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INTERFERENÞE CULTURALE
Mesajul Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop
ºi Mitropolit Nifon cu ocazia manifestãrilor
legate de Ziua Culturii Naþionale
15 ianuarie 2020
Sãrbãtorirea Zilei
Culturii Naþionale
este, de fiecare
datã, un prilej de a
reafirma rolul important pe care cultura
îl are în dezvoltarea
societãþii noastre,
pentru aprofundarea
valorilor care au
ctitorit
naþiunea
românã, dar ºi
pentru prezentul ºi
viitorul nostru.
Cu acest prilej,
ne aducem aminte
de
personalitãþi,
evenimente ºi instituþii
cu un important rol cultural, dintre care Biserica
Ortodoxã Românã reprezintã una din acelea care au
iniþiat, protejat ºi au contribuit, într-o copleºitoare
mãsurã, la aprofundarea culturii noastre româneºti,
care astfel are ºi solide fundamente creºtine.
Celebrarea Zilei Culturii Naþionale pe 15
ianuarie, moment ce aniverseazã ziua de naºtere
a poetului, publicistului ºi scriitorului Mihai Eminescu
- important simbol al culturii ºi civilizaþiei noastre,
reprezintã un omagiu adus acestuia, dar
accentueazã ºi faptul cã, prin întreaga sa activitate,
el a reuºit sã sintetizeze, în mod autentic ºi integral, esenþa spiritualitãþii româneºti, constituinduse în paradigmã completã a expresiei noastre
culturale naþionale.
Niciodatã nu trebuie sã uitãm cã din întreaga
operã a lui Mihai Eminescu transpare credinþa
strãmoºeascã ºi valorile Evangheliei lui Hristos, ce
se constituie în coloanã fundamentalã a civilizaþiei
româneºti. Astfel, atunci când vorbim despre culturã
ºi despre Eminescu, vorbim despre românitate ºi
despre credinþã, despre nevoia de aprofundare a
acestor valori în viaþa noastrã, singurele care dau
autenticitate, profunzime ºi trãinicie existentei umane.
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Sãrbãtoarea culturii naþionale trebuie sã ne
impulsioneze sã valorizãm cultura ºi sã o utilizãm
pentru propria devenire în toate zilele vieþii noastre,
pe parcursul fiecãrui an, nu doar în aceastã zi. De
aceea, avem datoria de a le vorbi tinerelor generaþii
despre frumuseþea, profunzimea ºi mãreþia culturii
ºi a spiritualitãþii noastre, despre marile personalitãþi
care au creat istorie ºi pe a cãror strãdanie se
sprijinã prezentul ºi viitorul nostru. Cultura ºi
aprofundarea acesteia reprezintã o necesitate de
viaþã, atât personalã, cât ºi comunitarã, ºi un mijloc
de a înþelege mai bine, corect ºi integral, existenþa
noastrã, cu ajutorul tuturor acelora care au dorit
sã tezaurizeze, pentru a ne-o împãrtãºi, experienþa
lor, prin intermediul culturii.
Sã nu uitãm niciodatã cã atunci când vorbind
despre credinþã trebuie sã ne referim în mod special la carte ºi la rodnica ei utilizare, în pofida
valorizãrii excesive, uneori, a reþelelor de socializare
ºi a mediului on line în general, deoarece aceasta
poate duce la superficialitate, la o limitare a rodniciei
creatoare, în promovarea culturii autentice!
Puternica amprentã eclezialã a culturii noastre
vechi constituie un îndemn pentru noi de a
contribui la dezvoltarea culturii naþionale ºi la
aprofundarea valorilor Evangheliei lui Hristos în
ambientul lumii noastre, pentru mai binele nostru
ºi al comunitãþii în care trãim. Suntem responsabili,
atât pentru calitatea spiritualã a vieþii noastre ºi a
contemporanilor noºtri, cât, mai ales, pentru
armonia ºi rodnicia vieþii culturale a tinerei
generaþii, ceea ce ne obligã la acþiuni curajoase
de a promova valorile culturii româneºti prin tot
ceea ce facem.
Asupra tuturor celor care creeazã ºi
promoveazã actul cultural, invoc binecuvântarea
Atotmilostivului Dumnezeu, rugându-L sã le
dãruiascã pace, sãnãtate ºi succes în progresul
cultural ºi spiritual!

NIFON,
ARHIEPISCOP ªI MITROPOLIT
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Ziua Culturii Naþionale
Înainte de toate,
as dori sã transmit
salutul ºi aprecierea domnului
primar cu privire la
întreaga activitate
pe care Biblioteca
Judeþeanã Ion
H e l i a d e
Rãdulescu
o
desfãºoarã în municipiul Târgoviºte.
În ultimii ani,
activitãþile au fost
diverse, de o
incontestabilã calitate care vizeazã atât actul
cultural, dar ºi organizarea, iar mai presus de
toate remarcãm deschiderea faþã de publicul
târgoviºtean cititor, modalitãþile inedite de a veni
în întâmpinarea nevoii de lecturã, de impunere
deloc agresivã, în viaþa de zi cu zi, a diferitelor
manifestãri de culturã, motiv pentru care
susþinem ºi ne alãturãm dumneavoastrã în
acest demers.
Ziua de 15 ianuarie este o zi de mare
sãrbãtoare pentru poporul român, pentru cã este
ziua de naºtere a celui care a spus cã teiul e
sfânt, a celui al cãrui nume nu se cade sã fie luat
în deºert, a celui care oricâte desnãdejdi ne-ar
încerca ne dã temeiuri ca totuºi sã nu
desnãdãjduim, dupã cum afirma Geo Bogza. Iatã
cã, la propunerea academicianului Eugen Simion,
printr-o fericitã iniþiativã legislativã susþinutã atât
de conducerea þãrii cât ºi de Academia Românã,
din 2011 poporul român începe fiecare an sub
auspiciile celor douã mari sãrbãtori: ziua de
naºtere a poetului nostru naþional, Mihai
Eminescu, ºi Ziua Culturii Naþionale.
Lui Mihai Eminescu i-au adus laude toþi
românii care l-au citit, de la oameni de rând la

mari cãrturari, unanim fascinaþi de versul ºi de
verbul sãu. Cu mãsura omului echilibrat ºi cu
desãvârºirea proprie specialistului, George
Cãlinescu l-a plasat fãrã echivoc, sub semnul
eternitãþii,
concluzia
referitoare
la
personalitatea marelui poet tulburând ºi astãzi
prin forþa adevãrului:  cel mai mare poet pe
care l-a ivit ºi-l va ivi vreodatã, poate, pãmântul
românesc.
De aceea ni se pare firesc lucru sã ne
strângem acum, aici, ºi sã celebrãm Ziua Culturii
Naþionale, de ziua naºterii lui Mihai Eminescu,
indiferent de opþiunile ideologice, de opinii, de idei,
de afinitãþi politice sau religioase. Cultura
presupune comuniune de idei, pluralitate ºi grijã
comunã faþã de valoarea actului cultural, coerenþã
ºi creativitate, toate susþinute de efortul unanim,
astfel încât inestimabilul tezaur cultural al
României sã devinã o carte de vizitã pentru
întreaga Europã, aºa cum Eminescu serveºte ca
etalon în mãsurarea bogãþiei spiritualitãþii
româneºti, impunându-se definitiv în câmpul
valorilor universale, dupã cum afirma ºi Tudor
Arghezi care spunea cã fiind foarte român,
Eminescu e universal.
Calitatea de arhitect spiritual al României
moderne nu i-o poate lua nimeni lui Mihai
Eminescu, chiar dacã acesta nu a apucat sã
vadã pe hartã nici mãcar jumãtate din România
realã, pe care doar a intuit-o, a pipãit-o aievea
cu ochii minþii sale creatoare ºi a cântat-o duios,
în cele mai frumoase versuri, ca atâþia alþi titani
ai culturii române. Purtând în suflet þara
întreagã, de la Nistru pân-la Tisa, Eminescu
îndeamnã necontenit la iubirea de þarã, de neam
ºi de limbã, ºi este, în acelaºi timp, un mare
patriot ºi un om universal. Nu tot ceea ce se
scrie sau se vorbeºte despre Eminescu este
benefic personalitãþii sale sau culturii române. I
se reproºeazã lui Eminescu faptul cã are
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accente naþionaliste. Se uitã cã el fãcea
gazetãrie la Timpul în perioada în care românii
se luptau pentru construirea unui stat modern,
pentru recunoaºterea naþiunii lor. Vehemenþa
ideilor ºi a limbajului sãu trebuie raportate la
evenimentele timpului. El apãrã o cauzã sfântã
a lui, a poporului sãu ºi a þãrii sale, prin
stãpânirea certã a limbii la a cãrei creare a
contribuit din plin. Acestea erau nevoile epocii
respective ºi Eminescu ºi-a fãcut datoria faþã
de România, din plin.
El este cel care si-a dorit o culturã modernã,
ºi-a dorit sã existe un spirit critic care sã dea
mãsura culturii române. Este un poet extrem de
ancorat, de înrãdãcinat în spiritualitatea
româneascã, dovadã ºi dificultatea cu care a fost
tradus în alte limbi.
Trecutul nostru cultural este bine conturat,
este mãreþ, nu numai prin Eminescu, ci ºi prin
cei care au scris pânã la el, dar ºi dupã el, insa,
acest trecut trebuie valorizat prin prezentul cultural care sã întreþinã acest nivel. De aceea,
este necesar sã ne respectãm trecutul, dar nu
o putem face decât dacã nu suntem indiferenþi
faþã de prezent.
Pe agenda publicã, astãzi, sunt multe
gesturi culturale care nu ne aduc neapãrat un
plus de valoare, este mult festivism, multã lipsã
de substanþã. Astãzi, trebuie sã producem
culturã, sã o promovãm, sã o admirãm, sã ne
strãduim, dupã putinþã, sã ne ridicãm noi la
culturã ºi nu sã coborâm actul cultural la nivelul
de înþelegere al unora.
Cultura se face prin educaþie, iar aici un rol
primordial îl are ºcoala, care trebuie sã
decripteze actele culturale la nivelul de
înþelegere specific fiecãrei vârste. Din pãcate,
astãzi, tinerii ajung cu greu la un nivel minim de
cunoºtinþe generale, motiv pentru care se
orienteazã cu greu în societatea contemporanã.
Acest fapt nu înseamnã cã sunt mai puþin
inteligenþi decât tinerii din alte generaþii,
dimpotrivã, sunt inteligenþi, au multiple surse de
informare, dar, paradoxal, acest fapt duce ºi
spre dezinformare, slabã dorinþã de informare,
de înþelegere a trecutului pe care îl considerã
perimat. Necunoaºterea trecutului creeazã un
vid de culturã care are ca efect transformarea
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tinerilor în victime ale societãþii contemporane,
ale celor care dirijeazã comunicarea.
Cultura este o resursã importantã a þãrii
noastre, ea ne aratã cine suntem, de unde venim
ºi încotro ne îndreptãm. Ne oferã trecutul ºi ne
asigurã viitorul, ne þine uniþi ºi ne garanteazã
identitatea naþionalã ºi personalã, fãrã de care
dezvoltarea noastrã ca popor, dar ºi ca indivizi,
ar fi total compromisã. Ziua Culturii Naþionale
trebuie sã fie ºi momentul în care privim, cu realism, la ceea ce am înfãptuit ºi la ceea ce avem
de realizat în continuare pentru a întãri unitatea
naþionalã, pentru a promova marile valori culturale
ale României, atât în þarã cât ºi în lume, spre a
demonstra cã versul eminescian la trecutu-i
mare, mare viitor a devenit pentru noi testament.
Sunt convinsã cã România are nevoie de o
strategie responsabil întocmitã, pe termen lung,
legatã de culturã, o strategie care sã funcþioneze
dincolo de oameni, de miniºtri sau de interese
personale, are nevoie de un management
performant ºi de valorificarea optimã a resurselor
financiare ºi culturale. Sunt obiective pe care
trebuie sã ni le propunem cu toþii ºi care pot fi
atinse doar cu sprijinul ºi implicarea tuturor
iubitorilor de culturã.
ªtim cu toþii cã nu trãim într-o societate idealã,
poate nici nu e de dorit, nici mãcar într-una dreaptã,
suntem tentaþi sã criticãm ºi sã ne manifestãm
îndoiala faþã de orice iniþiativã, uneori pe bunã
dreptate, dar, haideþi sã ne amintim de pesimistul
Eminescu ºi sã rezistãm tentaþiei de a fi dezbinaþi
în vorbe, în fapte sau în atitudini. El a visat la
fãurirea ºi preamãrirea României la care am ajuns
noi, prin unitate naþionalã. Eminescu este lauda
poporului român, iar unirea sub semnul culturii
naþionale ºi al lui Eminescu constituie raþiunea de
a fi a poporului român.
Vã mulþumesc pentru cã mi-aþi oferit prilejul
de a participa la un eveniment de înaltã þinutã,
cum sunt de altfel, toate manifestãrile organizate
sub amprenta Bibliotecii Judeþene, unul dintre
reperele culturale ale municipiului nostru ºi vã
îndemn sã rãspundem cu sinceritate si
responsabilitate la versul eminescian Ce-þi
doresc eu þie, dulce Românie?

