apel la
înþelegerea primarului de a da în funcþiune o baie
comunalã. Pe lângã problemele sociale prezentate
pe larg în cuprinsul ziarului (Legea meseriilor,
ieftinirea traiului, înaintarea de moþiuni, lipsa
alimentelor, lipsa materialelor) sunt prezentate ºi
contribuþii literare, cum ar fi Inelele fermecate
semnatã de Pascu Recu ºi prezentatã în foileton.
LEGEA NOUÃ (23-30 decembrie 1918/2
noiembrie 1919), subintitulat ziar naþional liberal

GURA TÂRGOVIªTEI (3 iunie 1928  august
1934) era subintitulat Organ independent pentru
propãºirea gospodãriilor publice ºi pentru binele
obºtesc.

GURA TÂRGOVIªTEI
Sursa: foto colecþia proprie
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LEGEA LUI ÞEPEª (prima serie octombrie 1928
 iulie 1931), publicaþie care purta subtitlul ziar
pentru primenirea moralã.

Pe foaia de titlu era specificat cã apare la 1 ºi
15 ale fiecãrei luni, redacþia ºi administraþia fiind
situate în Fundãtura Bulevardului, nr. 15 ºi apoi în
Str. Lt. Pârvan Popescu. Era imprimat la tipografia
Dâmboviþa, director fiind Neo Dallocrin. În unul
din numerele ziarului apare o poezie intitulatã
Convingãtorul, semnatã de Zoologul Mon din care
redãm urmãtorul pasaj: Eu sunt convingãtor util ºi
vreau sã vã conving în draci/ C-un toc de trestie
uºoarã ºi c-o peniþã cu trei craci/ Vreau sã conving
pe unul Cernat, ca sã mãnânce miez de jimblã/
Când stã-n arestul preventiv ºi pe la Vãcãreºti se
plimbã. Majoritatea numerelor conþin astfel de
pamflete, unele dintre ele semnate de chiar
directorul gazetei.

Biblioteca Judeteanã
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ANCHETA (13 septembrie 1934-11 octombrie
1946) este una din cele foarte importante pentru
istoria jurnalismului local.

ANCHETA
Sursa: foto colecþia proprie

Director al acestui ziar era I. G. Vasiliu, redacþia
ºi administraþia fiind situate în Târgoviºte, B-dul
Regele Carol II. În 1934, ziarul Ancheta
informase cã la Târgoviºte se înfiinþase un
cenaclu literar, unde câþiva insulari, în permanent rãzboi cu ambianþa, se strângeau miercuri
seara. Printre ei se afla un cãpitan-doctor ce
aducea o liricã nouã, un profesor, un învãþãtor
turbulent  stofã de epigramist, pe care Vasile
Blendea i-a imortalizat în schiþele publicate în ziar.
Printre ei se numãra profesorul Ioan Negoescu,
avocatul Victor Brânduº, institutorul Iosif
Dumitrescu, învãþãtorii Dumitru Platon, Iamandi
84
Preda ºi sufletul cenaclului, Jean Vasiliu .

TÎRGOVIªTEA (1939-1940), revistã pentru
literaturã, artã ºi ºtiinþã, condusã de Grigore I.
Constantinescu. Comitetul de redacþie era format
din avocatul Grigore Tollea, profesorul Vasile
Popescu, avocatul-profesor Victor Brânduº,
profesorul I. Calboreanu, profesorul pictor A.
Vasilescu, profesorul I. Stroescu ºi publicistul
George Pãun. În cuvânul înainte semnat de
Grigore Constantinescu spune: Câþiva tineri, cu
vãdite aplicaþiuni cãtre literaturã, artã ºi ºtiinþã,
mi-au exprimat dorinþa lor de a avea o revistã
localã îndrumãtoare ºi pentru desvoltarea
sentimentelor ºi talentului prin. Trecutul glorios al
oraºului Târgoviºte, ce cândva a domnit; operile
trecute la nemurire ale precursorilor; operile celor
ca au trãit, sau trãesc în mijlocul nostru, inspirate
din mãrturiile trecutului glorios pe cari le vedem la
tot pasul ºi peste cari, fãrã sã ºtim, cãlcãm
nepãsãtori de multe ori, dar pe cari asprimea
vremurilor, în veacuri nu le-au putut clinti, de parcã
pietrele ºi cãrãmizile s-au închegat în var dintr-o
16
poruncã misticã de a nu se desface niciodatã 
Mai departe se afirmã cã monografia ºi folclorul
vor constitui o preocupare de cãpetenie ºi cã
sperã ca revista sã fie primitã cu egalã plãcere ºi
de cei maturi ca ºi de cei tineri, ºi de cei puþini ca
ºi de cei mulþi.

TÂRGOVIªTEA
Sursa: foto colecþia proprie

Din selecþia fãcutã rezultã cã activitatea
gazetãreascã în Târgoviºte ºi în judeþ era una
prolificã, gazetarii erau oameni de culturã,
profesori, avocaþi etc. care doreau sã ridice nivelul
educaþional al comunitãþii prin oferirea unor
subiecte interesante, legate de cultura localã, de
învãþãmânt, politicã sau de economie.

NOTE
1. Dâmboviþa, nr. 28/28 august 1883.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. Dâmboviþa, nr. 26/14 august 1882.
5. Ibidem.
6. Rãsãritul: organ naþionalist democrat, An I, Nr. 1, 1
februarie 1913, p. 1.
7. Ibidem, p. 3.
8. Amicul poporului, an I, 1913, nr. 1, p.1.
9. Ibidem.
10. Pentru D-l Primar al oraºului Târgoviºte. În:
Meseriaºul Dâmboviþei, An I, 1916, nr. 1, p. 1.
11. Legea nouã, 14 aprilie 1919, p.1.
12. Gura Târgoviºtei, An I, nr. 1, p.1.
13. Ibidem, p.2.
14. Ibidem, nr. 2, p. 1.
15. Ibidem, p.2.
16. Târgoviºtea, Anul I, nr. 1, p.1.

Prof. univ. dr. Agnes Erich
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Colecþia de ex-librisuri a Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
Termenul de ex-libris (din, dintre cãrþile mele)
marcheazã proprietatea asupra unei opere,
manuscris sau tipãriturã, care este aplicatã de cãtre
posesor (persoanã fizicã, instituþie, asociaþie
culturalã, profesionalã etc.), unele având ºi o
1
devizã .
Cea mai simplã formã a însemnului de
proprietate a fost chiar aceastã expresie latineascã,
care precede numele posesorului cãrþii. Mai târziu,
odatã cu dezvoltarea meºteºugului tipografic s-au
adãugat acestei menþiuni gravuri sau blazoane ale
familiei. S-au nãscut astfel ex-librisurile heraldic ºi
cel figurativ, tipãrit separat sau sub forma unor
etichete gravate ce se aplicau pe verso copertei.
Uneori ex-librisul heraldic era imprimat prin presare
sub forma unui timbru sec pe foaia de titlu.
Cea mai rãspânditã formã de ex-libris
cunoscutã la noi este cea a sigiliului (ºtampilã)
aplicatã de cele mai multe ori pe foaia de titlu sau
în interiorul cãrþii.
Ca vechi centru de culturã al þãrii Târgoviºtea
a avut o bogatã tradiþie în domeniul tipãririi ºi
constituirii unor importante biblioteci. Aceastã
pasiune de înnobilare a sufletului, de cinstire a
valorilor perene ale tezaurului spiritualitãþii române,
este continuatã ºi în zilele noastre,
atât de unii pasionaþi bibliofili cât
ºi de principala bibliotecã a vechii
Cetãþi de Scaun.
Un moment important care a
marcat activitatea bibliofilã din þara
noastrã, l-a constituit înfiinþarea în
1972, la Târgoviºte, a Societãþii
Române de Bibliofilie, la iniþiativa
unor oameni de culturã din
vechea Cetate de Scaun ºi din alte
oraºe ale þãrii.
Fiinþeazã mai întâi pe lângã
Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii Vechi
Româneºti din Târgoviºte, iar apoi
la Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
(din 1975). Societatea ºi-a
propus sã contribuie la stimularea
dragostei de carte ºi lecturã, sã
încurajeze constituirea de
biblioteci personale bibliofile, sã
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valorifice tradiþiile cãrþii din toate timpurile, ale
tiparului, graficii de carte, ex-librisul, ºi artei
editoriale, obiective care figureazã în actul
constitutiv din 21 decembrie 1972, Anul
Internaþional al Cãrþii. Documentul a fost semnat
printre alþii de: Dan Simonescu, Gabriel Strempel,
Nicolae Vãtãmanu, Dan Zamfirescu, Emilia
Milicescu, Dimitrie Pãcurariu, George Potra, Barbu
Theodorescu, Dan Cernovodeanu, Corneliu DimaDrãgan, Ion Stoica, Mircea Opriºiu, Livia Bacâru,
Ioan Lupu, Gheorghe Mihãilã, Mihai Carataºu,
George Munteanu, Marin Bucur, Mircea
Anghelescu, Gheorghe Bulgãr. Acestora li s-au
alãturat oameni de culturã din Târgoviºte: Ion
Gavrilã, ªtefania Stâncã Nicolaescu, Victor
Petrescu, Lucian Penescu, Gabriel Mihãescu,
Constantin Manolescu, Eugen Fuchter, Mihai
Oproiu, Petre Cristea, Lazãr Dinescu, Steliana
Marin, Toma ªvinþiu. În capitolele din Statut se
preciza: Numele, sediu, scopul ºi activitatea
societãþii (culturalã, ºtiinþificã, editorialã).
Organizarea cuprindea ca secþiuni de specialitate:
Practica ºi acþiunea bibliofilã; Sociologia cãrþii ºi
lecturii; Istoria cãrþii ºi tiparului; Bibliografia
româneascã veche; Istoria bibliotecilor; Grafica de
carte ºi ex-libris. Arte grafice ºi
poligrafice; Librãrie ºi anticariat;
Presa ºi publicaþiile. Din aceastã
lecturare se poate lesne observa
complexitatea
demersului
întreprins la Târgoviºte. Se
precizeazã de asemenea, cã pot
fi membri ai societãþii toþi
cetãþenii,
indiferent
de
naþionalitate,
apartenenþã
politicã, grad de culturã din þarã,
dar ºi strãinãtate, care aduc prin
activitatea lor, servicii culturii ºi
2
poporului român .
Activitatea a fost axatã
prioritar pe cercetare ºtiinþificã,
producþie editorialã proprie, ºi
acþiune culturalã. Astfel de
întruniri a membrilor Societãþii, a
întâlnirilor cu publicul au fost
numeroase, þinându-se la
Bucureºti (Sala Dalles, Biblioteca
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Centralã Universitarã), Târgoviºte, Constanþa,
Sibiu, Braºov, Galaþi, Piatra-Neamþ. În 1973 s-a
rãspuns iniþiativei de a participa la al VIII-lea
Congres al Federaþiei Internaþionale de Bibliofilie
ºi Ex-libris din Polonia (Cracovia-Varºovia).
Sub egida Societãþii, Muzeului ºi a Bibliotecii
Judeþene au fost editate lucrãri de specialitate:
Contribuþii la bibliografia româneascã veche, de
Daniela Poenaru; Biblioteci umaniste româneºti ºi
Ex-libris, de Corneliu Dima Drãgan; Documentele
Vãcãreºtilor, de Mihai Carataºu; Târgoviºtea  cetate
a culturii româneºti (volum cu comunicãrile sesiunii
din 1972), precum ºi o serie de lucrãri de
biblioteconomie: Relaþiile bibliotecii cu publicul, de
Atanase Lupu;
Bibliografia ºi informarea
documentarã, de Ion Stoica; Mecanizarea
ºi automatizarea serviciilor de bibliotecã,
de Eliza Roman ºi Valeriu
Moldoveanu; Completarea colecþiilor
din biblioteci, de Mihai D. Pãpuricã.
Acestora li se vor adãuga ºi alte lucrãri
ale instituþiilor târgoviºtene implicate
(muzeu, bibliotecã), fãcând cunoscut
patrimoniul culturii scrise, cu valoare
deosebitã.
Sub coordonarea ºtiinþificã a lui
Corneliu Dima-Drãgan sunt publicate studii
ºi cercetãri de bibliofilie aparþinând unor nume
reprezentative ale domeniului: Dan Simonescu, L.
Demény, Gheorghe Cronþ, Dan Cernovodeanu,
Nicolae Vãtãmanu, Ion Stoica ºi a altor cercetãtori:
Nedelcu Oprea, Daniela Poenaru, Mircea Avram,
Dan Râpã-Buicliu, Victor Petrescu, Ioana Costache
Panait, Paul Pãltãnea, Elena Dunãreanu, Gabriel
Cocora, Doina Nägler, Liviu Moscovici º.a. În volum
sunt publicate ºi documentele Societãþii (act
constitutiv, statutul, decizia de înfiinþare, organizare
ºi funcþionare).
În 1975, datoritã unor comandamente de ordin
ideologic, se ia hotãrârea restructurãrii activitãþii,
aria restrângându-se doar la judeþul Dâmboviþa,
nerespectându-se hotãrârile statutare. Societatea
trece ca activitate pe lângã Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa. ªi în aceste condiþii s-au organizat
numeroase simpozioane, aniversãri sau
comemorãri ale unor scriitori lansãri de noi apariþii,
chiar dacã multe dintre acestea nu mai poartã girul
Societãþii.
Dupã 1980 activitatea Societãþii se
diminueazã, pânã la stagnare. În ultimii ani s-a
încercat, în noi condiþii sociale, culturale ºi
economice o revigorare, dar rezultatele au fost
modeste.
Deºi în ultimele decenii au apãrut asociaþii,
societãþii ale bibliotecarilor, care alãturi de biblioteci,