Monica Ilie,

Viceprimar al Municipiului Târgoviºte
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O legendã americanã în Valahia
de la începutul secolului al XVII-lea
Soldat, aventurier, colonist ºi scriitor 1 , John
Smith (1580-1631) este fondatorul coloniei
Jamestown, Virginia  prima aºezare britanicã în
America - moment cheie în formarea naþiunii
americane. Pe lângã numeroasele studii ºi lucrãri
ce i-au fost dedicate, John Smith este foarte
cunoscut ºi de publicul foarte tânãr din întreaga
lume graþie filmului de animaþie Pocahontas (realizat
de Disney în 1995), ce are în centru povestea de
dragoste dintre eroinã ºi Smith 2.
Nãscut
în
comitatul
Lincolnshire, în familia unui
fermier, va deveni unul dintre cei
mai faimoºi eroi ai colonizãrii
Americii de Nord, ajungând în
lumea nouã în 1607, în Golful
Chesapeake, împreunã cu alþi
membri ai Companiei Indiilor. A
fondat ºi condus timp de un an
colonia Jamestown (Virginia,
1608-1609),
asigurându-i
supravieþuirea într-un mediu ostil
(vreme capricioasã, lipsa hranei ºi
a surselor de apã, atacurile
indienilor). A explorat teritoriile
riverane, realizând prima hartã a
golfului Chesapeake. Ulterior, în
1614, va explora ºi cartografia
coastã Noii Anglii. Cãrþile ºi hãrþile
sale vor juca un rol important în
încurajarea colonizãrii Noii Anglii. Dacã aventurile
sale din Lumea Nouã ºi rolul jucat în fondarea ºi
dezvoltarea coloniei Jamestown sunt bine
cunoscute, prima parte a cãlãtoriilor sale, cele din
Europa centralã ºi de est, au prezentat mai puþinã
interes pentru cercetãtorii sãi.
Sursa principalã a aventurilor cãpitanului
în Europa o reprezintã lucrarea The True Travels, Adventures and Observations of Captain
John Smith, Sometimes Governour in Those
Countryes and Admiral of New England 3 ,
publicatã în 1630 (de Thomas Slater la Londra),
care reia ºi îmbogãþeºte textul publicat în 1625
de Samuel Purchas în volumul VIII al colecþiei
His Pilgrims 4 . Lucrãrile sale au cunoscut
numeroase reeditãri moderne, ºi au dus la
apariþia unei ample literaturi de specialitate în
care criticii ºi apãrãtorii sãi se înfruntã.

Istoricii români care au abordat Cãlãtoriile lui
Smith au avut poziþii diferite. Porþiunea privind luptele
din Þara Româneascã a fost publicatã parþial de
cãtre academicianul Marcu Beza în Românul (1912),
text republicat de Nicolae Iorga în Neamul românesc
literar din 1912, cu unele scurte note ºi îndreptãri,
fãrã a se ocupa de restul textului sau a lua o atitudine
în problema autenticitãþii.
Cel mai amplu studiu se datoreazã Mariei
Holban, The truth about the True
adventures of Captain John Smith
in Transylvania and Vallachia 5,
care considerã întreaga relatare a
lui Smith din spaþiul mai sus
menþionat complet inventatã
pentru a spori gloria cãpitanului
într-un moment în care acesta se
confrunta cu probleme în Anglia.
Pentru adevãrul istoric trebuie
precizat faptul cã problemele lui
Smith datau din 1609, când revine
în Anglia discreditat de coloniºti ºi
la un pas de arestare pentru
înþelegerea cu ºeful indian
Powhattan, iar în 1614 face o nouã
cãlãtorie în America. De ce a simþit
nevoia abia în 1624 sã-ºi justifice
statutul de gentilom cu blazon
câºtigat în luptele cu turcii e mai
greu de înþeles.
Conform Mariei Holban, Smith a copiat intensiv
din The General History of the Turks, a lui Richard
Knolles (1622), completând-o în istorisirile sale cu
harta lui Theodore de Bry 6, textul ºi gravurile lui
Hieronymus Ortelius ºi volumul lui Ciro Spontoni,
Attioni de Re dell Ungaria (Bologna, 1602)7.
Este cert cã Smith ºi-a redactat Cãlãtoriile la
mai bine de douãzeci de ani dupã evenimentele
pe care le descrie, completându-ºi amintirile cu
informaþiile furnizate de hãrþile ºi lucrãrile de istorie
ale epocii ºi, poate, ºi cu ceva fantezie. Putem
înþelege astfel cum de cunoaºte o serie de
amãnunte legate de situaþia politicã a þãrilor
menþionate, distrugerile provocate de rãzboaie în
anumite zone, detalii privitoare la acþiunile militare,
la tacticile folosite, la etniile din diverse regiuni, dar
relatãrile sale nu respectã cronologia evenimentelor
la care susþine cã a fost martor ºi nici locurile în
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care s-au desfãºurat evenimentele nu sunt
identificate foarte corect.
Conform relatãrii sale, istoria luptelor purtate
de Smith contra turcilor începe la Graz, unde este
recrutat de contele Meldrich (Modrusch) din armata
imperialã habsburgicã. În regimentul acestuia
participã la lupte în Slovenia, Ungaria, Transilvania
ºi Þara Româneascã. Obiectul acestui studiu îl vor
face doar luptele duse de Smith la sud de Carpaþi,
sfârºite cu rãnirea ºi luarea sa în captivitate, cu o
scurtã introducere referitoare la acþiunile anterioare.
Pe scurt, sosit la Graz în anul1600, dupã ce
vizitase Italia, este prezentat de un compatriot ºi
un iezuit irlandez comandaþilor imperiali din zonã:
lord Ebersbaught, baronul Kisell ºi contele
Meldritch, în subordinea cãrora se remarcã la sediul
cetãþii
Olumpagh 8.
Dupã
confruntãrile din Ungaria, oprite de
vremea ploioasã ºi anotimpul rece,
în octombrie 1601, ducele de Gyor,
Mercour, ºi-a divizat armata în trei
pãrþi, pregãtindu-se de iernat. O
garnizoanã a rãmas în Alba Regalis
(Székesfehérvár), o altã parte a
oºtirii a fost trimisã sub conducerea
lui Russworm sã asedieze
Nagykanizsa, iar contingentul care
îl includea pe John Smith a fost
trimis în sprijinul generalului Giorgio
Basta în Transilvania. Ducele de
Gyor a iernat la Viena ºi Praga,
unde a fost onorat cu Te Deum-uri.
Situaþia
Transilvaniei
la
momentul sosirii lui Smith era
confuzã ºi se va menþine tulbure
pentru urmãtorii ani. Smith,
probabil, a încercat sã clarifice
taberele în conflict ºi evenimentele la care susþine
cã a luat parte, folosind istoriile epocii. Rezultatul
nu este însã satisfãcãtor, aruncând o umbrã de
îndoialã asupra întregii sale istorisiri din
Transilvania ºi Valahia.
În 1600, principele Mihai Viteazul fusese înfrânt
de o coaliþie a nobilimii transilvãnene cu generalul
imperial Basta. Refugiat la împãratul Rudolf al IIlea, Mihai revine în Transilvania cu sprijinul
acestuia, de data asta în calitate de aliat cu Basta.
Oastea nobiliarã condusã de principele Sigismund
de Bathory este înfrântã la Guruslãu, liderul ei
refugiindu-se în Moldova. În contextul asasinãrii lui
Mihai la ordinul lui Basta, Sigismund revine în
Transilvania ºi se proclamã principe la Braºov (2
octombrie 1601), recunoscând autoritatea
sultanului Mehmed al III-lea. Replica împãratului
habsburgic a fost de a-l numi pe generalul Basta
comandant ºef al armatei imperiale din Transilvania,
la 20 ianuarie 1602, armatã din care acum fãcea
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parte ºi John Smith. Cartierul sãu general era la
Bistriþa, acolo unde se afla ºi corpul de oaste condus
de Modrusch. Aici va sosi la 17 februarie vestea
morþii ducelui Mercour, la Nuremberg.
Plecarea generalului Basta în Ungaria a creat
noi oportunitãþi pentru Smith ºi comandantul sãu.
Modrusch era protestant, confesiune faþã de care
Basta se arãtase intolerant, iar posesiunile sale se
aflau în teritoriul controlat de Sigismund. Tatãl sãu
fusese ucis de turci ºi el fusese învãþat de foarte
tânãr sã lupte. Vãzuse devastarea suferitã de
Transilvania în anii neîncetaþi de rãzboaie, dar o
atribuia în special imperialilor, jafurile fãcute de
trupele neregulate de haiduci ºi mercenarii valoni
fiind condamnate ºi de Smith. Autobiografia
acestuia vorbeºte ºi de faptul cã populaþia ajunsese
sã mãnânce câini, pisici ºi
ºobolani. În acest context,
Modrusch ºi Smith trec în tabãra
lui Sigismund, corpul lor de oaste
fiind bine primit ºi trecut în
subordinea lui Moise Szekely.
Este posibil ca cei doi sã fii luat
parte la recucerirea cetãþii Alba
Iulia (c. februarie 1602), în câmpia
de la sud de acesta fiind cantonaþi.
La scurt timp oastea lui Moise
Szekely se ciocneºte cu turcii în
apropiere de Schelken (ªeica
Mare), la nord de Sibiu. Deºi
aveau 8-9000 de oºteni conform
autobiografiei lui Smith, creºtinii nu
s-au considerat suficient de
puternici pentru a-i ataca ºi s-au
întãrit cu tranºee.
Aceste este momentul de
glorie al lui Smith. Conform
obiceiului epocii (îl vom întâlni ºi la lupta de la
Ogretin, când la Stroe Buzescu se dueleazã cu
ginerele marelui han tãtar), Smith provocã la luptã
individualã un campion turc. Cei doi s-au repezit
cãlare unul contra celuilalt, în armurã completã, dar
lancea englezului l-a doborât pe turc, decapitat
imediat. Capul învinsului a fost prezentat de cãtre
Smith lui Moise Szekely, în uralele soldaþilor creºtini.
În ziua urmãtoare, rãspunzând unei provocãri
turceºti, Smith a frânt lancea cu un alt campion
otoman. Duelul a continuat cu pistoalele, englezul
reuºind o loviturã decisivã care l-a doborât pe
adversar, decapitat ulterior. În a treia zi un nou duel
cãlare, doar cu pistoale de data aceasta. Fãrã a
se putea nimeri, dueliºtii au trecut la bardã ºi sabie,
falchionul lui Smith dovedindu-se letal. ªi al treilea
campion turc a sfârºit decapitat în uralele armatei
creºtine. Moise Szekely l-a premiat pe cãpitanul
englez cu un cal, un scimitar ºi 300 de ducaþi, iar
Modrusch l-a promovat la gradul de maior.
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Poziþiile turceºti au fost strãpunse dupã 15 zile
de asediu, victoria creºtinilor fiind completã. La
scurt timp, Sigismund i-a permis maiorului Smith
sã-ºi creeze ºi sã poarte propriul scut heraldic cu
3 capete de turci pe un câmp verde. Maiorul englez
trecea astfel în rândul gentlemanilor, jurând credinþã
principelui de la care a primit un medalion de aur
cu chipul gravat al acestuia ºi o pensie anualã de
300 de ducaþi.9
Încercând sã restabileascã autoritatea
habsburgilor, generalul Basta a pãtruns din nou
în Transilvania în vara lui 1602. Bãtãlia cu oastea
lui Moise Szekely s-a dat la Tovis (Teiuº), în
apropiere de Alba Iulia, la 2 iulie, încheindu-se
cu victoria imperialilor. ªase zile mai târziu,
Sigismund s-a predat lui Basta la Sibiu, ocazie
cu care fostele sale trupe au depus jurãmânt de
credinþã faþã de împãrat.
Trimiºi în ajutorul lui Radu ªerban, pe care
generalul imperial Giorgio Basta încerca sã-l
impunã pe tronul Þãrii Româneºti, Smith ºi
regimentul sãu participã la mai multe confruntãri
contra lui Ieremia Movilã (în realitate frate sãu,
Simion Movilã), domnul impus de polonezi ºi susþinut
de tãtari ºi oºtile moldovene ale fratelui sãu.
Prima descrierea a unei lupte purtate în Þara
Româneascã, trecerea munþilor împreunã cu Radu
ªerban, înfruntarea cu oºtile domnului Simion
Movilã (în text apare Ieremia) într-o vale dintre
munþi, corespunde într-o anumitã mãsurã cu
descrierea luptei de la sud de Enhe (identificatã
de unii specialiºti cu localitatea braºoveanã
10
11
Teliu sau Nãeni din judeþul Buzãu), purtatã în
martie 1602, luptã mai puþin cunoscutã ºi
abordatã, dar destul de amplu descrisã de
12
cronicarul italian Ciro Spontone .
Spontone vorbeºte de ocuparea unei trecãtori
montane, la Enhe, la graniþa cu Moldova, (o micã
câmpie de formã triunghiularã, înconjuratã de
munþi) probabil pe cunoscutul drum comercial Pasul
Tãtarului  Tabla Buþii  Slon  Valea Teleajenului.
Descrierea corespunde cu memoriile lui Smith,
care însã confundã valea Teleajenului cu Valea
Oltului (localizare pãstratã ºi pentru restul
evenimentelor din Valahia), ºi vorbeºte despre
strâmtorile de la Rebrinke (Râmnic, pe Valea
13
Oltului) pe unde au intrat în Þara Româneascã
În continuare expunerii sale, cronicarul italian
vorbeºte de un prim succes al oºtii conduse de
Radu ºi valonul Boulet, soldat cu uciderea a circa
800 de moldoveni ºi tãtari, care atacaserã poziþia
întãritã deþinutã de pretendentul imperialilor. Smith
noteazã ºi el cã Radul a zdrobit multe grupuri
mici care veneau asupra taberei sale. Dar dacã
Spontone continuã expunerea ºi aratã cum dorinþa
de pradã a valahilor a dus la pierderea luptei ºi
retragerea în Transilvania (de unde Radu va