muzee, au preocupãri legate de tradiþii ale tiparului,
cãrþii vechi sau semnalarea unor lucrãri bibliofile
de valoare deosebitã, se considerã cã revigorarea
activitãþii Societãþii Române de Bibliofilie, aºa cum
a fost gânditã ºi a funcþionat o perioadã de timp,
se impune. Locul ei este la Târgoviºte unde în 1508
s-a zãmislit prima carte tipãritã pe teritoriul
românesc (Liturghierul lui Macarie). Bogata
activitate bibliofilã a înaintaºilor obligã la acest gest
de reliefare a spiritualitãþii româneºti, prin
intermediul slovei tipãrite.
În 1973, pe lângã biblioteca noastrã s-a
constituit un cerc de Ex-libris, a cãrui activitate
desfãºuratã pânã în 1980, s-a materializat prin
organizarea a numeroase expoziþii atât în Târgoviºte
cât ºi în alte oraºe ale þãrii.
Cercul a atras un numãr însemnat
de graficieni. Dintre aceºtia amintim pe:
Victor Remizovski; Corneliu Marinescu;
Timotei Constantinescu; Emil Florin
Grama; Tiberiu Cercel; Grigore
Eftimescu; Alexandru Coman. Ei au
creat ex-librisuri pe diferite teme, pentru
cei peste 50 de membri ai cercului,
printre care: Victor Petrescu; Ion
Gavrilã; Gabriel Mihãescu; Ion Borcea;
Rachila Trandafir; Alexandru Gabriel
Popescu; Constantin Manolescu; Lucian
Grigorescu; Timotei Constantinescu; Tiberiu Cercel;
Neghinã Manolescu; Gabriela Niþulescu; Gheorghe
Pârvulescu; Lucian Penescu; Ileana Fanache.
De asemenea, au fost concepute astfel de exlibrisuri pentru biblioteca târgoviºteanã (pânã în
1974 purtând titulatura de Biblioteca Municipalã
Târgoviºte, apoi cea de Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa) cât ºi pentru unele orãºeneºti (Gãeºti,
Pucioasa, Moreni, Titu) sau comunale.
S-au realizat schimburi cu alte cercuri
reprezentative din þarã: Bucureºti, Braºov, Sibiu,
Lupeni, Topliþa, Caracal, Galaþi, Craiova, Iaºi,
Covasna, Cluj-Napoca, Vulcan, Reºiþa, Bacãu.
Unii dintre graficienii târgoviºteni au fost premiaþi
atât în þarã cât ºi la diferite reuniuni ºi expoziþii
internaþionale cum ar fi cele de la Bled (Iugoslavia)
ºi Centenarul Pinochio (Italia, 1983).
În prezent colecþia noastrã este de peste 2100
de ex-librisuri româneºti ºi strãine, având o tematicã
ºi realizare graficã diferitã, unele dintre ele de o
certã valoare artisticã. În timp ele au fost concepute
în tehnici diverse (X  gravurã în relief.; O  gravurã
în metal (calcografie); P  reproduceri fotografice;
L  litografie; S  sericografie; T  tipografie; Cal 
orice tehnicã coloratã manual). Posibilitãþile de
realizare au evoluat ca ºi suportul lor: de la
linogravurã; desen de mânã în tuº; graficã color;
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graficã pe calculator; hârtie alb-negru; sepia; verde
pe fond alb; color, pânã la realizãrile de astãzi,
datorate tehnologiei de neconceput cu ani în urmã.
Posedãm însemne de proprietate ale unor mari
tipografii, edituri sau biblioteci, muzee din Bucureºti,
Brãila, Reºiþa, Galaþi, Constanþa, Sibiu, Braºov,
Chiºinãu (Republica Moldova) sau a unor reputaþi
bibliofili: dr. Emil Bologa (Braºov); prof. Eugen
Lazãr; Ervin Klein (Braºov); Paul G. Beckner
(Braºov); Carl Engler; ªtefan Orth (Sibiu); Dan
Râpã-Buicliu (Galaþi); Corneliu Dima-Drãgan
(Bucureºti); Dragoº Morãrescu (Bucureºti); Eugen
Barbu (Bucureºti); Vasile Drãguþ (Bucureºti); Tudor Nedelcea (Craiova); Titus Furdui (Cluj-Napoca)
ºi mulþi alþii. Ele au fost create printre alþii de
graficienii Dragoº Morãrescu, Titus Furdui
Prin Societatea Românã de Bibliofilie s-au
realizat schimburi de ex-librisuri cu instituþii sau
posesori particulari din: Austria; Bulgaria; Serbia;
Croaþia; Polonia; Ungaria; Slovenia; Letonia, Rusia,
Finlanda; Ucraina; Danemarca; Suedia; Franþa;
Germania; Belgia; Portugalia; Estonia; Cehia;
Slovacia; Belarus; Macedonia; Bosnia-Herþegovina;
Anglia; Italia; Suedia.
Dintre ele unele sunt dedicate memoriei unor
personalitãþi ca: Victor Hugo, Nicolae Copernic,
Picasso; Lev Tolstoi, Lermontov sau Congreselor
de Ex-libris de la Helsinki, Cracovia-Varºovia;
Lisabona, Linz; Bled; Oxford.
Pe plan intern unele au fost dedicate unor
personalitãþi ale românilor: ªtefan cel Mare; Mihai
Viteazul; Mihai Eminescu; Panait Istrati;
Perpessicius; Nichita Stãnescu; Ion Heliade
Rãdulescu; Marin Preda; Ion Luca Caragiale;
George Bacovia; Lucian Blaga; Vasile Alecsandri;
Ion Creangã; Vasile Pârvan; Nicolae Iorga;
Alexandru Vlahuþã; Grigore Alexandrescu; Ion
Ghica ºi mulþi alþii.
Altele, sãrbãtoririi unor instituþii, asociaþii sau
evenimente legate de istoria Târgoviºtei
(aniversarea a 600 de ani de la devenirea sa
drept capitalã a Þãrii Româneºti  1386); 75 de
ani de lecturã publicã la Târgoviºte;
bicentenarul naºterii lui Ion Heliade Rãdulescu
(1802) ºi multe altele.
În literatura de specialitate se afirmã cã în afara
ex-librisurilor figurative (realizate artistic) pe care
le-am amintit mai sus, în timp, au mai existat ºi alte
forme de o specifica proprietatea asupra cãrþilor.
3
Într-o lucrare anterioarã am analizat fondul de cãrþi
cu autograf ºi însemnãri manuscrise, deosebit de
valoros, pentru realizãrile artistice deosebite sau
valoarea documentarã. Întâlnim volume cu autograf
al autorului sau autorilor, ºtampile ale bibliotecilor,
ale societãþilor, asociaþilor care au avut în timp
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posesia cãrþii, alte etichete care evidenþiazã eventual provenienþa ºi circulaþia.
O preocupare statornicã a constituit-o ºi
achiziþionarea unor lucrãri a cãror ex-librisuri
atestã istoria bibliotecilor, provenienþa fondurilor
de carte, circulaþia acestora, de-a lungul timpului
în perimetrul dâmboviþean. Dintre acestea
menþionãm ex-librisurile Bibliotecii Cercului
studenþesc dâmboviþean, ale Bibliotecii publice D.
Athanasiu-Biþu (ale cãrui donaþii au constituit
nucleul bibliotecii noastre înfiinþatã în 1944, odatã
cu Muzeul de istorie al oraºului Târgoviºte), ale
altor donatori ca: Ion Tãlãngescu; C.C. Corbescu;
Victor Brânduº; Lazãr Dinescu; Constantin
Diculescu, precum ºi ale ªcolii comerciale din
Târgoviºte; ªcolii profesionale Fussea; ªcolii
pedagogice de învãþãtoare; ªcolii superioare de
comerþ; Gimnaziului Ienãchiþã Vãcãrescu;
Liceului Carabella. Totodatã sunt evidenþiate o
serie de tipografii târgoviºtene sau din judeþ ca:
Theodor Michãescu; Elie Angelescu; I. Gh.
Pîrvulescu; Viitorul; Unirea; Dâmboviþa.
Toatã aceastã enumerare vine sã sublinieze,
încã o datã dezvoltarea culturalã în timp a
Târgoviºtei, adãugând o nouã paginã la monografia
sa spiritualã a ultimilor ani. Dezvoltarea stilisticã a
ex-librisului a fost din ce în ce mai strâns legatã de
dezvoltarea tehnicii tipografice a ultimilor ani,
posibilitatea de exprimare a artiºtilor este practic
nelimitatã. Cu timpul se diminueazã scopul iniþial al
ex-librisului, cel de însemn de bibliotecã, în favoarea
graficii miniaturale, conceputã cu o impresionantã
sensibilitate ºi bogãþie artisticã, reliefând ce este
mai reprezentativ în activitatea, pasiunile, modul
de a fi al posesorului, dar ºi alte teme ca portrete,
peisaje, simboluri profesionale, alegorii, naturã
moartã ºi multe altele.
Însemn de carte, obiect de colecþie sau ambele
pentru posesor, ex-librisul rãmâne un simbol al
culturii, dragostei faþã de frumos, al unui umanism
care poate ºi trebuie sã înalþe omul la adevãratele
sale valenþe ºi înnobilãri socio-umane, pe care
perpetuu le cultivã pentru sine, pentru semenii sãi
ºi generaþiile viitoare.

NOTE
1. Cf. Dicþionar enciclopedic ilustrat, Chiºinãu, Editura
Cartier, 1999, p. 347.
2. Târgoviºte, cetate a culturii româneºti, Bucureºti,
Editura Litera, 1974, p. 31.
3. Cf. Agnes Erich; Victor Petrescu; Alexandru
ªtefãnescu Carte bibliofilã din colecþiile Bibliotecii
Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2015.

Conf. univ. dr. Victor Petrescu
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Biblia de la Blaj  1795
O ediþie jubiliarã a fost pulicatã la Roma în anul
2000, prin care Biserica Românã Unitã cu Roma
îºi aniversa trei secole de existenþã în comuniune
1
cu Scaunul Apostolic . Aceastã ediþie a apãrut cu
binecuvântarea Î.P.S Lucian Mureºan, mitropolitul
2
Bisericii Române Unite .
Aceastã Biblie editatã în anul 2000 este
structuratã pentru prima datã în paralel cu douã
scrieri: cu litere chirilice pe pagina din stânga ºi cu
litere latine pe cea din dreaptã, ambele în limba
românã. Titlul pãstrat din anul 1795:
BIBLIA
ADICÃ
DUMNEZEIASCA SCRIPTURÃ
A LEGII VECHI ªI A CEII NOAO,
TOATE
Care s-au tãlmãcit de pre limba elineascã pre
înþelesul limbii româneºti. Acum întâiu s-au tipãrit
româneaºte, supt stãpânirea preaînãlþatului
împãrat al romanilor,
FRANÞISC AL DOILEA,
Craiului apostolicesc, mare prinþip al Ardealului ºi
cealealalte.
Cu blagosloveniia Mãriii Sale, prealuminatului ºi
preasfinþitului
domnului domn,
IOAN BOB,
Vlãdicul Fãgãraºului.
În Blaj, la Mitropolie.
Anul de la naºterea lui Hristos
1795

Mitropolitul
Lucian
Mureºan,
în
Precuvântare, avea sã afirme: Niciun alt focar
românesc de culturã nu a rãspândit atâta luminã ºi
într-un moment atât de oportun, cum a fãcut-o
Blajul ªcolii Ardelene în secolul al XVIII-lea. Oameni
ai altarului ºi ai condeiului deopotrivã, Inochentie
Micu-Klein, Petru Pavel Aron, Samuil Micu,
Gheorghe ªincai sau Petru Maior  ca sã-i amintim
doar pe cei mai de frunte  au binemeritat
recunoºtinþa posteritãþii, care îi numãrã între ctitorii
scrisului românesc modern 3.
Mitropolitul avea sã facã ºi urmãtoarea
apreciere legatã de aceastã Biblie: Biblia de la
Blaj din 1795 a preluat cu respectuasã fermitate