reveni ºi va ocupa tronul câteva luni mai târziu),
14
Smith expediazã mai repede istorisirea :  mai
înainte de a se fi putut ajunge a-1 atrage pe
principele Ieremia în lupta în care (precum s-a
notat) 2 000 de morþi zãceau pe câmp, ºi la unul
ºi la altul, însã Ieremia a fugit, ºi Radu a repurtat
izbânda, ºi prin aceasta ºi-a recâºtigat iar domnia.
În continuare, el trece la urmãtoarea luptã purtatã
de Radu ªerban cu Simion Movilã, despre care
ºtie cã s-a purtat în aceeaºi zonã geograficã ca ºi
cea de dinainte.
Descrierea luptei din valea Veresthon, ultima
dusã de Smith în Þara Româneascã, seamãnã în
mai multe aspecte cu descrierea luptei de la
15
Ogretin-Teiºani (13-14 septembrie 1602), aºa
cum apare ea în scrisoarea lui Tomaso Cavriolo
16
cãtre ambasadorul veneþian la Praga  descriere
consideratã cea mai importantã sursã pentru
aceastã bãtãlie.
În valea Veristorne, între râul Olt si muntele
Rottenton, a fost acea ciocnire sângeroasã în care
au pierit cei mai mulþi ºi mai buni prieteni ai
Principelui Sigismund.
Meldrich, rânduindu-ºi cât a putut mai bine cei
11 000 de soldaþi ai sãi la poalele muntelui, în
flancul sãu ºi în faþa sa, a înfipt acolo niºte pari
ascuþiþi, înnegriþi prin ardere la un capãt, ºi plecaþi
împotriva duºmanului, ca trei batalioane de suliþe,
pentru care de asemenea au fost sãpate mici gropi.
Printre acei pari a fost rânduitã pedestrimea cu
porunca de a se retrage dacã s-ar ivi prilejul.
Tãtarul, aºezându-ºi spre cel mai mare folos al sãu
pe cei 40 000 de oameni ai sãi, l-a însãrcinat pe
Mustafa paºa sã înceapã lupta, cu un mare strigãt
al tuturor ºi cu steagurile desfãºurate, în bãtaia
tobelor ºi în semnalul trâmbiþelor ºi oboiurilor.
Nederspolt si Mavazo cu regimentele lor de
cavalerie le-au ieºit înainte vitejeºte ºi i-au silit sã
se retragã. Tãtarul Begolgi, cu escadroanele sale
ce întunecau cerul cu nenumãratele lor sãgeþi în
zbor, a fost întâmpinat cu o vitejie asemãnãtoare
de cãtre Veltus ºi Oberwin, ºi acest mãcel sângeros
a þinut mai bine de un ceas, pânã ce mulþimea fãrã
seamãn a tãtarilor a sporit atât de mult, încât s-au
retras dupã escadroanele lor de pari, cum fusese
porunca, Tãtarul fioros, socotind cã ar fi mai prejos
de el sã aºtepte aºa de mult timp victoria, ºi-a urmat
mai departe atacul cu masa trupelor sale; dar a
fost lucru minunat sã vezi cum se prãbuºeau la
pãmânt printre acei pari cãlãreþii ºi caii, iar trupele
în dezordine erau aºa de decimate, încât creºtinii
au scos un strigãt puternic: Victoria, ºi cu cinci sau
ºase piese de câmp aºezate pe coasta muntelui
au pricinuit mari pierderi duºmanului, care îºi
continua lupta cu atâta îndârjire încât Meldrich,
vãzând cã nu e nici o putinþã sã pãstreze
superioritatea multã vreme, ºi-a adunat mica sa
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oaste într-un singur corp, hotãrât în acea clipã sã
forþeze trecerea sau sã moarã în aceastã
încercare; ºi astfel a dat un atac general, ºi timp
de mai bine de o jumãtate de orã ºi-a deschis drum
înaintea sa, pânã ce grosul trupelor hanului
Crimeei, împreunã cu douã regimente de turci ºi
de ieniceri, le-au întrecut aºa de tare numãrul, încât
au fost înfrânþi. Pe înserate contele cu 13 sau 14
sute de cãlãreþi a trecut înot unii s-au înecat, toþi
17
ceilalþi au fost uciºi sau prinºi.
Descrierea lui Smith corespunde cu prima zi a
luptei de la Ogretin, iar pentru el lupta pare sã se fi
încheiat în acea zi, cu distrugerea corpului de oaste
din care fãcea parte ºi cãderea în prizonierat. Dar
sã vedem ºi relatarea cãpitanului italian prezent la
faþa locului.
Radu voievodul care se afla cu tabãra sa la
40 de mile italiene de tabãrã noastrã, însã dincolo
de munþi spre Þara Româneascã, se aºezase
dintre douã dealuri într-un loc destul de
nefavorabil, întrucât frontul era foarte întins ºi nu
observase o cale lãsata în spatele sãu. Aºadar,
înaintând hanul tãtar împreuna cu Simian, fratele
lui Ieremia, cu un numãr de vreo 40 000 de tãtari
ºi ceva moldoveni si cazaci.
( ) am arãtat cã acel ilustrul Basta m-a
îndemnat îndatã ºi mi-a poruncit sã pornesc, dândumi sã comand cele patru companii cãlare ale
Valonilor vechi, printre care este ºi aceea a fratelui
meu, ºi le comanda acum unul numit Varlein din
Liège, pe deasupra celor 6 companii cãlare tot de
valoni, care la început erau de infanterie, având
eu una dintre acestea, pe care nu o comanda
nimeni, pe celelalte 5 le comanda unul numit
Boavrici, tot din Liege, ºi apoi încã 3 companii de
cavalerie din regimentul colonelului Flanz, care a
murit ºi pe care îl comanda acum unul numit Ovelic
( )loc poate fi pregãtit pentru a þine piept doar
cavaleriei ºi de îndatã m-am sârguit sã pun sã se
facã o tranºee în faþa care putea sã aibã o lãþime
de 600 de paºi, întrucât ei nu puseserã sã facã la
Început decât o tranºee de 20 de paºi în faþa
artileriei, ºi cum nu se putea muta terenul într-un
anumit loc mai stâncos i-am pus sã îngrãmãdeascã
acolo un numãr de cãruþe, ºi totul a fost terminat in
ziua de 22, ºi de o parte ºi de alta a acestui front
erau crânguri care întinzând-se acopereau cele
douã flancuri ( )
Dupã ce au fost duse la împlinire toate acestea,
în ziua de 23 într-o luni la orele 6 dimineaþa a apãrut
marele han cu toatã oastea sa ºi deºi eu îl rugasem
pe voievod sã nu lase sã treacã nimeni ca sã se
hãrþuiascã <cu tãtarii> cu toate acestea a ieºit cine
a vrut, ºi mai ales lãncieri unguri; închipuind-mi
dezordinea care era sã se nascã am aºezat
jumãtate din cavaleria pe care o adusesem cu mine
în partea dreaptã, iarã cealaltã în stânga tranºeei,
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la o depãrtare de 50 de paºi, în afara locului
încercuit <cu tranºee> poruncindu-le sã nu
înainteze decât dacã inamicul ar veni asupra lor
ca sã se încaiere. Iar eu m-am postat înaintea uneia
din aceste trupe, ºi astfel fãcându-se toatã ziua
mari încercãri ºi ai noºtri folosind cât se poate de
bine 4 piese, adicã falconete pe care le distribuisem
dea lungul tranºeei potrivit cu înãlþimea, la orele
22 ei s-a hotãrât sã atace cu toate forþele ºi
fugãrind-i pe acei unguri care ieºiserã, veneau în
faþa noastrã la galop, iar noi, susþinându-i-i pe
fugari cu focul artileriei rezistând din nou în trei
rânduri i-am respins cu mari pierderi printre ai lor li
puþinã printre ai noºtri. ( ) niciodatã nu am vãzut
la un loc atâta cavalerie, nu am auzit atâtea strigãte
ºi nu am vãzut un asemenea fel de a lupta. În chipul
acesta ne-au þinut în acþiune de la orele 6 dimineaþa
pânã noaptea târziu. Aºadar vãzând neorânduiala
de luni, am fost la voievod, ºi nu numai cã 1-am
rugat din nou sã nu lase pe nimeni sã iasã din
18
tranºee; dar am ºi protestat cu toatã cuviinþã.
Descrierile prezintã o serie de asemãnãri.
Observãm cã ambii autori vorbesc despre o bãtãlie
desfãºuratã în câmpie mãrginitã de dealuri.
Numãrul tãtarilor este identic la ambii autori: 40
000. Similare sunt ºi dispoziþiile de luptã, fortificarea
frontului creºtinilor ºi ordinul de a lupta în spatele
acestor fortificaþii de teren. Este descrisã lupta de
cavalerie ºi prezenþa masivã a trupelor ecvestre.
Numele mai mult cãpitani seamãnã: Varlein/Veltus,
Boavric/Bowell, Ovelic/Oberwin. Ambii vorbesc de
eficienþa celor câteva tunuri plasate în fortificaþie,
dând un numãr apropiat: 4 piese, respectiv 5-6 la
Smith, dar ºi de înfrângerea ºi pierderile suferite
de trupele care se avântaserã în afara întãriturilor.
Nu în ultimul rând, în faþa fortificaþiilor exista o colinã
care a fost intens disputatã de cele douã armate,
fiind ocupatã de tãtari cãtre sfârºitul zilei.
Pentru cronologia evenimentelor e de înþeles
ca memoria sã-i fi jucat feste dupã trecerea unei
perioade lungi de timp ºi dupã o viaþã plinã de
aventuri în Lumea Veche ºi în Lumea Nouã. Pentru
erorile geografice e suficient sã studiem hãrþile
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epocii, hãrþi la care Smith a avut acces în
redactarea memoriilor sale.
Principala eroare care i se atribuie în
descrierea luptelor din Valahia este confuzia între
Valea Oltului ºi Valea Teleajenului. Smith centreazã
evenimentele din Valahia în apropierea Oltului, în
timp ce ele s-au desfãºurat preponderent pe Valea
Teleajenului (trecerea Carpaþilor de cãtre Radu
ªerban în douã rânduri, bãtãliile cu Simion Movilã
ºi tãtarii etc). Dacã privim hãrþile epocii înþelegem
uºor confuzia: Valea Teleajenului nu apare, în
schimb Valea Oltului apare în absolut toate ºi este
clar reprezentatã ca principala cale de acces
dinspre Transilvania în Valahia.
Sã dãm câteva exemple edificatoare din câteva
hãrþi contemporane.
Abraham Ortelius a gravat la Anvers în 1580,
Hungariae descriptio, hartã bazatã pe cea a lui
19
Wolfgang Lazius . Harta nu include întreg teritoriul
Valahiei, dar aratã clar cursul Oltului (Aluta), cu
locurile menþionate de Smith, majoritatea cu numele
în douã variante: Sibiu (Cibinum, Hermanstadt),
Turnu Roºu (Rotenthurn, Veresthorn), Rebnyk,
Pitesk, Argisch, Longenaw, în Valahia (Walachaie
Pars). Acelaºi Ortelius va publica tot la Anvers, patru
ani mai târziu, Ungariae Loca Praecipua Recens
Emendata atque Edita, per Ioannem Sambucum
20
Pannonium , ceva mai bogatã în localitãþi, dar cu
aceleaºi limite în privinþa teritoriului Valahiei, ca
harta din 1580.
ªi tot lui Ortelius i se datoreazã o frumoasã ºi
21
detaliatã hartã a Transilvaniei , realizatã la Anvers
în 1584, bogatã în detalii, dar prezentând carenþe
la graniþa de est ºi sud-est a principatului. Nici pe
aceastã hartã nu apare altã vale a unui râu între
Transilvania ºi Valahia, decât cea a Oltului (notat
de data aceasta Saluata).
Aceleaºi detalii cartografice le gãsim pe harta
lui Theodore du Bry, din 1596, inclusã în lucrarea
22
Pannoniae Historia Chronologica , pe care mai
mulþi autori o considerã sursa principalã în
23
completarea informaþiilor furnizate de John Smith .
Mai mult, pe aceastã hartã þinutul misterios numit
de Smith Zarkam, poate fi identifica cu Varcha
(litera V poate fi greºit cititã Z din cauza modului de
24
scriere) , menþionat lângã Alba Iulia/Wessemburg,
dar ºi cu Zaruara, de lângã cetatea Deva.
Aceste omisiuni nu au fost corectate nici mai
târziu, pentru cã le gãsim ºi în hãrþile realizate la
aproape un secol distanþã, hãrþi care cuprind întreg
spaþiul românesc.
Carte de Haute et Basse Hongrie Transilvanie
Sclavonie, Croatie, et Dalmatie Dessigneee sur
25
les lieux par un Gentilhome Hongrois , publicatã
în 1663, la Paris de Nicolas Berey. Este
impresionantã prin detaliile oferite, menþionând
numeroase localitãþi dar ºi vestigii arheologice

precum Ulpia Traiana Zarmizegetusa. Valea
Oltului (Alutae) este înfãþiºatã clar, ca ºi cursul
râului în apropiere de Sibiu (dat cu ambele
denumiri Cibinium, Hermanstadt), trecãtoarea
Veresthorn (notatã ºi cu denumirea Rotenthorn),
iar în apropierea Oltului, în Walachaie Pars,
plasate localitãþile la care face referire ºi Smith:
Rebnirk, Pitesk, Argisch, Longenaw.
Pierre du Val, în a sa Le Grand Royaume de
Hongrie qui est aujourd huy La Turquie
Septentrionale en Europe, ou sont la Hongrie, La
Transilvanie, la Valaquie, La Moldavie: La Bosnie,
La Servie, La Bulgarie, La Romanie. &c. avecque
les Roues de Vienne et de Raguse a
26
Constantinople , publicatã tot la Paris, dar în 1684,
include întreg teritoriul Valahiei ºi Moldovei,
respectând ceva mai bine punctele cardinale
(Valahia este la sud de Transilvania, iar Moldova
la est). Valea Oltului ºi localitãþile menþionate mai
sus sunt notate la fel ca în harta lui Berey, dar ceea
ce atrage atenþia este graniþa dintre Moldova ºi
Valahia, plasatã corect pe Misono (Milcov), dar mult
mai la vest decât în realitate: Conform acestei hãrþi,
graniþa este imediat la est de râul Ialoniz (Ialomiþa)
ºi Tergovisk (Târgoviºte), iar Valea Teleajenului
nu este inclusã.
Luând în calcul aceste aspecte, putem înþelege
de ce toate evenimentele valahe la care face
referire Smith se petrec în apropierea trecãtoarei
Turnu Roºu ºi a Vãii Oltului ºi de ce spaþiul de
desfãºurare al lor este atât de îngust: Valahia sa
se reduce la teritoriul dintre Olt ºi Piteºti, aºa cum
era redus, probabil, în hãrþile la care a avut acces,
iar trecãtoarea dintre Transilvania ºi Valahia  loc
al bãtãliilor la care a luat parte - nu avea cum sa fie
alta decât Veresthorn, o alta nefiind menþionatã pe
hartã. Se explicã astfel ºi de ce forþele lui Simion
Movilã (identificat greºit cu fratele sãu, domnul
Moldovei, Ieremia Movilã) sunt plasate la Longenau
(Câmpulung), care apare pe hãrþile mai sus
menþionate drept o localitate esticã a Þãrii
Româneºti, în unele cazuri foarte aproape de
graniþa cu Moldova. Nu trebuie ignorat nici faptul
cã, în octombrie 1601, o parte a trupelor trimise în
sprijinul lui Radu ªerban, conduse de cãpitanul
Mârza, au purtat o luptã cu tãtarii în apropiere de
Turnu Roºu, sfârºitã cu o grea înfrângere, iar o
altã luptã, la Râmnic (Râmnicu Sãrat) fuse datã, o
lunã mai devreme, între oastea Movileºtilor ºi cea
a lui Radu ªerban. În iulie 1602, tot pe la Turnu
Roºu, fraþii Buzeºti ºi Mârza au trecut în fruntea
unei cete de haiduci în Muntenia, pregãtind
reînscãunarea lui Radu ªerban. Posibil ca ºi aceste
evenimente sã fii favorizat confuziile lui John Smith.
Având în vedere cele prezentate mai sus ºi
luând în considerare ºi faptul cã o serie de
cercetãtori au început reevaluarea memoriilor lui
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Smith , expediate iniþial ca produse ale fanteziei
autorului, considerãm Cãlãtoriile sale o sursã
importantã în studierea istoriei spaþiului românesc,
dacã nu prin precizia informaþiilor oferite, cel puþin
prin modul în care era perceput acest spaþiu în
mentalitatea europeanului occidental.
NOTE:

1. În timpul vieþii sale a publicat 8 volume, majoritatea
tratând problemele colonizãrii nord-americane
2. Nu existã nicio dovadã istoricã asupra acestei
presupuse poveºti de dragoste, iar salvarea vieþii lui
Smith de cãtre Matoaka (poreclitã Pocahontas) este
discutabilã. De asemenea, la momentul întâlnirii,
Pocahontas avea circa 10 ani, iar Smith 28 ºi era
foarte diferit de personajul masculin frumos ºi amabil
din film.
3. The true travels, adventures, and observations of
Captaine Iohn Smith, in Europe, Asia, Affrica, and
America from Anno Domini 1593 to 1629: his
accidents and sea-fights in the Straights: his service
and strategems of warre in Hungaria, Transilvania,
Wallachia, and Moldavia, against the Turks, and
Tartars: his three single combats betwixt the
Christian Armie and the Turks: after how he taken
prisoner by the Turks, sold for a slave, sent into
Tartarias: his description of the Tartars, their strange
manners and customes of religions, diets, buildings,
warres, feasts, ceremonies, and living: how hee flew
the Bashaw of Nalbrits in Cambia, and escaped from
the Turkes and Tatars: together with a continuation
of his Generall history of Virginia, Summer-Iles, New
England, and their proceedings, since 1624 to this
present 1629: as also of the new plantations of the
great river of the Amazons, the iles of St.
Christopher, Mevis, and Barbados in the West Indies
/ all written by actuall authors, whose names you
shall finde along the history, London, printed by J.H.
for Thomas Slater. 1630.
4. Samuel Purchas ed., Hakluytus posthumus, or,
Purchas his Pilgrimes. Contayning a history of the
world, in sea voyages, & lande-travells, by Englishmen
and others, London, Imprinted for H. Fetherston, 1625.
5. Maria Holban, Truth and Fiction in Captian John Smith
s Adventures in Transylvania and Valachia in the Year
1602, în Revue des Études Sud-Est Européennes,
tome XVI, nr.2/1978, p.253-268. Concluziile studiului
sunt reluate ºi în Cãlãtori strãini despre Þãrile Române,
vol. IV, Bucureºti, Ed. ªtiinþificã,1972.
6. Din lucrarea Johann Adam Lonicer, Pannoniae
historia chronologica: res per Ungariam,
Transylvaniam iam inde a co[n]stitutione Regnorum
illorum, usque ad invictiss. Rom. im. Rodolphum II.
Vngariae regem christianum 40. et sereniss.
Sigismundum Bathorium Trans. etc ducem, maxime
vere hoc bello gestae: Vitae item actaet victoriae
reliquorum eius belli procerum, 1596.
7. Cãlãtori strãini despre Þãrile Române , vol. IV,
Bucureºti, Ed. ªtiinþificã,1972, p. 516.
8. Veridicitatea aventurilor în Slovenia ºi identificarea
personajelor ºi a locurilor amintite este probatã de
Janez Stanonik, Captain John Smith in Slovenia, în
Slovene Studies, nr. 1-2 (11)/1989, p.25-32.

10

9. Arthur R. Bauman, The Historical Background of
Captain John Smith Travels , Bloomington,
AuthorHouse, 2015.
10. Traian Mutaºcu, Radu ªerban, Bucureºti, Ed. Militarã,
1978.
11. V. Motogna, Rãzboaiele lui Radu ªerban (1602-1611),
în Academia Românã Memoriile Secþiunii Istorice,
seria III, tom VI, 1927, p.249
12. Ciro Spontone, Historia della Transilvania, Veneþia,
Appresso Giacomo Sarzina, 1638, p.189-191.
13. Peter Firstbrook, A Man Most Driven: Captain John
Smith, Pocahontas and the Founding of America,
Londra, Oneworld Publications, 1988, pãstreazã fidel
linia cronologicã oferitã de Smith ºi plaseazã confruntarea
pe valea Oltului în august 1602, deci cu ocazia revenirii
pe tron a lui Radu ªerban.
14. În realitate, dupã lupta din martie 1602, Simon Movilã
va fi alungat abia în iulie, acelaºi an.
15. Vasile Mãrculeþ (coord.), Dicþionarul domnilor þãrii
Româneºti ºi ai Moldovei, Bucureºti, Ed. Meronia, 2009,
p.183, considerã cã lupta de la Ogretin a fost nedecisã,
iar Radu ªerban obþine victoria a doua zi, în lupta de la
Teiºani.
16. Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, vol. IV, p. 537540.
17. Ibidem, p.523-524.
18. Ibidem, p.538-539.
19. https://www.vintage-maps.com/en/antique-maps/
europe/austria-hungary/ortelius-austria-hungary1580::557
20. https://www.vintage-maps.com/en/antique-maps/
europe/austria-hungary/ortelius-austria-hungarytransylvania-1584::1331
21. https://www.vintage-maps.com/en/antique-maps/
europe/romania-moldavia/ortelius-romania-moldaviatransyvania-1584::1326
22. Johann Adam Lonicer, Pannoniae historia
chronologica: res per Ungariam, Transylvaniam iam
inde a co[n]stitutione Regnorum illorum, usque ad
invictiss. Rom. im. Rodolphum II. Vngariae regem
christianum 40. et sereniss. Sigismundum Bathorium
Trans. etc ducem, maxime vere hoc bello gestae:
Vitae item actaet victoriae reliquorum eius belli
procerum, 1596.
23. Maria Holban, Truth and Fiction in Captain John Smith
s Adventures in Transylvania and Valachia in the Year
1602, în Revue des Etudes sud-est europeennes,
tome XVI, nr.2/1978, p.257.
24. Ipotezã propusã de Maria Holban, art.cit., p 259-260.
25. https://www.raremaps.com/gallery/detail/54193/
carte-de-haute-et-basse-hongrie-transilvaniesclavonie-croa-berey
26. https://www.raremaps.com/gallery/detail/52424/legrand-royaume-de-hongrie-qui-est-aujourd-huy-laturquie-s-du-val
27. Laura Polanyi Striker, The Hungarian Historian, Lewis
L. Kropf, on Captain John Smiths True Travels: A
Reappraisal, în The Virginia Magazine of History and
Biography, vol. 66, No. 1 (Jan., 1958), pp. 22-43; Laura
Polanyi Striker, Bradford Smith, The Rehabilitation of
Captain John Smith în The journal of Southern
History, vol. 28, No. 4 (Nov., 1962), pp. 4747-481.