fãclia mai vechii Biblii tipãrite la Bucureºti în
1688, purtând-o la un nivel superior spre secolele
urmãtoare. Primenitã în grai la limita perfecþiunii,
gãsind cuvintele cele mai potrivite pentru a face
înþeleasã, Biblia lui Samuil Micu a devenit
instantaneu Biblia naþionalã a tuturor românilor,
4
indiferent de confesiune .
Aceastã Biblie a fost reeditatã la Sankt Petersburg în 1819, la Buzãu în 1854-1856 ºi la Sibiu în
1856-1858, ºi a dominat graiul biblic românesc în
epoca formãrii culturii ºi literaturii noastre clasice,
oferind modelul optim de exprimare în limba
5
românã .
Trebuie fãcutã ºi precizarea faptului cã tirajul
Bibliei din anul 2000 este de numai 300 de
exemplare, fiind consideratã o ediþie bibliofilã,
consacratã celor 300 de ani de existenþã a Bisericii
Române Unitã cu Roma.
Academicianul Camil Mureºanu, într-o
prefaþã pe care a intitulat-o Cartea Cãrþilor, avea
sã prezinte cronologia ediþiilor precedente ale
Bibliei.
Bibliei i se datoreazã unitatea ºi continuitatea
de credinþã pe care le întruchipeazã, de peste trei
mii de ani, poporul evreu ºi cultura sa.
Pe temelia ei, cu un nou conþinut, Iisus Hristos,
a dãruit lumii de douã mii de ani o nouã componentã
a credinþei, a culturii, a concepþiei omului despre
viaþã, despre lume ºi despre sine, care înseamnã
creºtinismul.
Pe la mijlocul secolului al II-lea d. Hr., a apãrut
numele de Biblie, care este pluralul grecesc al
cuvântului ce înseamnã fâºie de papirus. Pentru
a deosebi partea iudaicã de cea creºtinã, a fost
necesar a se numi Vechiul Testament ºi Noul Tes6
tament .
Redactarea ultimelor cãrþi ale Vechiului Testament s-a încheiat cam prin secolul al V-lea d.
Hr. Versiunile originale au fost redactate în ebraicã,
mai târziu în aramaicã, o limbã uzualã printre evrei
dupã întoarcerea din deportarea lor în
Mesopotamia de cãtre invadatorii asirieni ºi
caldeeni.
Vechiul Testament a fost tradus în limba
greacã în secolul al III-lea î. Hr., fiind solicitatã de
numeroasa populaþie evreiascã din Alexandria.
Suveranul Ptolemeu Philadelphul (285-246 î. Hr.)
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a autorizat ºi sprijinit traducerea în greceºte,
realizatã de 70 de învãþaþi greci. Aºa a apãrut
celebra Septuaginta (a celor ºaptezeci), care
este consideratã de teologi ºi filologi o versiune
fundamentalã a Vechiului Testament.
Dar au mai fost fãcute traduceri din ebraicã în
greacã, printre care este cea de la Veneþia, opera
unui anonim din secolul al XIV-lea.
Evreii preferã traducerea greceascã a lui Akyas
din Sinope, care a trãit pe timpul împãratului Adrian
(117-138 d. Hr.), considerând-o mai apropiatã de
textul ebraic decât Septuaginta.
Traducerea integralã a Bibliei în limba latinã a
fost finalizatã în jurul anului 400 d. Hr. de cãtre
Sfântul Ieronim, care a numit-o Vulgata, adicã
în obºte cunoscutã. Dar, spre deosebire de
Septuaginta, ea cuprinde ºi Noul Testament, fiind
consideratã prima veritabilã Biblie în înþelesul ac7
tual al cuvântului .
O primã ediþie criticã, din punct de vedere
filologic al Noului Testament, a dat-o celebrul
umanist Erasmus din Rotterdam, în anul 1516.
Cãrþile Noului Testament au circulat la început
separat ºi numai la începutul secolului al II-lea au
fost grupate la un loc.
În anul 190, marele gânditor creºtin Tertullian
a tradus în limba latinã fragmente din Noul Testament, pe care le-a denumit Santa Scriptura. Conciliul
de la Trento (1545-1563) a stabilit textul latin, care
8
a rãmas oficial pentru lumea catolicã .
Începând cu secolul al IV-lea, Biblia a fost
tradusã în mai multe limbi:
 În limba goticã de cãtre episcopul Wulfila
(sec. IV)
 În anglo-saxonã, de cãtre învãþatul Beda
Venerabilul (sec. VIII)
 În slava medievalã, de cãtre misionarii Chiril
ºi Metodiu (sec. IX-X)
 În limba francezã ºi spaniolã (sec. XIII)
 În limba germanã, polonezã, italianã ºi
maghiarã (sec. XV-XVI)
 Primele traduceri biblice în româneºte dateazã
din secolul al XVI-lea.
Manuscrisele care conservã aceste traduceri
în româneºte au fost descoperite în Bucovina ºi
poartã numele de Codicele Voroneþean, Psaltirea
Scheianã, Psaltirea Voroneþeanã ºi Psaltirea
Hurmuzachi.
Dar pentru formarea limbii române o mare
însemnãtate au avut-o primele traduceri tipãrite la
Braºov, de cãtre diaconul Coresi, între 15599
1583 .
Coresi a tipãrit cele patru evanghelii:
Tetraevanghelul-1561, Faptele Apostolilor-1566,
Psaltirea-1570 ºi Psaltire Slavo-românã-1577.
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În anul 1648, la iniþiativa principelui Gheorghe
Rakoczi I, mitropolitul Simion ªtefan a tipãrit la Alba
10
Iulia Noul Testament în întregime .
La 1688, literatura religioasã cunoaºte un
eveniment istoric: apariþia, la Bucureºti, într-o þinutã
graficã aleasã, a Bibliei întregi cunoscutã sub
denumirea Biblia lui ªerban Cantacuzino, care a
patronat-o cu multã generozitate.
Se pare cã a fost folositã pentru Vechiul Testament ºi traducerea efectuatã de Nicolae Milescu
spãtarul, care circula atunci în manuscris. Aceastã
Biblie a fost revãzutã de mitropolitul Dosoftei, dupã
ce fraþii cãrturari Radu ºi ªerban Grecianu au lucrat
la ea.
Ca urmare a unirii unei pãrþi a românilor ardeleni
cu Biserica Romei (1698-1700), învãþaþii ªcolii
Ardelene au iniþiat publicarea de literaturã
religioasã. Aceastã misiune avea sã fie dusã la bun
sfârºit de Samuel Micu, fiind îndemnat de cãtre
episcopul de Oradea, Ignatie Darabant. Munca a
început pe la 1783, dupã textul grecesc ºi cel
latinesc, dar ºi consultarea cãrþilor anterior apãrute
în româneºte: Palia, Noul Testament de la Bãlgrad
ºi Biblia de la Bucureºti. Se fac aluzii ºi la texte
ebraice, arabe ºi persane.
A colaborat cu Samuel Micu ºi episcopul Ioan
Bob, care a întreprins demersurile necesare la
Viena pentru obþinerea autorizaþiei de tipãrire la
11
Blaj a Bibliei .
Dupã o sutã de ani, Biblia de la Bucureºti ceda
în faþa exigenþelor timpului, nu mai corespundea
cu evoluþia limbii literare a românilor ºi era necesarã
aducerea ei la nivelul intelectual a unei lumi noi, în
evoluþie.
Biblia de la Baj din 1795 a dominat limbajul
românesc pânã în pragul anului 1900, când apar
ediþii de mare tiraj tipãrite în Anglia pentru
strãinãtate.
Meritã amintitã traducerea din 1939, direct din
ebraicã, a eruditului teolog Vasile Radu, în
colaborare cu Gala Galaction.
Reeditarea Bibliei de la Blaj din 1795, avea
sã afirme acad. Camil Mureºan, reprezintã un
omagiu adus unui moment memorabil din istoria
literaturii religioase în limba românã, consacrat unui
mare învãþat legat de credinþa în bisericã, pe numele
12
sãu Samuel Micu .
ªi Eugen Pavel avea sã analizeze aceastã
Biblie a lui Samuil Micu, într-un capitol pe care l-a
13
intitulat: Un moment de limbã literarã .
Autorul face referire pentru început la textul
Bibliei, care este cules, de regulã, pe douã coloane.
La tipãrirea Bibliei au fost întrebuinþate numeroase
iniþiale ornate, încadrate în chenar, având linia
literelor de culoare albã plasatã pe un fond decorat
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cu motive fitomorfe, iar uneori haºurat .
Ornamentele conþin câteva elemente decorative cu o anumitã fineþe stilisticã, realizate prin cliºee
sãpate în lemn. Autorul semnaleazã trei tipuri de
viniete:
 La sfârºitul Vechiului Testament se poate
observa o vinietã, de facturã barocã, reprezentând
un cap de serafim înaripat, amplasat pe un suport
de vrejuri vegetale. Dedesubt, se disting iniþialele
P.T., care pot fi atribuite lui Petru Tipografu,
respectiv, lui Petru Papavici, cunoscutul tipograf ºi
xilogravor venit de la Râmnic la Blaj. Este consideratã
o imitaþie dupã modelul întâlnit în Cazania lui Varlaam
15
Moþoc, apãrutã la Iaºi în 1643 .
14

Fig. 3 Vinietã cu imaginea unui fluture

 Douã mici xilogravuri, realizate într-o manierã
neobizantinã, ilustreazã începuturile unor
evanghelii. Apare astfel Sfântul evanghelist Mateiu,
18
cu o carte ºi o panã în mânã, însoþit de un înger .

Fig. 1 Vinietã cu un cap de serafim

 A doua vinietã este compusã din volute
vegetale ce încadreazã un medalion sferic, având
16
în centru o cruce .

Fig. 4 Sf. Matei cu o carte ºi o panã în mânã,
însoþit de un înger

 A doua gravurã îl reprezintã pe Sfântul
evanghelist Ioan, scriindu-ºi evanghelia, flancat de
19
simbolul vulturului .

Fig. 2 Vinietã cu volute vegetale cu o cruce în
centru

 Ultima vinietã este de tip arãbesc, fiind formatã
din linii spiralate, dintre care se detaºeazã imaginea
17
unui fluture .

Fig. 5 Sf. Ioan scriind evanghelia
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Tiparul este executat în negru, pe hârtie de
provenienþã indigenã. Un sortiment de hârtie mai
groasã, puþin poroasã, a fost folosit în special la
imprimarea Vechiului Testament, care conþine
filigranul morii din Fãgãraº, în care este
reprezentatã stema imperialã ºi inscripþia
FOGORASCH.
Pentru tipãrirea Noului Testament s-a utilizat
un alt sortiment de hârtie, mai subþire, care
provenea din Sibiu, ºi în filigran este redatã stema
oraºului Sibiu: douã sãbii încruciºate, cu vârfurile
în jos, suprapuse peste un scut romboidal,
surmontate de o coroanã. Dedesubt este
20
inscripþionat HERMANSTADT .
Autorul acestei lucrãri, consultând arhivele din
Transilvania, consemneazã ºi evoluþia stocurilor
acestei Biblii, în funcþie de trecerea timpului:
 Pe baza stocului iniþial, tirajul Bibliei a fost
estimat la circa 1.350-1.400 de exemplare.
 Pe mãsurã ce se comercializau, în 1797 se
mai aflau în tipografie 1.260 de exemplare.
 În 1798, au fost 1.230 ºi în anul 1799 au rãmas
un numãr de 1.202.
 În anul 1800, mai erau 1.022 de volume ºi în
1804 au rãmas 750 ex.
 În 1807, stocul era de 520, iar în anul 1821
au rãmas 87 de volume.
Noul Testament a circulat în unele cazuri în
volume separate. Este posibil ca tirajul Vechiului
Testament sã fi fost tipãrit în avans, dupã care a
urmat o pauzã necesarã culegerii Noului Testament, ceea ce explicã diferenþele privind filigranul
hârtiei, precum ºi legarea separatã a unor
21
exemplare .
Din mãrturia tipografului Gherman Peterlachi,
reiese cã tipãrirea Bibliei a durat doi ani, între 1
noiembrie 1793 ºi 15 noiembrie 1795.
Tentativa lui Samuil Micu de a tipãri Biblia pe
cont propriu eºuase, dar la solicitarea sinodului din
24 septembrie 1791, manuscrisul este vândut
22
tipografiei blãjene cu suma de 600 de florini .
Tipografia de la Blaj a utilizat pentru aceastã
tipãrire 8 tipografi, care meritã a fi consemnaþi:
 ªtefan Huszi, magistrul tipografiei, fiind
considerat dintre cei mai pricepuþi meºteri blãjeni,
iniþiat ºi în gravurã
 Dimitrie Finta, care avea atribuþiile de tipograf
secund, dar care era ºi culegãtor ºi gravor
 Ioan Suciu-Söcs ºi Ioan Moldovan, culegãtori
de litere
 Iosif Almaºi, avea calitatea de a încãrca forma
de tipar cu cernealã
 Gheorghe Bistra ºi Teodor Todi, ambii
deþineau funcþia de impressor, dar ºi aceea de
turnãtor de litere

34

 Paul Iclozan, care îndeplinea funcþia de
23
curãþitor de litere.
Activitatea tipograficã de la Blaj se desfãºura
cu ajutorul a trei prese. Preþul de desfacere a
Bibliei era în anul 1797 de 20 de florini renani ºi
24 de creiþari, dar a crescut în acelaºi an la 22 de
florini renani ºi 36 de creiþari, iar în anul 1818, preþul
24
unui exemplar se triplase .
Elaborarea unei noi versiuni a Bibliei a
reprezentat un efort pentru realizarea unei opere
teologice, filozofice, istorice ºi lingvistice pentru
Samuil Micu, care a depãºit traducerea fãcutã cu
un secol în urmã a spãtarului Nicolae Milescu. S-a
confruntat cu gãsirea sensurilor unor pasaje dificile
ºi gãsirea unor echivalente potrivite. Din acest
motiv, el a utilizat foarte multe surse din limba
ebraicã, greacã, latinã, caldeeanã ºi siriacã.
Prezenþa în Biblia din 1795, pentru prima datã întro traducere româneascã, a Rugãciunii regelui
Manase, inexistentã în Septuaginta, ne conduce
spre o ediþie a Vulgatei din 1592.
Elocvente pentru spiritul erudit în care S. Micu
a editat textul Bibliei sunt notele în care
consemneazã echivalenþele unor termeni în greacã
ºi latinã.
Se poate observa ºi faptul cã S. Micu s-a
debarasat de cuvintele cu o circulaþie regionalã sau
popularã, preferând termeni care aduc în plan se25
mantic un plus de exactitate .
Un studiu elaborat pe 67 de pagini, la finalul
Bibliei de la Blaj 2000, care trateazã domenii
diferite legate de aceastã Biblie, este redactat
de Ioan Chindriº cu titlul: Secolele Bibliei de
26
la Blaj
Editarea Bibliei a fost, de-a lungul secolelor
creºtine, rezultatul unei dezvoltãri culturale în
societãþi puternice ºi prospere, avea sã
mãrturiseascã autorul acestu studiu. Biblia de la
Bucureºti din 1688 este încununarea Umanismului
cu bogatele lui reflectãri în cultura româneascã,
tipãrirea realizându-se prin generozitatea principelui
27
ªerban Cantacuzino.
Interesantã este ºi soarta manuscriselor
traducerii lui S. Micu, întrucât nu s-au pãstrat toate.
Sunt cunoscute opt volume, care sunt în custodia
28
Bibliotecii Academiei Române, filiala din Cluj . O
consemnare din manuscris sugereazã rãtãcirea
manuscriselor în timpul Revoluþiei de la 1848, când
biblioteca de la Blaj a cãzut pradã furiei armatelor
29
ungureºti .
În timpul Rãzboiului ruso-turc-austriac din 17881791, mãnãstirea din Blaj a fost transformatã în
spital pentru soldaþii chezaro-crãieºti, rãniþi.
S. Micu n-a întrerupt traducerea nici în aceste
condiþii.
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Traducerea Bibliei se pare cã a încheiat-o în
casa din Sibiu a vãrului sãu Efrem Klein de
Muntiul, pictor cu oarecare reputaþie, cel care
pictase cupola capelei bisericii Sfânta Barbara
30
din Viena .
Pentru a fi tipografiatã, Biblia trebuia sã fie
cenzuratã de cãtre reprezentaþii celor douã rituri:
episcopul greco-catolic Moise Dragoº de la Oradea
ºi mitropolitul ortodox sârb de la Carloviþ, Moise
Putnik. Rãspunsurile cenzorilor au fost
descurajante pentru Samuil Micu.
Ultima încercare a fost de a tipãri Biblia cu
ajutorul episcopului ortodox de la Sibiu,
Gherasim Adamovici, care a adunat banii
necesari tipãririi. Pe 2 decembrie 1790, a cerut
aprobarea Gubermiului Transilvaniei sã
tipãreascã Biblia româneascã la Sibiu. În acest
moment, intrã în scenã energicul ºi bogatul
episcop de Blaj, Ioan Bob, care a pus capãt
discuþiilor legate de Biblie. Printr-o intervenþie
adresatã Guvernului, din 14 decembrie 1790, îºi
asumã exclusivitatea de a tipãri traducerea lui
31
Samuil Micu .
Nimeni nu a numit vreodatã Biblia blãjeanã din
1795 Biblia lui Bob, cu toate cã episcopul a
suportat, ca ºi principele Þãrii Româneºti, întreaga
32
cheltuialã a tipãririi .
Cel mai bun client a fost cunoscutul oculist
român Ioan Molnar-Piuariu, care, în 1799, a
cumpãrat 100 de exemplare, la preþul de 10 florini
exemplarul.
Încasãrile din vânzare, indicate în documente
de arhivã, se ridicã la peste 13.000 de florini pânã
în anul 1821. Aceºti bani au fost destinaþi, pe
mãsura vânzãrilor, întreþinerii Seminarului Teologic
33
Diecezan, de care aparþinea ºi tipografia .
Apariþia acestei Biblii i-a sensibilizat pe
moldoveni. Mitropolitul Veniamin Costachi, în
prefaþa la Liturghierul de la Iaºi din 1818, propune
înlocuirea cuvintelor slave cu cuvinte latine.
Preocuparea sa pentru modernizarea limbii
religioase era de influenþã ardeleanã.
Societatea Biblicã Rusã, întemeiatã în 1813, a
decis tipãrirea Bibliei pentru românii basarabeni,
înglobaþi la 1812 în Imperiur Rusesc. Mitropolitul
de Chºinãu, Gavril Bãnulescu, recomandã
tipografierea Bibliei de la Blaj din 1795 ca cea mai
bunã sub raport al limbii. Astfel, în anul 1817, apare
la Sankt-Petersburg Noul Testament, reprodus
dupã cel de la Blaj ºi care a fost reeditat în anul
34
1819 .
În 1854, episcopul Filotei al Buzãului se
plângea de lipsa cãrþilor sfinte, drept pentru care
publicã la tipografia episcopiei Biblia de la Buzãu,
35
care reproduce în fond Biblia lui Samuil Micu .