Prof. dr. Alexandru ªtefãnescu
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Cultivarea mirabilei cunoaºteri
Cãlãtorim, visãm, sperãm, cercetând clipã de clipã
tot ceea ce ni se poate oferi bun, valoros ºi, desigur, ce
vom avea ºansa sã dãruim în forme noi, atent ºi sensibil
elaborate, înaintând cu pasiunea discipolului pe calea
deschisã atât de promiþãtor ºi de provocator cunoaºterii.
Încã din prima jumãtate a secolului al XVII-lea, Johann
Amos Comenius, în lucrarea sa Didactica magna, considera
cã la naºtere, copilul este înzestrat numai cu seminþele
ºtiinþei, ale moralitãþii ºi religiozitãþii, ele devenind un bun al
fiecãrui om doar prin educaþie. Aºadar, în concepþia sa,
educaþia a fost ºi va rãmâne o activitate de stimulare a
acestor seminþe ºi, implicit, de conducere pe calea în care
nimeni nu poate deveni om, decât dacã este educat.
Crearea deprinderilor intelectuale este în fapt
condiþia pentru dezvoltarea ulterioarã a fiecãrei persoane,
printr-o organizare riguroasã, deschidere spre educaþia
permanentã, dezvoltarea capacitãþii de analizã ºi a celei
de sintezã, gândire criticã.
În vâltoarea unei existenþe cu un noian de întrebãri,
abandonând pasivitatea ºi bucurându-ne avizi de multe
cãutãri, aºteptãm rãspunsuri revelatoare, uneori cu o
dulce-exasperantã aparenþã de eternitate sisificã.
Indubitabil, o variabilã extrem de importantã a
oricãrei societãþi, independentã de coordonatele
geografice, dar dependentã de modul în care fiecare
dintre noi o percepem, o asimilãm ºi o utilizãm mai
departe în mod creativ, este informaþia. În evoluþia sa,
parcurgând diferite etape, ea îºi îmbogãþeºte sensul,
pierzând unele nuanþe ale accepþiunii originare. Astfel,
de la informare, a da formã  care putea însemna, în
latineºte ºi a închipui o formã, a plãsmui  s-a ajuns la
ideea de modelare a sufletelor, de educare. A da formã
avea ºi sensul acesta frumos de a instrui. 1
Încãrcatã de semnificaþie, informaþia devine
cunoaºtere. De altfel, sintagma societatea cunoaºterii
este unanim recunoscutã ca fiind cea mai adecvatã
pentru a caracteriza concis societatea actualã.
Într-o lume în care mirajul cuvintelor rostite ori scrise
ne copleºeºte, îndeosebi al celor bine gândite, ticluite,
armonios aºternute ori rostite, privim ºi simþim mai acut
cã nu ne formãm în mod real decât primind cu aviditate
lecturile ziditoare.
Ioana Pârvulescu, aducând un simplu dar superb
elogiu al cãrþii, aratã cã: la îndemânã, aºteaptã, liniºtitã
ºi modestã, [ ] una dintre cele mai mari ºi mai
inexplicabile minuni create vreodatã de mintea omului:
cartea. Mai aproape de cer decât orice piramidã, mai
misterioasã decât orice construcþie care dãinuie timp de
milenii, mai atrãgãtoare decât orice sit arheologic. Urci pe
Acropole, roºu de efort ºi de sãgeþile lui Apollo, ºi vezi
urmele mâncate de timp ale Parthenonului, Erechteionului,
ale cariatidelor decolorate, apoi cobori spre vechea Agorã,
din care, ceva mai întreg, n-a rãmas decât un mic templu
al lui Hefaistos, acum cu paznici în locul filozofilor. Paznicii
tac, dar nu filozofic, turiºtii se plimbã, dar nu peripatetic. 2
Avem menirea, în impresionanta noastrã diversitate,

sã ne dovedim ºi sã dovedim celorlalþi modul miraculos
prin care ne transformãm, devenim, ajungem sã creãm
ca scriitori, cercetãtori, sã formãm ca dascãli, sau sã
ne aflãm, mai mult sau mai puþin timizi, în spatele actului
creator ori formator ca oameni de culturã, bibliotecari,
intermediari ai cunoaºterii sau comunicatori.
Sã nu uitãm, însã, afirmaþia lui P.P. Negulescu cu privire
la coroborarea permanentã a tinereþii avide de cunoaºtere
aprofundatã cu experienþa de cercetare dobânditã prin
dãruire ºi consecvenþã. Acesta se simþea îndreptãþit sã
considere cã între tineri ºi bãtrâni este necesarã o strânsã
colaborare, pe care o justifica prin faptul cã la tineri,
sensibilitatea e mai vie, mai puternicã, mai doritoare deci
de forme noi de viaþã ºi mai grãbitã sã ia iniþiativa realizãrilor.
La bãtrâni, în schimb, e mai puternicã ºi mai sigurã
inteligenþa, întrucât dispune de un tezaur de cunoºtinþe
[...] pe care le-a putut acumula în decursul unei vieþii întregi,
ºi mai dispune [...] ºi de o experienþã, care le-a putut verifica,
în numeroase cazuri, valoarea practicã.
Este bine sã luãm aminte, însã, cã a fi cultivat nu
înseamnã a ºti, înseamnã a ºti sã cauþi. Nu a ºti sã
utilizezi o «maºinã de cãutare», ci a transforma cãutarea
într-un parcurs laborios, imprevizibil, plin de fertile
derapaje colaterale. Cultura nu te îmbogãþeºte prin ceea
ce îþi livreazã în mod expres, ci prin aventura drumului,
prin barocul tatonãrilor. Cultura e facultatea de a decide
ce e de fãcut când nu ºtii ceva: cum sã pui întrebarea,
la ce uºã sã baþi, în care orizont sã te miºti. Cultura te
îmbogãþeºte ºi prin ce afli fãrã sã fi cãutat în mod direct. Pe scurt, cultura þine mai mult de inspiraþie ºi de
febrilitate spiritualã decât de zel cumulativ. 3
Ca urmare a unei largi priviri retrospective, realizãm cã
efervescenþa gândirii ºi cercetãrii celor care-s abia porniþi pe
o frumoasã cale a profundei înþelegeri ar putea avea ºansa
de a-ºi gãsi statornic, firesc ºi cuminte locul în universitãþile
româneºti doar dacã factorul stimulativ va acþiona
consecvent, cu fervoarea, dar ºi cu graþia caracteristicã
domeniilor umaniste, considerate uneori, pe nedrept,
cenuºãrese ale cercetãrii. Se trece astfel sub tãcere în mod
deliberat nuanþarea specificã ei pentru aceste domenii care
vor continua, însã, sã promoveze crezul lui Nichifor Crainic:
rolul unui popor nu este de a ºti, ci de a crea. Dar, în mod
firesc, valoarea este atributul oamenilor cultivaþi.
NOTE:
1. NOICA, Constantin Eseuri de duminicã, Bucureºti,
Humanitas, 1992, p. 149.
2. PÂRVULESCU, Ioana. Simplu elogiu al cãrþii. În: România
literarã: [online], nr. 40, 2006 [accesat: 27.11.2017],
Disponibil pe Internet la adresa: http://www.romlit.ro/
simplu_elogiu_al_crii
3. PLEªU, Andrei. Cultura de internet. În: Despre frumuseþea
uitatã a vieþii. Bucureºti: Humanitas, 2011, p. 225.

Conf. univ. dr. Cristina Popescu,

Universitatea din Bucureºti
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DEMERS BIBLIOTECAR MODERN

 Biblioteca publicã 
spaþiu fizic ºi psihologic
ideal pentru discursul public
Bibliotecile publice sunt instituþii sociale al cãror
rol principal este acela de educa, informa ºi oferi
posibilitãþi de recreere membrilor comunitãþi pe care
o deserveºte. Dar, în acelaºi timp, bibliotecile
publice sunt puternic afectate de politicile financiare
ºi de resurse umane aplicate, care influenþeazã
programele ºi activitãþile acestora, libertatea de
acces, libertatea intelectualã etc. De aceea oamenii
politici trebuie sã conºtientizeze cã succesul unui
sistem politic democratic depinde de implicarea
comunitãþii în luarea deciziilor, biblioteca fiind cea
care ar trebui sã faciliteze consultarea acesteia,
oferind un spaþiu fizic ºi psihologic ideal pentru
discursul public.
Susþinând discursul public, biblioteca publicã
poate începe sã revigoreze atât calitatea acestuia,
cât ºi angajamentul sãu tradiþional faþã de idealurile
democratice. Lucrarea de faþã doreºte sã
demonstreze importanþa spaþiului public fizic pus
la dispoziþie de bibliotecile publice, spaþiu care ar
putea capacita comunitatea în a fi mai activã din
punct de vedere civic, prin susþinerea unui discurs
public adecvat, într-un cadru ideal pentru
exprimarea opiniilor diverse despre problemele
politice ºi sociale.
Pentru a oferi un forum pentru discursul public în care sã fie dezbãtute problemele comunitãþii,
bibliotecarii trebuie sã ia în considerare
urmãtoarele: misiunea bibliotecii publice trebuie
regânditã; îndeplinirea anumitor standarde de
incluziune; biblioteca trebuie promovatã ca un forum public incluzând activitãþi care ar facilita
includerea cetãþenilor; eliminarea discriminãrii;
evitarea publicitãþii; depãºirea stadiului în care cei
care frecventeazã biblioteca sunt consideraþi
clienþi. Concluzia care se desprinde ar fi ca
accentul sã fie mutat de pe valoarea economicã
pe valoarea socialã a bibliotecilor publice, care
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este de obicei exclusã din evaluãrile privind
eficienþa acesteia.
Pornim în demonstrarea demersului nostru de
la afirmaþia lui Andrew Carnegie: There is not such
a cradle of democracy upon the earth as the Free
Public Library. A library outranks any other one
thing a community can do to benefit its people. It is
a never-failing spring in the desert. (Nu existã un
astfel de leagãn al democraþiei pe pãmânt ca
Biblioteca Publicã Liberã. O bibliotecã depãºeºte
orice alt lucru pe care o comunitate îl poate face în
beneficiul oamenilor sãi. Este o primãvarã în
deºert.). Andrew Carnegie (1835-1919), om de
afaceri ºi mare filantrop american de origine
scoþianã, unul dintre primii regi ai oþelului, este
considerat unul dintre cei mai bogaþi oameni din
istorie care a susþinut financiar construirea a peste
3.000 de biblioteci în SUA ºi Anglia.
Biblioteca publicã, în conformitate cu legea
bibliotecilor, este biblioteca de tip enciclopedic
pusã în slujba unei comunitãþi locale sau judeþene
care asigurã egalitatea accesului la informaþii ºi
la documentele necesare informãrii, educaþiei
permanente ºi dezvoltãrii personalitãþii
utilizatorilor, fãrã deosebire de statut social sau
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economic, vârstã, sex, apartenenþã politicã, religie
ori naþionalitate. În prezent, în contextul unei
explozii informaþionale evidente, biblioteca publicã
trebuie sã îºi redefineascã misiunea ºi atribuþiile
pentru a rãspunde în mod pozitiv cerinþelor tot mai
diverse ale utilizatorilor prin oferirea de documente
ºi informaþii privind colecþiile bibliotecii pentru
întreaga populaþie, prelucrarea documentelor,
oferirea de servicii de culturã informaþionalã atât
pentru adulþi cât ºi pentru copii, promovarea
valorilor culturale prin organizarea de evenimente,
asigurarea accesului cetãþenilor la toate tipurile
de informaþie comunitarã.
Actualmente aceastã misiune ºi-a pierdut din
valoare în favoarea atragerii a cât mai mulþi
utilizatori cãtre bibliotecã, punându-se un accent
deosebit pe divertisment ºi marketing. În decursul
timpului s-a pierdut tradiþia democraticã a spaþiului
civic care permitea adunarea oamenilor ºi
practicarea discursului public, acesta fiind
transformat într-un loc de petrecere a timpului
liber. Aceastã carenþã ar putea fi rezolvatã prin
intermediul bibliotecii publice care oferã un spaþiu
fizic ºi psihologic ideal pentru discursul public,
pentru exprimarea opiniilor diverse despre
problemele politice ºi sociale. Susþinând discursul
public, biblioteca publicã poate începe sã
revigoreze atât calitatea acestuia, cât funcþia ei
tradiþionalã, aceea de a fi o instituþie democraticã.
Fiind un loc al întâlnirii, bibliotecile îºi asumã ºi
rolul de centru cultural multifuncþional ºi de
dezvoltare comunitarã, grupurile comunitare fiind
sprijinite în a avea un acces echitabil la informaþie
ºi contribuind la creºterea interesului acestora
pentru aspectele legate de cultura ºi identitatea
localã care le oferã un impact semnificativ asupra
apartenenþei la comunitate.
Un alt aspect demn de luat în seamã este acela
cã, în prezent, tot mai multe biblioteci furnizeazã
servicii de informaþii privind sãnãtatea sau mediul
de afaceri propriu firmelor locale. Existã o legãturã
indirectã între utilizarea bibliotecilor publice ºi
incluziunea socialã în ceea ce priveºte dezvoltarea
competenþelor în domeniul informaþiilor, spaþiul real
transformându-se într-un loc al întâlnirii ºi al
petrecerii timpului liber.
Literatura de specialitate în care s-a dezbãtut
aceastã problematicã denunþã erodarea
spaþiului public, pierderea tradiþiei democratice
ºi declinul bibliotecii ca spaþiu public în favoarea
entertainment-ului. Cei mai mulþi cred azi cã
biblioteca publicã nu mai e legatã de misiunea

ei tradiþionalã de a servi democraþia prin
intermediul unor cetãþeni informaþi. De
asemenea, este reclamatã disneylizarea
bibliotecii. Marea întrebare care se ridicã este
cât de publicã e biblioteca publicã? Astfel,
spaþiul public este vãzut aici ca o arenã (establishment al drepturilor civice, libertate de
asociere, presa liberã etc) unde oamenii în mod
voluntar vin împreunã ºi participã ca egali în
dezbaterile publice. Se subliniazã dubla ei
calitate e de a fi deschisã tuturor ºi, evident, de
a fi independentã simultan de sistemele politic
ºi economic. În perioada comunismului
biblioteca s-a axat în interior, mai curând pe rolul
ei tradiþional funcþionând în exterior în special
ca centru de împrumut. O idee de spaþiu public,
chiar ºi într-o formã limitatã, n-a fost posibilã
pentru cã spaþiul public ca forum deschis,
voluntar ºi reflexiv nu reprezenta o opþiune întro lume în care nu existau divergenþe sau erori.
În ultimii ani s-au parcurs paºi importanþi spre
servicii ºi activitãþi extrem de diferite faþã de ce
se obiºnuia în anii trecuþi:
- programe de recalificare profesionalã pentru
ºomeri
- programe de utilizare a unui computer ºi de
învãþare limbi strãine
- digitizarea colecþiilor
- programe destinate unor grupuri specific
(femei, seniori, pictori, cititori, filosofi etc)
- activitãþi de socializare ºi recreere pentru
categorii mai largi de public.
În prima decadã a secolului XXI spaþiul public
ºi-a diminuat importanþa, ceea ce a condus la o
scãdere a implicãrii civice. În ciuda eforturilor
comunitãþilor virtuale de a suplini acest aspect,
comunitãþile bazate pe locul fizic sunt încã
importante în mentalitatea oamenilor, iar aceastã
funcþie poate fi îndeplinitã de biblioteca publicã prin
însãºi funcþia ei democraticã. Oriunde internetul a
tins sã izoleze oamenii, biblioteca ca spaþiu fizic a
fãcut exact opusul. În interiorul instituþiei, ca o
resursã de învãþare revigoratã ºi dinamicã,
biblioteca poate din nou sã devinã nucleul principal
în organizarea comunitãþii intelectuale ºi a
întreprinderii academice.
Cum se poate rezolva aceastã situaþie? În
primul rând prin reformularea misiunii.
Întrebarea este: Biblioteca este doar un centru
de distribuþie a documentelor sau o magazie de
informaþii care permite coexistenþa tuturor
tehnologiilor disponibile? Rãspunsul: Putem sã
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asigurãm cerinþele de loisir ale utilizatorilor fãrã
a ne pierde angajamentul pentru idealul democratic. Pentru a demonstra acest angajament,
bibliotecarii trebuie sã adopte o poziþie mai
activistã care ar trebui sã fie reflectatã în
declaraþia misiunii. Astfel, trebuie venit în
întâmpinarea cerinþelor oamenilor de a se întâlni
ºi de a interacþiona cu ceilalþi ºi de a participa la
discursul public despre problemele comunitãþii,
depãºindu-se graniþa dintre noi faþã de ei ºi
trecerea spre faþã în faþã. De reþinut cã printre
numeroasele motive care îi determinã pe cetãþenii
unei comunitãþi sã apeleze la serviciile unei
biblioteci se numãrã acela cã aceastã instituþie
oferã informaþii bine organizate, uºor accesibile
despre problemele cu care se confruntã
comunitatea dar care furnizeazã ºi programe recreative ºi culturale de înaltã valoare esteticã ºi
moralã. Cum îºi îndeplineºte aceastã misiune:
prin crearea unui sistem bine pus la punct din
punct de vedere biblioteconomic, format dintrun sediu central ºi mai multe filiale destinate unor
utilizatori specifici care sã ofere documente,
informaþii ºi servicii uºor disponibile, astfel încât
toate nevoile informaþionale ale comunitãþii sã fie
satisfãcute cu un minim de întârziere ºi birocraþie.
În ceea ce priveºte promovarea bibliotecii ca
forum public, trebuie avutã în vedere adaptarea
de noi programe de educaþie la conceptul de forum
public:
prelegeri,
forumuri
ºi
grupuri de discuþii. De asemenea, trebuie îndeplinite
standardele pentru discuþiile publice: toleranþã,
respect pentru opiniile celor din jur, dorinþa de a
asculta, accent pe persuasiune ºi nu pe forþã,
evitarea dogmatismului etc. Dialogul nu implicã
neapãrat argumente combative ci o discuþie axatã
pe toleranþã, deoarece toate opiniile sunt
binevenite. O altã soluþie ar fi crearea de forumuri
pentru grupuri specifice: seniori, pictori, filosofi,
femei, iubitori de animale etc., acest tip de activitãþi
facilitând includerea cetãþenilor în sfera publicã.
O anume parte a legislaþiei actuale considerã
persoanele care calcã pragul bibliotecii ca fiind
clienþi. Aceastã idee trebuie depãºitã, aceste
persoane trebuind sã fie vãzute ca ºi
coproprietari ai aceste instituþii democratice,
cetãþeni activi ai comunitãþii. Acest lucru nu se
obþine simplu, ci este un proces continuu care
implicã factori educaþionali, cunoºtinþe de eticã
ºi politicã astfel încât fiecare cetãþean sã îºi
cunoascã nu numai drepturile dar ºi îndatoririle,
în termeni de libertate de întrunire.
14

În Atena anticã, cetãþenii nu se întâlneau doar
pentru a-ºi formula opinia politica publicã, ci ºi
pentru a se educa reciproc pentru a fi capabili sã
acþioneze corect. ªi bibliotecile publice pot deveni
mici agore unde sã fie încurajate participarea la
dialogul civic prin oferirea oportunitãþii de a se
întâlni faþã în faþã. În acest fel una din funcþiile
esenþiale ale bibliotecii se transformã de la
furnizor de informaþii la arenã pentru
deliberarea publicã, jucând rolul unui centru
comunitar în care cetãþeanul îºi exprimã
apartenenþa la un grup. Din ce în ce mai mult,
biblioteca încearcã sã serveascã individul prin
intermediul grupurilor din care face parte.
Grupurile existente folosesc spaþiile puse la
dispoziþie de bibliotecã pentru prelegeri, forumuri,
întâlniri de club etc. dar ºi pentru discuþii asupra
unor lecturi, analizarea unor probleme sociale
importante, reunirea unor grupuri de copii pentru
ore de poveste sau de tineri pentru discuþii
referitoare la filme sau poate pentru seri de poezie
sau seri de audiþii.
În prezent, toþi factorii de decizie trebuie sã fie
conºtienþi cã biblioteca publicã este o instituþie de
importanþã strategicã, fiind cel mai important
serviciu civil de stocare ºi difuzare a informaþiei
dintr-o comunitate. Investiþia în biblioteca publicã
înseamnã menþinerea unei instituþii civilizatoare cu
un mare impact în cultivarea ºi informarea unui
popor. Ca în orice domeniu de activitate, deþinerea
ºi obþinerea informaþiilor relevante ºi de ultimã orã
influenþeazã în mod pozitiv deciziile adoptate la
orice nivel instituþional, informaþia fiind consideratã
o resursã foarte importantã alãturi de cele clasice:
munca, natura, capitalul. În acest sens, autoritãþile
locale ºi naþionale trebuie sã-ºi elaboreze o
strategie în domeniul bibliotecilor ºi a informãrii în
acord cu normele internaþionale referitoare la
acest aspect. Un loc care gãzduieºte
reciprocitatea tu ºi a mea ne consolideazã
moralitatea socialã ºi, în final, democraþia. Acela
este biblioteca publicã!
REFERINÞE:
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Proiectul INNO3D: Implementarea serviciilor
de imprimare 3D în biblioteci
Începând cu luna septembrie 2019,
Universitatea
Transilvania
din
Braºov
implementeazã, împreunã cu alte ºapte universitãþi
europene, proiectul INNO3D  Servicii  suport
pentru imprimare 3D, pentru cetãþeni inovatori.
Proiectul INNO3D este finanþat în cadrul
programului Erasmus Plus, apelul Parteneriate
Strategice, fiind coordonat de Limerick Institute of
Technology. Partenerii îºi propun sã dezvolte
instrumente pentru instruirea bibliotecarilor în
utilizarea imprimãrii 3D, astfel încât sã aibã abilitãþile
de a îndruma utilizatorii bibliotecii sã foloseascã
aceastã tehnologie.