Prin Biblia de la Blaj a lui Samuil Micu, el
întinde prinosul genialei sale trude spirituale pânã
la noi, smeriþi admiratori ai muncii sale de titan, care
constituie cea mai mare ºi mai importantã carte de
36
culturã româneascã .
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34. Ibidem, pag. 2403
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Unele aspecte privind activitatea Partidului Þãrãnesc
în judeþul Dâmboviþa (1918-1922)
Pentru înfiinþarea unui Partid Þãrãnesc în
judeþul Dâmboviþa au existat o serie de iniþiative
la sfârºitul anului 1918, deºi la nivel naþional
miºcarea þãrãnistã devenise o realitate înca de la
sfârºitului secolului al XIX-lea. Astfel, la 27
noiembrie 1918 s-au întrunit la ºcoala lui N.
Tebeicã un grup format din Petre PopescuRãcari, învãþãtorul Ion Ciorãnescu, învãþãtorul Ion
Mareº, preotul Ilie Popescu, Gheorghe Marinescu,
preotul Mihai Popescu, învãþãtorul Petre Popescu,
D. Jianu, C. Luca, Alexandru Mirea, preotul Matei
Popescu, M. Stãnescu, M. Rãtescu, Alexandru
Luca, Virgil Luca, preotul Ion Popescu, I. Frâncu,
care au elaborat cu aceastã ocazie un manifest
numit Scrisoare cãtre învãþãtorii, preoþii ºi þãranii
1
din judeþul Dâmboviþa.
Iniþiatorii acestui manifest i-au convocat la o
întrunire în ziua de 13 decembrie 1918 pe locuitorii
judeþului Dâmboviþa, în vederea consultãrii acestora
cu privire la apãrarea intereselor þãrãnimii, dar ºi
în perspectiva organizãrii viitoarelor alegeri.
Întrunirea istoricã a avut loc la sala Ciofâstic din
Târgoviºte, în urma cãreia s-au pus bazele
Partidului Þãrãnesc din judeþul Dâmboviþa2, ocazie
cu care a fost ales ºi un comitet de conducere,
constituit din 15 þãrani, 7 preoþi ºi 7 învãþãtori.
Momentul a fost descris sugestiv de cãtre
învãþãtorul Ion Ciorãnescu din Moroieni, care
consemna: Aici la noi în judeþul Dâmboviþa, ideea
Partidului Þãrãnesc a gãsit un teren din cel mai
prielnic. La începutul lui decembrie 1918, numai o
mânã de învãþãtori ºi preoþi au fãcut apel cãtre
sãtenii ºi colegii din judeþ ca sã vinã la întrunirea
de constituire a Partidului Þãrãnesc ºi rezultatul a
fost cã sute de þãrani, preoþi ºi învãþãtori s-au
prezentat cu dragã inimã, n-au pregetat cã n-au
tren, cã n-au încãlþãminte de drum lung, cã n-au
de multe ºi de toate, ci au venit la Târgoviºte ca sã
3
fie de faþã la punerea temeliilor partidului nostru.
De asemenea, momentul din 13 decembrie
1918 de la sala Ciofâstic, a fost descris cu mult
entuziasm ºi de cãtre þãranul fruntaº Dumitru G.
Oproiu, din Vulcana Bãi, care afirma: Ce-mi fu dat
sã vãd în aceastã zi de sãrbãtoare naþionalã pare
cã nu-mi credea inima. Am vãzut cucernici preoþi,
respectabili dascãli ºi învãþãtori ºi destoinici þãrani
care deºi cu pãrul albit de povara anilor petrecuþi
36

în grele suferinþe, deºi înregimentaþi în diferite
partide politice, totuºi la apelul unui tânãr dar
inimos învãþãtor, d-l Petre Popescu din comuna
Rãcari acest judeþ, au venit în numãr atât de mare
încât sala ºi strada erau pline de lume ºi toþi într-o
tãcere mormântalã se sileau sã absoarbã cuvintele
vorbitorilor de la tribunã. [ ] Ce zi mãreaþã! Ce zi
4
de adevãratã sãrbãtoare!.
Iniþiativa a fost salutatã favorabil de cãtre
majoritatea locuitorilor judeþului Dâmboviþa, fiind
primitã cu entuziasm chiar ºi de cãtre o parte a
corpului profesoral de la Liceul Militar de la
Mãnãstirea Dealu, printre care Cezar Spineanu,
Alexandru A. Vasilescu 5, Vasile V. Haneº 6, G.
Giuglea, Emil Pârvulescu, preotul Alexandru
Dolinescu. Astfel, prin implicarea unui grup de lideri
locali, a luat naºtere în judeþul Dâmboviþa o nouã
formaþiune politicã. Tot în luna decembrie 1918,
s-a ales la Târgoviºte ºi un Comitet de Conducere
ºi a fost adoptat un program aproape identic cu
7
cel de la Bucureºti din 5 decembrie 1918. În acest
context, la 25 decembrie 1918 lua fiinþã organul
de presã al Partidului Þãrãnesc, denumit sugestiv
Þãranul, sub conducerea lui Petre Popescu 
Rãcari, având redacþia la Moroieni ºi ulterior la
Rãcari. Publicaþia a fost bine primitã în lumea
ruralã, contribuind la rãspândirea programului
8
politic al þãrãniºtilor.
Scopul oficiosului þãrãnesc, era scos în evidenþã
încã de la debutul sãu, dorindu-se a fi cãlãuza
þãrãnimii: Vom lumina pe fraþii mai în urmã cu
cunoaºterea celor ce se petrec ºi îndemnându-i la
unire în Partidul Þãrãnesc, singura cãsuþã în careºi pot gãsi locul, le vom deschide ochii asupra
încercãrilor unora care, strãini de þãrãnime,
urmãresc vrajba la sate pentru a ne aduce pieirea.
Gazeta va fi calea pe care sã ne spunem unii altora
gândurile; prin gazetã ne vom arãta nevoile ºi
neajunsurile; ne vom apãra chipul în care socotim
9
cã trebuie dezlegate cele ce ne privesc.
De semnalat este faptul cã o lunã mai târziu,
în ianuarie 1919, la o întrunire organizatã de
Partidul Þãrãnesc la Târgoviºte, a participat însuºi
Ion Mihalache, ocazie cu care s-au fãcut unele
precizãri privind participarea partidului la
10
urmãtoarele alegeri. La aceastã întâlnire, alãturi
de conducerea organizaþiei judeþene a partidului,
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reprezentatã de Cezar Spineanu, Vasile V. Haneº,
dar ºi cei de la ziarul Þãranul, s-au aflat ºi alþi
susþinãtori, precum Mihai Florescu, Dumitru
Oproiu, Ion Brezeanu, preotul C. Cercel, preotul
Dumitrãchescu, C. Dãnescu, Drãguþ-Demetrescu,
11
Christache Georgescu , M. Tãlãngescu, care au
12
publicat ºi ei articole în gazeta þãrãnistã. Curentul
þãrãnist s-a dovedit a fi dinamic în judeþul
Dâmboviþa ºi la consfãtuirea din 31 ianuarie 1919,
de la Târgoviºte, la care au participat printre alþii,
cum menþionam, ºi liderul naþional Ion Mihalache,
când s-a lansat o nouã Chemare cãtre sãteni,
preoþi, învãþãtori ºi cãrturarii de la sate, în care
se sublinia cã prin luptã se dorea zidirea unei
13
Românii noi ºi puternice.
Cu prilejul unei alte întruniri din 14 februarie
1919, organizatã la Sala de Arme din Târgoviºte,
conducerea þãrãnistã ºi alþi lideri cereau apoi
preoþilor ºi învãþãtorilor sã arate þãranilor
principalele obiective ale partidului, trecându-se
totodatã la crearea cluburilor þãrãneºti în diverse
14
localitãþi de pe teritoriul judeþului Dâmboviþa.
Deºi era nou apãrut pe scena politicã a þãrii,
Partidul Þãrãnesc s-a arãtat preocupat ºi de
alegerile parlamentare din 1919, conducerea
acestuia hotãrând ca lista candidaþilor sã fie
constituitã din personalitãþile marcante ale judeþului,
încercându-se totodatã, o colaborare cu generalul
Alexandru Averescu ºi partidul acestuia Liga
15
Poporului. Aºa cum avea sã se constate în curând,
Partidul Þãrãnesc era concurat în judeþul
Dâmboviþa nu numai de liberali, ci ºi de o serie de
formaþiuni politice locale «þãrãniste». Era vorba
*
despre gruparea condusã de Mihai Deºliu ºi de
Constantin Olãnescu, desprinsã
16
din Partidul Conservator ,
autointitulatã a þãranilor
adevãraþi, precum ºi de Partidul
Þãrãnesc care a luat fiinþã la
Voineºti, în casa þãranului
Nicolae
Teodorescu
din
Cândeºti, cu sprijinul lui Iancu
Anastasescu, al avocatului Ion
Nica, Petre Diþescu ºi al preotului
17
Vasile Alexe.
În Comitetul Central al
Partidului Þãrãnesc din România
ales la 8-9 octombrie 1919 la
Bucureºti, au fost incluºi în final
ºi trei þãrãniºti dâmboviþeni:
preotul ªtefan Cercel, Gheorghe
18
Giuglea ºi Cezar Spineanu.
Astfel, þãrãniºtii dâmboviþeni
recunoscuþi ºi impulsionaþi de la
centru, au reuºit sã obþinã la

alegerile parlamentare din noiembrie 1919 o
victorie categoricã (74,42%), pe baza cãreia ei
primeau 7 locuri la Camera Deputaþilor ºi 4 locuri
19
la Senat , situând Partidul Þãrãnesc în judeþul
Dâmboviþa printre cele mai active din Vechea
20
Românie. Cei 11 parlamentari þãrãniºti aleºi care
reprezentau judeþul Dâmboviþa, erau: Cezar
Spineanu, Vasile Haneº, Christache Georgescu,
21
22
Petre Popescu , Constantin Cercel , Ion
23
Ciorãnescu ºi Nicolae Constantinescu Ciupele ,
pentru Camera Deputaþilor, ºi V. Dumitrãchescu,
Ion Dumitrescu, N.P. Tomescu ºi M. Mihalache
pentru Senatul României.
Înainte de alegeri, în octombrie 1919, avea sã
aparã ºi o nouã publicaþie a grupãrii de la Voineºti,
24
intitulatã Þãrãnimea , un organ politic þãrãnesc
reprezentativ, pãstorit de Iancu Anastasescu, care
intenþiona sã construiascã o solidã temelie
25
României noi.
În ceea ce priveºte dimensiunea culturalã,
þãrãniºtii urmãreau, în raport cu doctrina lor politicã,
ridicarea culturalã a þãrãnimii ca ºi încurajarea
naþiunii, spre a-ºi îndeplini misiunea civilizatoare,
dezvoltând toate aptitudinile ºi posibilitãþile
spirituale ale geniului românesc, cum se formula
obiectivul respectiv.26
Treptat, în cadrul organizaþiei þãrãniste judeþene
au apãrut începând cu anul 1920 ºi unele
neînþelegeri din cauza preotului Vasile Alexe, care
îºi manifesta fãrã reþinere opoziþia faþã de
conducerea partidului, atacându-l mai ales pe
Cezar Spineanu, în urma cãrora conflictul s-a
27
finalizat prin excluderea grupului Alexe. La
alegerile Parlamentare din 1920, Partidul Þãrãnesc
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a candidat împreunã cu Partidul
Naþionalist-Democrat (Nicolae
Iorga) ºi cu gruparea doctorului
Nicolae Lupu, în cadrul
Federaþiei Democraþiei SocialNaþionale. Cu aceastã ocazie,
Federaþia a obþinut 46,1% din
28
voturile exprimate de electorat
ºi astfel au ajuns în Parlament trei
deputaþi dâmboviþeni: Vasile V.
Haneº, Cezar Spineanu, Petre
29
Popescu) , precum ºi trei
senatori din acelaºi judeþ:
Christache Georgescu, Mihai
30
Florescu ºi Vasile Alexe. Astfel,
se contura impresia cã Partidul
Þãrãnesc se bucura de multã
trecere în lumea satului din România ºi, implicit, în
31
judeþul Dâmboviþa.
Ulterior, la 31 martie 1921 în cadrul Congresului
Partidului Þãrãnesc din judeþul Dâmboviþa, care sa desfãºurat la Târgoviºte, au participat 400 de
delegaþi din 108 localitãþi dâmboviþene, prilej cu
care a fost trimisã o moþiune cãtre Ion Mihalache,
liderul P.N.Þ., în care se accentua încrederea în
victoria þãrãnismului.32 Însã, tensiunea care încã
persista între Cezar Spineanu ºi Vasile Alexe (care
înfiinþase între timp Partidul Þãrãnesc  Alexe), a
continuat ºi în vara anului 1921, dar aceasta nu a
33
afectat totuºi prea mult unitatea partidului.
În aceste împrejurãri, la 16 iulie 1921 a apãrut
la Târgoviºte ziarul Amicul þãranului, elaborat de
senatorul Christache Georgescu, care dorea sã
restabileascã ºi liniºtea în partid, încercând o
împãcare între Spineanu ºi Alexe, ca atenþia sã se
34
îndrepte mai ales spre problemele politice.
Pentru cã în judeþul Dâmboviþa P.Þ. arãtase,
cu toate neînþelegerile, cã era puternic,
conducerea de la Bucureºti a insistat sã se ofere
ajutor þãrãniºtilor din judeþele vecine (Vlaºca,
Ialomiþa, Prahova), ziarul Þãranul urmând ca el
35
sã fie trimis ºi difuzat ºi în aceste zone. Ca semn
de apreciere, la 22 septembrie 1921, Ion
Mihalache, preºedintele partidului, a fãcut o altã
vizitã la Târgoviºte, subliniind târgoviºtenilor cã
Partidul Þãrãnesc va veghea asupra României,
deoarece vechile partide nu ar fi avut milã pentru
36
þarã . Un moment important în efortul de
popularizare al partidului, l-a reprezentat editarea
Calendarului Partidului Þãrãnesc dâmboviþean din
1922, care dorea astfel sã aducã la cunoºtinþa
publicului iniþiativele, liderii ºi obiectivele sale.
Calendarul a fost realizat de Petre Popescu 
Rãcari în 96 de pagini, Spineanu, Ion Ciorãnescu,
37
Ion Diaconescu.
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La alegerile parlamentare din anul 1922, din
judeþul Dâmboviþa, þãrãniºtii au obþinut însã doar
23,11% din voturile electoratului, ocupând de
aceastã datã locul al doilea dupã liberali, fiind
desemnat drept deputat þãrãnist în Parlamentul
38
României liderul dâmboviþean Cezar Spineanu.
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Ipostaze feminine
în basmul popular românesc
Zâne, fete de împãraþi luminaþi sau de oameni
simpli, sãraci, dar înzestraþi cu calitãþi deosebite,
personajele feminine din basmele populare
româneºti completeazã peisajul fabulos, dominat
de puterea masculinului. Ele conferã basmului un
final fericit, de cele mai multe ori prin acceptarea
cãsãtoriei cu Fãt-Frumos ºi domniei, alãturi de
acesta, în pace ºi bucurie, pânã la adânci bãtrâneþi.
Fie cã îl urmãresc pe Fãt-Frumos de la fereastra
turnului unde sunt închise, fie cã-l lovesc cu mãrul
în cap atunci când îl aleg sã le fie soþ, fie cã-l ispitesc
cu trãsãturi fizice ºi comportamentale alese, expuse
la balurile de la care dispar în miez de noapte, ele
vin sã întregeascã cuplul exemplar, care îºi
împlineºte rostul numai în cadrul unei familii fericite.
Pentru Ileana Cosânzeana, Fãt-Frumos este idealul
de curaj, vitejie, sacrificiu, forþã fizicã ºi spiritualã,
dragoste sincerã, adevãratã. El o elibereazã din
captivitatea la care o supune zmeul, o preþuieºte ºi
îºi pune viaþa în slujba binelui ºi fericirii ei. Pentru
Fãt-Frumos, Ileana Cosânzeana este ideal de
frumuseþe fizicã ºi puritate sufleteascã. Portretele
pe care autorul popular le realizeazã celor douã
personaje reveleazã admiraþia ºi aprecierea
creatorului pentru calitãþile lor. Cei doi membri ai
cuplului trec împreunã sau separat prin încercãri
iniþiatice, pe care oamenii obiºnuiþi nu le-ar putea
depãºi. Ei sunt ajutaþi de prieteni cu puteri
supranaturale  cai, zgripsori, corbi, Sfânta
Duminicã  ce au rol hotãrâtor în conturarea
destinului eroilor.
Zânele, prezente în cele mai multe basme, sunt
semidivinitãþi, simboluri ºi imagini ale unicitãþii,
armoniei, perfecþiunii fizice ºi spirituale. Odatã ce
se îndrãgostesc ºi se cãsãtoresc, ele pierd
nemurirea sau renunþã la ea de dragul feciorului
de împãrat care le-a cucerit inima. Devin pe urmã
împãrãtese ºi îl susþin pe noul împãrat, cu sfaturi
înþelepte, la conducerea imperiului împãrãþiei.
Broasca þestoasã cea fermecatã, din basmul cu
acelaºi titlu, de Petre Ispirescu, îl seduce pe fiul de
împãrat cu privirea: ochii ei pare cã strãluceau de
un foc ce simþa cã îl atinge. Hotãrârea de a se logodi
cu broasca rupe blestemul prin care o zânã gingaºã,
plãpândã ºi frumoasã fusese transformatã într-un
animal respimgãtor. Cu vorbele mieroase, cu viersul
ei plãcut, de parcã te ungea la inimã, zâna înmoaie
inima fiului de împãrat, iar acesta se prezintã cu
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aleasa în faþa împãratului, spãlând ruºinea
provocatã de prezentarea broaºtei drept soþie.
Dotatã cu o inteligenþã ascuþitã ºi bunã
cunoscãtoare a psihologiei umane, zâna cucereºte
aprecierea socrului ºi a poporului, care îi recunosc
statutul de împãrãteasã: Sã ne trãiascã doamna ºi
împãrãteasa noastrã! Poporul binecuvinteazã
cãsãtoria celor doi ºi preluarea conducerii împãrãþiei.
Cei doi vor domni pânã la sfârºitul zilelor în liniºte ºi
veselie. Aceasta se datoreazã agerimii minþii
împãratului ºi înþelepciunii sale, completate de
comportamentul blând ºi echilibrat al împãrãtesei.
În Bãiatul cel bubos ºi ghiborþul, de Petre
Ispirescu, fata de împãrat depãºeºte aspectul
respigãtor al bãiatului plin de bube, vindecat apoi
de peºtele fermecat, ºi îl pândeºte pânã se
îndrãgosteºte de el. Portretele simple, fãrã
podoabe stilistice, dovedesc tinereþea lor,
frumuseþea, unicitatea ºi iubirea lor sincerã: Ea
frumoasã de pica, el frumos ca un bujor.
Fata îºi argumenteazã cu mult curaj, în faþa
tatãlui, dragostea pentru bãiatul sãrac: Tatã, poate
sã fie sãrac, poate sã fie golan, dacã este om de
omenie, deºtept, ºi apoi mie îmi place. Eu am sã
trãiesc cu el. Pe el îmi zice inima sã-l iau. Fata
invocã astfel calitãþi morale ale viitorului soþ,
suficiente pentru ca viaþa ei sã urmeze acelaºi drum
cu a lui. Însã orgoliul nemãsurat al împãratului,
cãruia fata îi fãcuse ruºine aducând în familie un
om fãrã sânge albastru, atrage pedeapsa fetei ºi a
alesului ei. Ei sunt salvaþi de ghiborþ, iar, peste ani,
destinul face ca fiul lor sã moºteneascã împãrãþia
din care mama a fost exclusã.
În basmul Ileana Simziana, de Petre Ispirescu,
absenþa fiilor moºtenitori de la curtea unui împãrat
determinã deghizarea fetelor în flãcãi. De dragul
tatãlui, toate cele trei fete încearcã sã îndeplineacã
dorinþa tatãlui, însã numai mezina reuºeºte. Ea
trebuie sã aleagã pentru drum haine simple, fãrã
podoabe, ºi sã renunþe la manifestãrile ºi dorinþele
specific feminine. Fata este supusã la probe dificile
de însãºi tatãl sãu, pe care le depãºeºte cu ajutorul
calului zburãtor, iniþiat, ºi al fratelui acestuia,
prieteni de nãdejde, simboluri de înþelepciune,
inteligenþã, devotament, experienþã de viaþã.
Cãlãtoria iniþiaticã a fetei este una sinuoasã,
încercãrile îºi sporesc complexitatea odatã cu
apropierea de momentul culminant. Promisiunea

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

fãcutã tatãlui de a duce misiunea la capãt o motiveazã
sã-ºi modifice comportamentul feminin într-unul
masculin: îºi reprimã bucuria provocatã de frumuseþile
câmpului, se revoltã când zmeul o invitã sã admire
florile din grãdina sa, alege o sabie ruginitã, fãrã
podoabe, dintre toate armele care ar fi încântat orice
privitor, rãstoarnã planul mamei zmeoaice de a
demonstra cã este o fatã deghizatã în bãiat.
Blestemul cãlugãriþelor de la care furã vasul de
botez o transformã pe fata de împãrat, pentru
totdeauna, în Fãt-Frumos. Este momentul culminant
al cãlãtoriei ºi al probelor iniþiatice, când mezina
împãratului trece ºi ultima probã a bãrbãþiei,
reconstituind astfel androginul.
Cele douãsprezece fete de împãrat ºi palatul
fermecat, de Petre Ispirescu, valorificã mitul ielelor.
Fetele unui împãrat sunt blestemate sã se
transforme noaptea în iele ºi sã atragã
în dansul lor sãlbatic flãcãii care
încercaserã sã descopere secretul
ruperii condurilor de mãtase în
fiecare noapte. Blestemul ar fi fost
anulat dacã inimile de gheaþã
ale fetelor ar fi fost topite atunci
când una dintre ele ar fi iubit pe
cineva. Un argat din grãdina
împãratului va reuºi, ajutat de zâna
zânelor, sã încãlzeascã inima fetei
celei mici. La rândul lui, este
ademenit de mâinile cele albe ca
o coalã de hârtie, cu pielea moale
ca puful, ale fetelor de împãrat ºi de
cãutãtura cea blajinã a fetei celei mici.
O zânã mai frumoasã decât toate zânele din
cer ºi de pe pãmânt intervine în metamorfoza
tânãrului fãrã pãrinþi. Cele douã apariþii ale zânei
au loc în planul visului, iar ea pãstreazã pânã la
deznodãmânt ipostaza de fiintã oniricã, spiritualã,
etalon de frumuseþe femininã.
Argatul primeºte, de la dafinii pe care îi
crescuse la sfatul zânei, minte ºi procopsealã de
fiu de domn ºi împãrat. Fetele vor sã-l atragã în
dansul lor nebun ºi sã-i piardã minþile, însã fata
cea micã intervine ºi îl salveazã, deoarece focul
dragostei lui i-a încãlzit inima. Astfel, se rupe acum
ºi blestemul. Convinsã cã o cãsnicie devine
durabilã prin egalitatea de putere între soþi, dar ºi
orgolioasã, fata de împãrat taie dafinii ºi îi arde,
anulând puterea supranaturalã a soþului ei.
Fata sãracului cea isteaþã, din basmul cu acelaºi
nume, de Petre Ispirescu, cucereºte mintea ºi inima
boierului prin deºteptãciunea ºi înþelepciunea sa.
Ea dovedeºte încã o datã cã iscusinþa minþii nu
este direct proporþionalã cu bogãþia.
Dacã beneficul este reprezentat în basme de
personaje feminine extrem de frumoase, fizic ºi
sufleteºte, maleficul primeºte reprezentãri antitetice,
respingãtoare prin aspectul fizic ºi prin rãutatea

sufletului. Acestea sunt: Gheonoaia, Scorpia, Muma
Pãdurii, muma zmeilor, surorile zmeilor. Ele sunt
imaginate astfel de creatorul popular pentru a
scoate în evidenþã conflictul permanent bine-rãu,
frumos-urât, angelic-demonic, adevãr-minciunã,
curaj-laºitate, finalizat, de fiecare datã, cu izbânda
a ceea ce este moral, pozitiv. Portretele lor sunt
sumare, ele se definesc pin faptele rele, izvorâte
din suflete negre, venite din împãrãþia lui Hades.
Gheonoaia din Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã
fãrã de moarte, de Petre Ispirescu, este metamorfoza
unei femei obiºnuite, blestematã de pãrinþi, pe care
nu-i asculta, sã devinã maleficã. Fãt-Frumos este
avertizat de cal cã e atât de rea încât nimeni nu calcã
pe moºia ei fãrã sã fie omorât. Din admiraþie pentru
vitejia lui Fãt-Frumos ºi a calului sãu ºi pentru cã o
cruþã, Gheonoaia îl gãzduieºte pe erou trei
zile ºi îi oferã acestuia de soþie una dintre
fetele sale, frumoase ca niºte zâne,
însã el refuzã deoarece idealul lui de
tinereþe veºnicã nu fusese atins.
Scorpia, sora Gheonoaiei, cu
care se aflã mereu în conflict
pentru teritoriu, varsã foc ºi
smoalã, este mai rea decât sorãsa ºi are trei capete. ªi pe ea o
îmblânzeºte
Fãt-Frumos,
cruþându-i viaþa ºi depãºind astfel
o nouã etapã în cãutarea nemuririi.
Surorile
zmeilor
din
Greuceanu, de Petre Ispirescu, au
capacitatea de a se metamorfoza. Viclene,
ele încearcã sã-l ucidã pe erou prin otrãvire,
devenind, pe rând, un pãr cu pere de aur, o fântânã,
o grãdinã cu izvor. Acesta le cunoºtea planurile ºi le
distruge pe fete, atrãgând rãzbunarea scorpiei de
mumã a zmeoaicelor. Puterile mamei zmeilor sunt
foarte mari: ea urcã pe munþi, mãnâncã arbori întregi,
zboarã ca un vârtej. Dorinþa ei de a-ºi rãzbuna fiicele
ºi fiii omorâþi, motivatã de altfel, o conduce spre
capcana pe care i-o întinde Greuceanu ºi, dupã ce
moare, se transformã în munte de fier.
Dacã personajele feminine pozitive reprezintã
modele pentru popor ºi rãspund la idealurile
oamenilor de bine, adevãr, frumos, cele negative
atrag dezaprobare, ele fiind imagini ale rãului,
urâtului, minciunii din lume. Intenþia creatorului
popular este de a scoate în evidenþã adevãruri
umane, universal valabile: binele învinge rãul,
adevãrul-minciuna, frumosul-urâtul.
BIBLIOGRAFIE:
1.Ispirescu, Petre, Legende sau basmele românilor,
Editura Facla, Timiºoara, 1984

Prof. Cristina Enãchescu
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REMEMBER  CENTENARUL NAªTERII
AUREL IORDACHE
Credinþa în virtuþile omului
Poetul, prozatorul, dramaturgul, epigramistul,
traducãtorul, publicistul ºi-a pus amprenta asupra vieþii
intelectuale a Gãeºtilor, aºa cum a fãcut-o în perioada
interbelicã ªerban Cioculescu, Vladimir Streinu sau
Mihail Ilovici.
Se naºte în acest oraº dâmboviþean la 15 iulie 1919.
Aici îºi va petrece întreaga viaþã, ca distins profesor ºi
neobosit animator cultural.
Studii primare între 1926 ºi 1930,
urmate de cele liceale la Gãeºti (19301936), întrerupte ºi terminate în 1945.
În perioada 1946-1950 este student al
Facultãþii de Psihologie-Pedagogie a
Universitãþii din Bucureºti. Începe
activitatea literarã ca licean la Gãeºti,
sub îndrumarea lui ªerban Cioculescu,
Vladimir Streinu, Mihail Ilovici, cu versuri
în revista ºcolarã Sabarul (1935-1936).
Membru al Uniunii Scriitorilor (1949).
Din 1950 ºi pânã la sfârºitul vieþii,
profesor de limba ºi literatura românã
la Gãeºti. În toatã aceastã perioadã
desfãºoarã o bogatã activitate
publicisticã ºi de fervent cultural.
Debut cu versuri în revista Graiul
Dâmboviþei, care apãrea la Târgoviºte
(1934). Înfiinþeazã ºi conduce timp de peste 30 de ani
cenaclul I. C. Vissarion din Gãeºti. În 1972 pune bazele
Salonului literar Vladimir Streinu din aceiaºi localitate.
Întemeiazã sau conduce o serie de reviste literare: Gând
tineresc (Radna-Arad 1945), Cerc (Gãeºti, 1969-1971).
Colaboreazã la numeroase reviste ºi ziare: Curentul
literar, Epigrama, Flacãra, Luceafãrul, Tânãrul
scriitor, Scrisul bãnãþean, Argeº, Orizont,
Dâmboviþa, Luminiþa, Arici Pogonici, Urzica, Panorama, Epigrama, Pãcalã, Gluma, Miticã º.a.
Obþine premiul Smara Gheorghiu (Târgoviºte, 1971)
cu volumul de poezii pentru copii Lumea mare dintro floare ºi premiul Vasile Alecsandri (Iaºi, 1968) cu
piesa în versuri pentru pãpuºi Sfatul vorbii.
Debut editorial cu Râsul în ceaþã, traduceri din
Mark Twain ºi St. Leocock (1941), urmat de volumele
Luptele pentru desrobirea Ardealului (1945),
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Pãlãria doamnei Jipescu (1945), Cutia Pandorei
(1969 ºi 1999), Lumea mare dintr-o floare (1971),
Nani, pui de cufundaci (apãrutã postum în 1976).
Se stinge din viaþã la Gãeºti, în 10 noiembrie 1975.
Lasã în manuscris o monografie a oraºului Gãeºti,
care va fi publicatã aducându-i-se noi date, de fiica sa,
scriitoarea Daniela-Olguþa Iordache (1998). Tot aceasta
se va îngriji de publicarea antologiei
epigramei strãine Din epigramiºtii
lumii (2000), de cea a umorului
românesc Gura Humorului 19681973 (2001) ºi a volumului antologic
de versuri Ci undeva, la poalele
tãcerii
Poezii (1934-1973),
caracterizat de Baruþiu T. Arghezi ca o
preumblare linã printr-o lume delicatã,
de basm nou sau legendã, marcatã de
frãgezimile sufletului ºi ale naturii, a
tuturor simþãmintelor trãitoare în
priveliºti poetice originale.
Dorind sã scoatã la luminã opera
de sertar a tatãlui sãu, Daniela-Olguþa
Iordache va încheia proiectul început
prin publicarea unor noi lucrãri: Cartea
prieteniei (2006), cuprinzând cele
mai frumoase maxime despre
prietenie; Nimeni nu trebuie sã moarã (2013),
schiþe, nuvele, evocãri; Accidentul (2013), teatru,
cuprinzând 6 piese, dintre care se detaºeazã Pãlãria
doamnei Jipescu, publicatã în 1945. De fapt opera
sa dramaticã este o prelungire a celei poetice, firul
cãlãuzitor fiind sensibilitatea cu nuanþe de sarcasm ºi
ironie. Schiþele, evocãrile, nuvelele din Nimeni nu
trebuie sã moarã, sunt crâmpeie de viaþã trãitã, în
situaþii obiºnuite, dar ºi neobiºnuite, pricinuite de rãzboi,
foamete sau vremuri potrivnice. Reflectând asupra
acestui volum, scriitorul Marin Ioniþã afirma cã De-ar fi
scris numai aceastã poveste (Vipere) Aurel Iordache
ar merita sã intre cu ea în istoria literaturii noastre.
Spirit enciclopedic, cu un fin umor înclinat spre sarcasm, creeazã în genuri literare diverse, unde încearcã
sã desluºeascã sensuri noi, valenþe de frumos ºi
perenitate pentru scrisul sãu.
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Scrieri: Luptele pentru desrobirea Ardealului:
reportaje de rãzboi, Arad, Tip. Diecezana, 1945; Pãlãria
doamnei Jipescu: teatru, Ed. a 2-a, Arad, Tip.
Diecezana, 1945; Cutia Pandorei: fabule ºi epigrame,
Piteºti, 1969; Lumea mare dintr-o floare: versuri pentru
copii, Piteºti, Comitetul de Culturã ºi Artã, 1971; Þara
cu cinci anotimpuri: versuri, Piteºti, Comitetul de
Culturã ºi Artã, 1971; Nani, pui de cufundaci: povestiri,
Bucureºti, Editura Ion Creangã, 1976; Gãeºti 500. File
de monografie. Îngrijitã ºi adãugitã de Daniela-Olguþa
Iordache, Piteºti, 1998; Din epigramiºtii lumii. Micã
antologie, Târgoviºte. Editura Bibliotheca, 2000; Gura
Humorului. Antologie de umor românesc, Târgoviºte,
Grupul Editorial Bibliotheca-Pandora-M, 2001; Ci
undeva, la poalele tãcerii
poezii 1934-1973,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2004; Cartea prieteniei.
Cele mai frumoase maxime despre prietenie,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2006; Accidentul.
Teatru, Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2013; Nimeni
nu trebuia sã moarã. Schiþe, nuvele, evocãri,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2013.

Referinþe: Epigramiºti români de ieri ºi de azi.
Bucureºti, Editura Eminescu, 1975, p. 176-182;
Opriº, Tudor. Reviste literare ale elevilor, 18341974. Istoria presei ºcolare române. Bucureºti,
Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1977; Gãeºti, cinci
secole de istorie, 1948-1998. Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 1998, p. 98; Gãeºti 500. File de
monografie. 1998, p. 146-148; Petrescu, Victor;
Ghilimescu, ªtefan Ion. Moºtenirea Vãcãreºtilor.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 1998, p. 26;
Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. Dicþionar de
literaturã al judeþului Dâmboviþa. 1508-1998.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 1999, p. 130-131;
Petrescu, Victor.
Scriitori ºi publiciºti
dâmboviþeni. 1900-2004. Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2005.
Din vol.: Petrescu, Victor. Crochiuri literare. Scriitori
ºi publiciºti dâmboviþeni (1900-1944). Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2014, p. 68-71.
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ION BENONE PETRESCU
O operã documentarã ºi memorialisticã
Istoric literar ºi al culturii, publicist, Ion Benone
Petrescu s-a nãscut la Târgoviºte (9 septembrie
1919) ºi tot aici a trecut în nefiinþã, dupã o grea
suferinþã (10 mai 2007).
Studii primare, apoi urmeazã pe cele ale Liceului
Militar Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu
(1930-1938), ale ªcolii Navale
Constanþa (1938-1940) ºi ale celei
de aplicaþii a marinei tot din
Constanþa (1943-1944). Absolvent
al Academiei de Înalte Studii
Industriale ºi Comerciale din
Bucureºti (1947). Între 1944-1947
este ofiþer în cadrul Marinei Militare.
Din 1948 funcþioneazã ca economist
sau contabil-ºef în unitãþi de extracþie
a petrolului din Piteºti ºi Târgoviºte.
A fost profesor în Târgoviºte ºi
Piteºti. Dupã pensionare se
stabileºte în oraºul natal (1980).
Bazat pe o bogatã experienþã de
viaþã, pe impresii de neuitat ale unor
dese cãlãtorii ca turist sau
documentându-se profund cu privire
la istoria ºi cultura Târgoviºtei, va publica articole în
diverse reviste ºi ziare: Columna, Iaºi, Curier,
Jurnal de Dâmboviþa, Dâmboviþa, Valachica.

Debut editorial cu memorialisticã:
Cu
distrugãtorul Regele Ferdinand în misiune (1997).
Urmeazã Secund la Flotila de dragaj (1997), de
aceeaºi facturã. Între viaþã ºi moarte, dragostea
(1998) este o confesiune a autorului, aflat într-un spital
unde simte profesionalismul doctorului, apropierea,
prietenia, factori determinanþi în
salvarea sa. Radiografiazã, de fapt,
destinul unui participant la ultima
conflagraþie mondialã.
Aventura se încheie cu
descrierea unui bombardament
efectuat asupra Târgoviºtei: Unul
dintre bombardamente, lovise
cimitirul central al oraºului. Morþii au
fost exhumaþi ºi aduºi la lumina zilei,
dar nu prin învierea promisã, ci prin
distrugerea ºi a ultimelor rãmãºiþe
pãstrate de pãmânt, ca pe comorile
produse de el ºi de oamenii acestor
locuri. Pagini de viaþã trãite intens,
relatate cititorilor cu har ºi talent.
Cãlãtorie întreruptã (1998)
dedicatã gloriei temerarilor care
folosind vântul au cucerit pãmântul este un jurnal
de bord al voiajului bricului Mircea, din 1939, prin
Mediterana la care autorul a fost pãrtaº. În final
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ajunge la concluzia cã armele sunt atârnate de
arme, iar mamele urãsc rãzboaiele. Amintirile însã
rãmân, cu nostalgia ºi învãþãmintele lor, ele
nãvãlesc din memoria rãscolitã de a învinge.
În acelaºi registru concepþional este ºi volumul
Marina, crezul unei vieþi (2003). Pasionat turist
al spaþiului european, dar ºi al celui asiatic
(Kirghizstan, Azerbaidjan, China, Coreea), îºi va
sintetiza cunoºtinþele ºi sentimentele în volumele
memorialistice: Roma. Legende ºi tradiþii.
Fântânile. Pe urmele titanului (1999), Veneþia
de la vis la împlinire. Prin Ferrara la Bologna
(2000), Italia. De la Roma la Trieste (2000).
Vestigiile istorice din Roma, de o valoare
inestimabilã, îl impresioneazã profund. În opinia sa
În Roma trãieºti senzaþia cã prin frumuseþe ea e
capabilã sã împace toate duºmãniile. Altarele creºtine
ºi templele pãgâne îºi unesc rugãciunile, iar cerul,
singurul etern, le acordã aceeaºi pace, «Rex
Romana». În splendida Veneþie vede cum umbrele
ºi penumbrele modificã decorul, astfel cã Veneþia
trebuie parcursã continuu pentru a-i descoperi
copleºitoarea ei frumuseþe ca efect a cãlãtoriei diurne
ale astrului luminii, dar ºi a reginei nopþii, mai darnicã
decât oriunde cu poleielile ei de aur ºi argint. În
descrierea locurilor pe care le viziteazã dã dovadã
de o minuþioasã documentare, civilizaþia romanã, marii
sculptori, pictori, edificiile importante, prilejuindu-i
ocazia de a o afiºa, dublând-o de o profundã
sensibilitate specificã omului de culturã.
În ultimii ani dedicã tradiþiilor culturale ale
Târgoviºtei numeroase lucrãri: Mihai Viteazul.
Comemorare 1601-2001 (2001), Mãnãstirea
Dealu. Cinci secole de dãinuire (2001), Ion
Heliade Rãdulescu (2002), Târgoviºtea în
vitralii (2003), Brâncuºi la Târgoviºte (2004).
Cea dedicatã lui Mihai Viteazul subliniazã gânduri,
fapte, amintiri despre Unificatorul, Eliberatorul
cum este definit de autor, reverberaþia demersului
sãu întreprins în folclorul balcanic, ecourile din
cronicile ºi scrierile vremii sau cele în timp, privite
prin viziunea actelor întreprinse pânã în zilele noastre.
Îi dedicã în final câteva versuri îndemnând ca sã
Veniþi la Dealu: Veniþi sã beþi din apa,/ Cea viea Sânzienii/ Veniþi cu toþi la groapa,/ Trãirii în milenii,/
E lespedea, mormântul,/ Sunt urmele, pãmântul,/
Celui ce visul de unire/ L-a dus la împlinire.
De o mare valoare documentarã, memorialisticã
este Târgoviºtea în vitralii (2003), capitolele
cãrþii fiind sugestive. Vede o Târgoviºte a
voievozilor, a strãmoºilor, dar ºi una a porþilor
deschise, a culturii, a pregãtirii ºi educaþiei sau
a slujirii neamului.
Nu mai puþin talentat este ºi poetul. Singurul volum
Rime (1997) apãrut la începuturile sale editoriale
ne dezvãluie atât introspecþii, cãutãri de ordin filosofic
în teme majore ale fiinþei umane (dragostea, moartea,
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existenþa cotidianã), cât ºi versuri dedicate aceleiaºi
pasiuni primordiale, cãlãtoriile (Sublimã Veneþie,
Palatul dogilor, Ravena lui Dante, Searã la Roma,
Spre China, La Shangai). Peisajul asiatic îl
impresioneazã profund: Þi-am vãzut pustiul Gobi/
ªi m-a-nfiorat profund,/ Cãci mi-au defilat prin gând,/
Hani ºi oºtile-nghiþite,/ De nisipuri nesfârºite,/ Violeten asfinþit,/ Ce se-ntind la infinit.
Poezia Oglinzi în bãltoace îi dã prilejul de a
medita asupra existenþei umane, în imensitatea
violetului ceresc: În bolta seninã stelele tresar ºi
sclipesc/ Albe, albastre, clipind în violetul ceresc,/
Noaptea-mi ascunde gropile-n cloace,/ Paºii mei calcã,
plesnind, în bãltoace,/ Stelele se sparg ºi-n scântei
ele sar/ Spre bezna spre care se sting ºi dispar.
Prin ceea ce a scris, Ion Benone Petrescu
rãmâne în spiritualitatea dâmboviþeanã, pe care a
îmbogãþit-o cu mãrturii ºi trãiri de o deosebitã
valoare documentarã ºi memorialisticã.
Scrieri: Cu distrugãtorul Regele Ferdinand în
misiune. Târgoviºte, Editura Domino, 1997; Rime.
Târgoviºte, Editura Domino, 1997; Secund la flotila
de dragaj. Târgoviºte, Editura Domino, 1997; Între viaþã
ºi moarte, dragostea, Târgoviºte, Editura Domino, 1998;
Cãlãtorie întreruptã, Târgoviºte, Editura Domino, 1998;
Roma. Legende ºi tradiþii. Fântânile. Pe urmele
titanului. Târgoviºte, Editura Sfinx 2000, 1999; Veneþia.
De la vis la împlinire. Prin Ferrara la Bologna.
Târgoviºte, Editura Sfinx 2000, 2000; De la Roma la
Trieste. Târgoviºte, Editura Sfinx 2000, 2000; Cadet la
ªcoala Navalã N.M.S. Mircea 1938-1940. Târgoviºte,
Editura Sfinx 2000, 2000; Mihai Viteazul: Comemorare
1601-2001  Târgoviºte. Târgoviºte, Editura Domino,
2001; Mãnãstirea Dealu: Cinci secole de dãinuire
1501-2001. Târgoviºte, Editura Sfinx 2000, 2001; 2002
 anul Ion Heliade Rãdulescu: Târgoviºte. Târgoviºte,
Editura Cetatea de Scaun, 2002; Liceul Militar
Nicolae Filipescu de la Mãnãstirea Dealu: 19121940 (1948). Târgoviºte, Editura Cetatea de Scaun,
2002; Târgoviºtea în vitralii. Târgoviºte, Editura
Domino, 2003; Marina, crezul unei vieþi. Târgoviºte,
Editura Domino, 2003; Brâncuºi la Târgoviºte.
Târgoviºte, Editura Gimnasium, 2004.

Referinþe: Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie.
Dicþionar de literaturã al judeþului Dâmboviþa. 15081998. Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 1999, p. 173-174;
Petrescu, Victor. Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni.
1900-2004. Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2005, p. 177178; Coandã, George, Istoria Târgoviºtei. Cronologie
enciclopedicã. Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2007,
p. 417. Enciclopedia oraºului Târgoviºte, Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2011, p. 338-339.
Din vol.: Petrescu, Victor. Crochiuri literare. Scriitori
ºi publiciºti dâmboviþeni (1900-1944). Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2014, p. 72-75.
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TABLETA DE SCRIITOR

Tudor Cristea  critic literar
Ca ºi Alexandru George  evocat fiindcã majoritatea istoricilor
literaturii române îl plaseazã în rândul corifeilor ªcolii de la Târgoviºte
 Tudor Cristea este autorul unor eseuri critice inspirate stilistic din
care reiese originalitatea criticii sale: nici iconoclastã, nici demolatoare,
nici negativistã, ci disociativã, ocolitã de idiosincrazii, marcatã  ca la
Eugen Simion  ici-colo de spiritul didactic vizibil în excelente expozeuri
trãdând practicianul (T.C. a fost o viaþã profesor de literaturã la Colegiul
Naþional Vladimir Streinu din Gãeºti). Personal apreciez/admir la T.C.
stilul academic, expunerea clarã, lovinescianã a judecãþilor de valoare
în evaluarea ºi interpretarea operelor literare asupra cãrora se opreºte.
Mai degrabã camilpetrescian, T.C., în linia gãeºtenilor (ªerban Cioculescu, Vladimir Streinu) e un vizibil oponent al criticii aºa-zis creatoare
a lui G. Cãlinescu. Extrapolând, fac afirmaþia, uºor riscantã, cã Tudor
Cristea, criticul, e într-o mãsurã lovinescian în sensul în care Alexandru
George (asupra operei acestuia am poposit atent determinat de pregãtirea Simpozionului naþional
ªcoala prozatorilor târgoviºteni. Receptarea operei lui Alexandru George) îl deceleazã: Lovinescu
a încoronat principiul criticii. Pentru el critica nu înseamnã o armã de luptã numai în anumite
împrejurãri [...] pentru el critica este o formã necesarã vieþii intelectuale ºi artistice. Admirabil critic,
un promoter literar dublat de un ostensibil antropolog cultural apreciat de N. Manolescu, acesta
oferindu-i o rubricã în România literarã, prin eleganþa stilului, polemic adesea, T.C. este exemplul
a ceea ce ar trebui sã fie criticul literar în antitezã cu modelul agresiv, infatuat, dogmatic, coleric
practicat de unii aºa-ziºi importanþi critici ai momentului. (Mihai Stan)

O istorie a revistei lui Vladimir Streinu
Istoricul literar piteºtean Jean Dumitraºcu, fost
redactor-ºef (2003-2009 ºi, parþial, 2010) al
revistei Argeº, a publicat, la finele anului trecut, o
(micro)monografie a revistei Kalende, cu subtitlul
O istorie a revistei lui Vladimir Streinu. Faptã
întrutotul lãudabilã, întrucât despre Kalende se
vorbeºte mult, dar revista este puþin cunoscutã.
Mi se pare, tocmai din aceastã pricinã,
semnificativã mica mãrturie prin care autorul îºi
începe cele câteva precizãri preliminare:
Atracþia mea (tactilã, nu doar intelectualã!) pentru
revista Kalende dateazã de când aveam 9-10 ani,
când, graþie foºtilor mei învãþãtori Ion ºi Nicolae
Bãrbulescu, ulterior profesorului Vasile Fãlcescu,

vizitam Casa memorialã Vladimir Streinu din
comuna natalã, Teiu, Argeº. În acea casã, într-o
camerã, printre fotografii, sub un geam gros,
existau din 1972, ºi încã existã, douã numere din
Kalende ºu unul din Preocupãri literare. Mulþi ani
am visat sã ajung sã le pipãi mãcar, pânã când,
treptat-treptat, din 1982 ºi pânã în 2012, trecând
ºi prin organizarea de cãtre mine, acolo, a unor
întâlniri memoriale în anii 2006, 2007 ºi 2008, am
reuºit sã cumpãr, de la anticari din toatã þara, nu
doar toate volumele ºi volumaºele ce au apãrut
sub semnãtura lui Vladimir Streinu, ci ºi cam toate
numerele din cele douã serii ale revistei Kalende
ºi ale revistei Preocupãri literare.
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Rãmânând la precizãrile preliminare, ar mai fi
de reþinut cã monografia acum apãrutã în volum
reprezintã un soi de satelit al lucrãrii de doctorat
Modernitatea lui Vladimir Streinu, încheiatã în
august 2012, dar nesusþinutã, vai, în termenul legal, din motive financiare ºi medicale. ªi ar mai fi
de consemnat micul incident provocat de
urmãtoarea încheiere a unui articol din 2012:
Revista Kalende a lãsat urme adânci în istoria
noastrã literarã. În ianuarie 1991, la Piteºti,
reapãrea seria a III-a a revistei, la iniþiativa lui Cãlin
Vlasie, Nicolae Oprea, Miron Cordun ºi Al. Th.
Ionescu... Aserþiunea a provocat supãrarea
doamnei Ileana Iordache, fiica scriitorului.
Supãrare cu pozitive urmãri, totuºi, întrucât Jean
Dumitraºcu a realizat nu doar gafa
impardonabilã, dar mai ales faptul cã revista
Kalende a avut douã serii, a doua exclusiv marca
Streinu, ºi a murit odatã cu Vladimir Streinu.
Kalende a apãrut, dupã cum se ºtie în genere,
la 10 noiembrie 1928, ca revistã lunarã literarã ºi
ºtiinþificã, avându-i în comitetul de redacþie pe
Tudor ªoimaru, Vladimir Streinu, ªerban
Cioculescu ºi Pompiliu Constantinescu. Foarte
tineri, cei patru erau relativ apropiaþi ca vârstã, cel
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mai bãtrân (dar ºi mai puþin cunoscut) fiind Tudor ªoimaru, nãscut în 1898. Oficial, redacþia era
în Bucureºti, Calea Victoriei, Hotel Continental,
cam. 39 (unde locuia ªoimaru), iar revista se
tipãrea la Piteºti, la Artistica lui P. Mitu. Kalende
avea 32 de pagini format caiet, cu coperte, ºi se
scotea în 1000 de exemplare. Au apãrut cinci
numere (unul dublu, cel pe ianuarie-februarie
1929), însumând 158 de pagini, iar dintre cei patru
membri ai comitetului director cel mai implicat sa dovedit a fi Vladimir Streinu, profesor la Gãeºti,
ca ºi prietenul sãu, ªerban Cioculescu, astfel
încât subtitlul cãrþii lui Jean Dumitraºcu (O istorie
a revistei lui Vladimir Streinu) se justificã nu doar
prin referirea la cea de-a doua serie.
În lucrarea sa, Jean Dumitraºcu începe prin a
înfãþiºa contextul în care a apãrut prima serie a
revistei. Bazându-se pe o bibliografie bogatã pânã
la minuþie, dar mai ales pe o atentã lecturã a
Agendelor literare lovinesciene, el reconstituie
atmosfera momentului, nu fãrã a sublinia, cu un
abia sesizabil umor, firea complicatã (prin
amestecul de autoritate, prestigiu ºi vanitate) a
mentorului de la Sburãtorul, în cenaclul cãruia se
aflau cei socotiþi drept reprezentanþi ai tinerei
generaþii. Cum dupã prima serie a Sburãtorului,
vreme de patru ani, cenaclul nu mai deþinuse propria sa publicaþie, la începutul lui 1926 apare, chiar
în ºedinþele acestuia, ideea unei reviste pe care
Vladimir Streinu, ca port-drapel [...] ºi ca om cu
experienþã deja (secretar de redacþie, în anii 19231924, la Cugetul Românesc, condus de Tudor
Arghezi) o denumeºte Generaþia nouã. Discuþiile
treneazã, totuºi, Lovinescui visa, în tainã, la o nouã
serie a Sburãtorului, iar între timp I. Valerian scoate
Viaþa literarã (care-l are pe frontispiciu, ca director, pe G. Murnu), cu o parte din nucleul
lovinescian, ceea ce-l face (aratã Jean
Dumitraºcu, citând din Agende), pe mentor sã se
simtã trãdat: Vladimir Streinu, în sfârºit, reapare;
îi trag o dojanã de neseriozitate ºi îi distribui
materialul pentru revista numitã (în fine) Literatura
nouã. (Însemnare din 17 februarie 1926). În
cenaclu sunt anume tensiuni, mentorul încearcã
sã þinã lucrurile în frâu, dojeneºte ºi mediazã, dar
nu înceteazã sã lucreze pentru reapariþia
Sburãtorului, pe care o ºi anunþã în 28 februarie
(revista va reapãrea pe 6 martie 1926). Lecturând
însemnãrile lui Lovinescu, Jean Dumitraºcu
izbuteºte sã sugereze motivaþiile psihologice
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care-l fãceau pe Streinu, intrat în conflict cu unii
congeneri (între care Felix Aderca), dar ºi cu
Lovinescu, sã viseze la o revistã a lui, în care sã
scrie fãrã a fi constrâns de interese de grup sau
politice. Pentru moment, vrea sã scoatã
Triunghiul, un alt proiect ce nu se va realiza, dar
va marca drumul cãtre Kalende. Cu atât mai mult
cu cât, din însemnãrile lui Lovinescu transpare
supãrarea sa cã tocmai cei pe care-i socotea
discipoli sprijinã o revistã rivalã, Viaþa literarã,
unde Streinu susþinea rubrica Disociaþii. ªi cu
atât mai mult cu cât Lovinescu se îndârjea sã-l
socoteascã (în chip eronat) poet, însã nu ºi critic,
refuzându-i, înainte de plecarea la Paris, pentru
un stagiu de pregãtire în vederea doctoratului
plãnuit, propunerea de a colabora la Sburãtorul
cu texte critice.
Ideea unei reviste proprii nu-l va pãrãsi pe
Vladimir Streinu nici în timpul ºederii în Franþa (13
noiembrie 1926  30 mai 1927), aºa cum rezultã
din corespondenþa sa cu Pompiliu
Constantinescu, profesor la Câmpina, aflatã în
posesia doamnei Ileana Iordache, care o ºi face
publicã. Din Nancy, Streinu îi scrie acestuia, pe
29 iulie 1928: Socotesc cã proiectul revistei
noastre s-a gestat suficient. Nu vãd pricina de
întârziere a apariþiei decât în tembelismul nostru.
La toamnã deci, te rog, sã ne sprijinim reciproc ºi
sã facem ca revista sã aparã cel mai târziu pânã
la 25 oct. (cf. Nicolae Scurtu, Cercetãri literare.
Scriitori dâmboviþeni, vol. I, Ed. Bibliotheca,
Târgoviºte, 2007). Revista va apãrea la 10
noiembrie, iar Jean Dumitraºcu reconstituie plastic detaliile, apelând ºi la Amintirile lui ªerban
Cioculescu. Trebuie menþionat, totuºi, faptul cã,
în ciuda relaþiilor complicate cu E. Lovinescu,
revista Kalende (pe care acesta n-o va privi cu
ochi buni, refuzând sau, mai exact, amânând sã
rãspundã la ancheta iniþiatã odatã cu primul
numãr), reprezintã (cum observã J. Dumitraºcu)
efectul dorinþei de a se detaºa de mentor, dar cu
respectul cuvenit, cãci îl considerau singurul spirit
european de la noi.
Unul dintre multele merite ale acestei
(micro)monografii este acela cã autorul ei,
conºtient de faptul cã numerele apãrute din prima
serie sunt astãzi aproape intruvabile, gãseºte cu
cale a ne înfãþiºa conþinutul lor, dar ºi (mai ales)
reacþiile provocate de aceasta, de atitudinea
redactorilor ºi de materialele publicate.

Vladimir Streinu

Argumentând, pe aceastã cale, afirmaþia (ºi
convingerea generalã) cã revista Kalende a avut
doar cinci numere, dar a rãmas în istoria literaturii
noastre. Nu voi încerca, în consemnarea de faþã,
sã reproduc ori sã rezum totul (deºi, din anumite
motive, ar fi util), dar nu pot trece peste Cuvânt
înainte, editorialul din primul numãr ºi textul-program, asumat de cei patru membri ai comitetului
director, dar stilizat (cum aflãm de la ªerban
Cioculescu) ºi (cum arartã Jean Dumitraºcu)
însuºit (ºi pe drept!) de cãtre Vladimir Streinu. Prin
acest articol-program, ca ºi prin scurta sa viaþã,
Kalende chiar le dã celor care-o fac, ºi în primul
rând lui Vladimir Streinu, un anume statut ºi o
anume independenþã, inaugurând o direcþie
intelectualistã, modernã, europeanã: Zodia
severã sub care apãrem este intelectualistã.
Duºmanul nostru este indefinitul ºi setea cea
mare este de a ºti. [...] În ordinea cunoaºterii,
considerãm fenomenul literar un act de conºtiinþã
ºi cunoaºtere. [...] Repudiem ecuaþia clasicã:
artã-naturã ºi postulãm afirmaþia operii de artã ca
superstructurã cerebralã, sensibilizatã.
Reacþiunea viza, dincolo de toate, tradiþionalismul
postbelic, de sorginte misticã, socotit perimat ºi
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antieuropean: Directivele tradiþionaliste, naþionale
ºi ortodoxe înseamnã, prin exces, un atentat la
libertatea ºi educaþia intelectualã a generaþiei
actuale; Maiorescu a înghesuit de altfel pe cele
naþionale în «marginile adevãrului» chiar de pe
vremea când nu erau anacronice. Azi însã valorile
pragmatice de oportun naþionalism, culturalism ºi
politicianism trebuie sã cedeze definitiv pasul
valorilor spirituale ºi estetice.
Atitudinea aceasta se caracterizã prin arbitrar;
un întreg determinism istoric o impune. ªi mai
ales ortodoxismul de emisiune postbelicã, ce tinde
a obstrua europenizarea conºtiinþei româneºti ºi
a ne reduce cultura, printr-o misticã paseistã, la
faza ei de posomorâtã cxopilãrie  neliniºteºte ºi
incitã la reacþiune.
Strâns legate de editorial erau ºi cele cinci
întrebãri ale Anchetei, publicate pe coperta a doua
ºi pe care Jean Dumitraºcu le reproduce în
lucrarea sa. La ele au rãspuns relativ puþini dintre
cei invitaþi s-o facã (între repondenþi numãrânduse Tudor Arghezi, Rãdulescu-Motru, Dan
Rãdulescu, N. Davidescu, dar ºi ortodoxistul Radu
Dragnea). În orice caz, revista n-a fost trecutã cu
vederea, stârnind variate reacþii, mai cu seamã
polemice. Între acestea, desigur, ale ortodoxiºtilor
ºi în primul rând a lui Nichifor Crainic, care face
transparente trimiteri la Kalende, ba chiar ºi
atacuri la editorii acesteia (caracterizaþi ca niºte
tinerei leºinaþi umblând cu pantahuza dupã
contribuþii benevole de orientare), în eseul sãu
Sensul tradiþiei, publicat în Gândirea (1-2/ 1929).
Între reacþii e de reþinut ºi cea a lui G. Cãlinescu
din Viaþa literarã, polemicã ºi ea, dar încercând
sã concilieze oarecum atitudinile: Aºadar, misticii
vor sã cunoascã absolutul, iar prietenii de la
KALENDE se mulþumesc cu relativul, cu ºtiinþa.
Dar a cunoaºte vor ºi unii ºi alþii. Jean Dumitraºcu
prezintã, în orice caz, aproape întregul dosar al
receptãrii revistei, împreunã cu reacþiile
redactorilor faþã de textele de întâmpinare.
În partea a doua a cercetãrii sale, Jean
Dumitraºcu se ocupã de seria a doua a Kalendelor, generatã de numirea lui Vladimir Streinu în
1942 ca director al revistei Preocupãri literare, pe
care o va transforma în martie 1943 în Kalende.
Preocupãri literare, iar apoi în Kalende
(menþionând anul al II-lea de apariþie, ceea ce
înseamna, zice dl Dumitraºcu, socotirea ei drept
o continuatoare a celei din 1928-1929.
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Ca ºi în cazul prezentãrii primei serii,
cercetãtorul contextualizeazã, pornind de la
momentul aprilie 1941, când Vladimir Streinu
este îndepãrtat (împreunã cu T. Vianu, G.
Cãlinescu, Pompiliu Constantinescu, ª.
Cioculescu, M. Sebastian, N. Steinhardt ºi alþii)
de cãtre D. Caracostea, de la Revista
Fundaþiilor Regale. Vorbind despre a doua seria
a revistei, Jean Dumitraºcu vorbeºte, implicit,
despre destinul literar ºi omenesc al lui Vladimir
Streinu, pe care aveau sã-l aºtepte vremuri
grele. Se întrezãreºte, printre rânduri, portretul
moral al unui intelectual admirabil. În ce priveºte
revista, ea poartã acum definitiv pecetea
personalitãþii lui Streinu, critic ajuns la maturitate
ºi deja afirmat pe deplin. Este subliniatã în mod
special contribuþia privitoare la încurajarea
poeziei tinere a momentului, Jean Dumitrtaºcu
socotind (ºi pe drept) cã odatã cu dispariþia lui
Lovinescu, [Vladimir Streinu] preia de la
mentorul sãu principal ceea ce era mai important: descoperirea ºi cultivarea de noi talente
(ceea ce-l va face pe ªerban Cioculescu sã-l
considere cloºca cu puii de aur a liricii
române). D. Stelaru, Constant Tonegaru,
George Dan, ªtefan Augustin Doinaº, Geo
Dumitrescu, Mihail Crama ºi alþii, prezenþi la
ºedinþele cenaclului Kalende, despre care Jean
Dumitraºcu încearcã sã aducã noi date, sunt
principalele nume a cãror afirmare îi este
îndatoratã lui Vladimir Streinu. Destinul revistei
va fi însã marcat de evenimentele politice, ca ºi
cel al mentorului ei: deºi pregãtise un numãr
dublu, menit sã aparã în septembrie-octombrie
1944 (ºpalturile acestuia se aflã în posesia
doamnei Ileana Iordache), lucrul nu va mai fi
posibil. De altfel, începuserã atacurile de stânga
împotriva kalendismului, ca ºi a lui Streinu. În
chip semnificativ, istoria celei de-a doua serii a
revistei Kalende se încheie cã o scurtã
rememorare a destinului dramatic pe care
sfârºitul ei i-l prefigura celui care-o impusese.
Serioasã ºi documentatã, monografia lui Jean
Dumitraºcu ar fi meritat o soartã mai bunã. În
cuvintele pe care mi le adreseazã pe exemplarul
trimis (formatul reproducându-l pe cel al revistei),
autorul spune cã ea a fost editatã într-un tiraj infim,
din mila editurii! Tristã soartã a unei lucrãri de
valoare, într-o vreme în care apar atâtea mormane
de maculaturã generos sponsorizatã!
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TINERE CONDEIE
Primãvara
Când ghioceii rãsar din zãpada cristalinã,
Când rândunelele joacã în vãzduh,
Primãvarã vine cu o mulþime de flori colorate,
Fluturaºi ºi pãsãri minunate.
Natura se trezeºte la viaþa.
Începe a strãluci pe cer
Un soare luminos,
Ce ne zâmbeºte frumos.

Copiii ies afarã. Se joacã fericiþi,
Mirosind florile parfumate,
Bucurându-se de culoarea verde a naturii
Frumoasã ºi melodioasã.
Pe o creangã de zarzãr înfloritã,
Ciripeºte o rândunicã,
Ce cântã cu notele SOL, LA, MI
Un cântec pentru florile rozalii.

Patricia Stana

elevã, ªcoala Gimnazialã I. Al. Brãtescu-Voineºti,
Târgoviºte
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Mecanismul societãþii
Puterea de creaþie ce-o atribuim cerului stând în genunchi
Cu palmele bãtãtorite stând împreunã, din suflet rugând
Spre ceea ce picioarele nu ar putea sã ducã, sau creierul sã proceseze
În mod direct spre ceea ce inima necredinciosului nu poate sã lucreze.

E ora ºapte dimineaþa, iar tu pleci de-acasã amãrât ºi sãtul de mediul urban
Privindu-þi cheful diafan cum îþi stã alãturi, precum cel mai feroce duºman.
Cu paºi mãrunþi te apropii de un Infern construit de tine însuþi,
În care ºi alþi monºtri ca ºi tine au fost (fãrã de milã) târâþi.
În strãfundul conºtiinþei te delectezi c-o vilanelã sumbrã
Continuându-þi deplasarea de râzãtor prefãcut, dar cu zâmbet arzãtor
Pãºind parc-ajutat de-un diavol necunoscut realitãþii
Necunoscând nepotrivismul caracteristic vieþii.
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Cei trei ce suferã
Stingându-þi focul vieþii cu cianurã,
Ce-þi atinge vârful limbii c-o asprime durã
Gâdilându-þi stresant acidul din lacrimi, ce þi-au ajuns pânã pe bãrbie
Lãsându-þi psihicul acaparat de-o incontrolabilã furie.
Îþi simþi organele divizându-se în seminþe de rodie
Dar mintea-þi stã doar la acea discordie
Ce te-a împins s-ajungi aici, pe meleagurile violete
De mânã cu pãtimaºii demoni ai vieþii ºi morþii
Care-þi smulg lasciv bucãþi din coaste
Pentru-aºi hrãni pruncii.

Iar acum doar stai ºi-aºtepþi îndelungat,
Zburzi, din nou, printr-o viaþã nãscutã din pãcat
ªi contemplezi la ce-ai greºit atât timp, ambiguu
Dar nu mai e vreme sã acþionezi, þi s-a scurs deja timpul...

Noapte seninã
Negura din pletele ce i se scurg pe umeri
ªi-acele scântei din oceanul privirii sale
Îmi fac inima sã zburde printre imagini abisale,
Îmi fac sufletul sã se rãtãceascã printre gânduri.

Distanþa ce-o simt de fiecare datã când mã apropii
Mã face sã cred cã jucãm un joc de copii
Însã iubirea ce i-o port nu se va risipi
Chiar dacã nu eu, câºtigãtor al inimii sale voi fi.

Voi continua sã admir acest tablou numit chip
Îmi voi pune sentimentele printre fãrâme de nisip
Aºteptând un viitor ce nu are sã vinã
În timp ce eu privesc, cu ochii de cristal, aceastã lunã plinã...

Lacrimi ce se scurg, arzând
Flautul nemuririi rãsunând
Pe meleaguri de demult pierdute
Iar tu, în faþa judecatei, nu-þi arãþi nicio virtute.

Roºeaþa sclipitoare de pe chipul tãu încins
Privirea ta ca spini de blad, irisul cuprins
de braþe aspre ºi zâmbete deºarte,
Retina-þi e pe moarte, dar tu tot priveºti în spate.
Analizez Paradisul pierdut în molecule
În roua dimineþii, în sentimente nule
Prin arcul anxios al timpului trecut
Clepsidra înclinatã din psihicul tãu pierdut.

Alexandra Hârciu

elevã, Colegiul Naþional Constantin Cantacuzino Târgoviºte
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