Fig. 1 WEBSITE-ul proiectului,
https://www.inno3d.eu/

Partenerii proiectului sunt:

Fig. 2 Partenerii proiectului

Proiectul este conceput pentru a îmbunãtãþi ºi
diversifica serviciile oferite utilizatorilor bibliotecilor
publice, precum ºi cele universitare, urmãrind
transferul de abilitãþi  cheie ºi oportunitatea de a
dezvolta competenþe de imprimare 3D. Acest
obiectiv va fi atins prin formarea bibliotecarilor, care
apoi vor instrui utilizatorii bibliotecii, studenþii,
personalul ºi utilizatorii în general sã foloseascã
serviciile de tipãrire 3D.
Bibliotecile au fost întotdeauna spaþii utilitare
care au fost create pentru a împãrtãºi ºi a oferi
acces la resurse de învãþare ºi îmbogãþire.
Introducerea de noi tehnologii, precum imprimarea
3D, face parte din misiunea de a preda abilitãþi de
actualitate pentru societatea multimedia.
Imprimarea 3D este un exemplu al tipului de
resursã care va transforma bibliotecile de astãzi în
hub  uri de învãþare ºi va oferi comunitãþilor acces
la tehnologii care vor avea un impact semnificativ
în domenii precum cercetarea ºtiinþificã, arhitecturã,
producþie, inginerie, asistenþã medicalã ºi altele.
Este important de menþionat cã scopul imprimãrii
3D în biblioteci nu este de a crea, spre exemplu, o
danturã artificialã. Un utilizator al bibliotecii se poate
familiariza, însã, cu tehnologia ºi potenþialul creaþiei
digitale ºi poate consolida aceastã învãþare cu
proiecte hands-on mai simple. Prin urmare, se
urmãreºte introducerea eficientã a tehnologiei
imprimãrii 3D în societate ºi punerea ei la dispoziþia
cetãþenilor obiºnuiþi.
În urma instruirii în domeniul utilizãrii imprimãrii
3D, bibliotecarii din cele 8 universitãþi din proiect
(1 în Irlanda, 2 în România, 2 în Grecia, 1 în
Slovacia, 1 în Spania, 1 în Portugalia) vor pilota
apoi un nou curriculum de imprimare 3D în rândul
utilizatorilor bibliotecilor universitare. Astfel, în
medie, peste 500 de utilizatori pentru fiecare dintre
universitãþile partenere se vor familiariza cu aceastã
tehnologie inovativã.
Derularea acestui proiect în bibliotecile
universitare ºi publice va duce la o creºtere a
numãrului de utilizatori de bibliotecã din aceste
instituþii, dar ºi la o creºtere a promovãrii acestor
tehnologii inovatoare în rândul cetãþenilor
(utilizatorii bibliotecii). Asimilarea cunoºtinþelor
legate de aceste tehnologii inovatoare, de cãtre
bibliotecari, va duce la dezvoltarea personalã ºi la
învãþarea pe tot parcursul vieþii, dar ºi la
diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor
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bibliotecilor, sporind atractivitatea lor pentru
generaþiile tinere. În mod implicit, acest aspect va
creºte vizibilitatea acestor instituþii, nu numai la nivel
local, ci ºi la nivel internaþional.
Acest proiect reprezintã o oportunitate nu numai
pentru studenþii facultãþilor cu profil tehnic, ci pentru
oricine doreºte sã realizeze diverse proiecte
specifice, folosind imprimarea 3D. Se preconizeazã
cã proiectul va avea un impact imediat, precum ºi
efect pe termen lung asupra proceselor
educaþionale îmbunãtãþite ºi modernizate în zona
imprimãrii 3D, în universitãþi, biblioteci ºi societate.
Proiectul INNO3D îºi propune sã dezvolte
instrumente pentru instruirea bibliotecarilor în
utilizarea tipãririi 3D, astfel încât sã
dobândeascã abilitãþile de a instrui utilizatorii
bibliotecii în acest domeniu.
Prima instruire privind predarea acestui subiect
folosind metoda bazatã pe dovezi s-a desfãºurat
la Limerick, Irlanda. ( Fig.3)

Fig. 3: Instruire in Limerick, Irlanda
Imprimarea 3D, cunoscutã ºi sub denumirea de
fabricaþie aditivã sau prototipaj rapid, permite
utilizatorilor sã creeze dintr-un fiºier digital un obiect
tridimensional, fizic, de orice formã. Procesul de
imprimare foloseºte straturi subþiri succesive de
material care ar putea fi din plastic, cauciuc sau
metal. Un design virtual este realizat într-un fiºier
CAD, utilizând un program de modelare 3D sau un
scaner 3D. Scanerul face o copie digitalã,
tridimensionalã, a unui obiect ºi îl introduce într-un
program de modelare 3D. Apoi, o imprimantã 3D
este utilizatã pentru a crea obiectul respectiv. Utilizatã
pe scarã largã pentru proiecte de prototipare ºi
proiectare, imprimarea 3D permite ca o idee sã se
transforme într-un produs finit, cu costuri reduse.
Imprimarea 3D este utilã oricui are nevoie de
prototipuri personalizate, într-un volum redus, ca
de exemplu: realizarea de modele pentru proiecte
de studiu, testarea ideilor de proiectare, crearea
de ajutoare vizuale ºi crearea de componente
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pentru încorporarea în modele la scarã mai mare.
Posibilitãþile sunt limitate doar de dimensiunea
imprimantei ºi imaginaþia utilizatorului.
Imprimarea 3D are multe aplicaþii în domeniul
educaþional, inclusiv:
· crearea de prototipuri 3D, pentru a înþelege
pe deplin principiile proiectãrii inginereºti ºi pentru
a experimenta provocãrile întâmpinate pe parcurs
· de prototipuri de proiecte de produse ºi ambalaje
· crearea de replici 3D ale anatomiei
· de replici 3D de dovezi, cum ar fi amprentele,
sau resturile scheletice ºi reconstrucþia facialã
Pentru toate bibliotecile - indiferent dacã
funcþioneazã în cadrul unor ºcoli publice, colegii sau
universitãþi - avantajele accesului la imprimarea 3D
sunt mari. Fiecare tip de bibliotecã are propriile sale
nevoi unice, astfel încât aplicaþiile ºi cazurile de
utilizare sunt destul de diverse. Familiarizarea
utilizatorilor, indiferent de vârstã, cu tehnologii
emergente reprezintã o pregãtire excelentã pentru
locul de muncã digital, încurajând totodatã munca
în echipã ºi aducând emoþie ºi distracþie în învãþare.
Serviciile de imprimare 3D reprezintã un pas
important în modernizarea serviciilor oferite de
bibliotecã, susþine interacþiunea utilizatorilor cu
conþinutul ºi antreprenoriatul individual.
Imprimarea 3D este o componentã importantã a
miºcãrii Makerspace. Un Makerspace este un spaþiu
de lucru colaborativ, într-o bibliotecã sau separat,
pentru realizare, învãþare, explorare ºi partajare,
care foloseºte instrumente de înaltã tehnologie.
Aceste spaþii sunt deschise tuturor cursanþilor,
antreprenorilor ºi au o varietate de echipamente
pentru producãtori, inclusiv imprimante 3D, aparate
cu laser, maºini CNC ºi chiar maºini de cusut. Astfel,
un Makerspace este o încãpere care conþine
instrumente ºi componente, care le permite
oamenilor sã intre cu o idee ºi sã plece cu un proiect
complet. Scopul este de a lucra împreunã pentru a
învãþa, colabora ºi împãrtãºi idei ºi cunoaºtere.
Rezultatele proiectului INNO3D vor fi utile nu doar
pentru cercetãtori ºi educatori, ci ºi pentru cursanþi ºi
utilizatori de tot felul, contribuind la stimularea curiozitãþii,
inovaþiei, creãrii, antreprenoriatului pentru învãþarea
pe tot parcursul vieþii ºi economiei cunoaºterii. Astfel,
implementarea tehnologiei de imprimare 3D în biblioteci
aduce beneficii într-un spectru larg - de la educaþie, la
antreprenoriat ºi dezvoltare economicã.
REFERERINÞE:
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Bibliotecarul modern. Bibliotecarul 2.0
În literatura de specialitate s-a conturat, de-a lungul
timpului, ideea cã bibliotecarul este gardianul graniþei dintre
ordine ºi haos1, este expertul sau profesionistul în informare,
iar utilizatorul este persoana care are nevoie de expertiza
bibliotecarului2. În perioada actualã, navigarea în spaþiul Web,
descoperirea informaþiei prin intermediul cunoscutelor
motoare de cãutare, comunicarea mediatã de calculator ºi
partajarea cunoºtinþelor pe platformele de socializare sunt
acþiuni obiºnuite, cotidiene, derulate de toate categoriile de
internauþi, indiferent de generaþia din care fac parte. În acest
context, bibliotecarul contemporan sau Bibliotecarul 2.0
trebuie sã se adapteze ºi sã se reinventeze, astfel încât sã
fie prezent în mediul online, sã ghideze, sã îndrume în mod
discret utilizatorul, sã îi stea alãturi ºi sã ajute atunci când
este nevoie...

Termenul Bibliotecar 2.0
Identitatea profesionalã a bibliotecarului a fost legatã,
de cele mai multe ori, de colecþii pentru cã biblioteca însãºi
a fost confundatã cu colecþiile sale3, dar, pe mãsurã ce
noile tehnologii au fost integrate în activitatea de zi cu zi,
competenþele s-au schimbat în mod inevitabil4: bibliotecarul
custode s-a transformat într-un bibliotecar hibrid numit inginer
de informaþie5, bibliotecar de sistem, manager al informaþiei,
mediator informaþional, consilier informaþional, analist al
informaþiei, specialist Web, specialist social media, marketer online de servicii de bibliotecã.
Termenul Bibliotecar 2.06 a fost propus, în anul 2005,
de cãtre Stephen Abram, vicepreºedintele companiei Innovation SirsiDynix, ca o provocare pentru specialiºtii din
spaþiul infodocumentar, în societatea contemporanã,
dominatã de noile tehnologii ale informaþiei ºi comunicaþiilor.
Bibliotecarul 2.0 este un guru al erei informaþionale7 crede
Abram, în primul rând ºi înainte de toate, el înþelege
utilizatorii la un nivel profund, nu doar ca pointeri ºi clickuri,
ci în termeni care se referã la þintele ºi aspiraþiile lor, la
nevoile sociale ºi informaþionale8.
Bibliotecarul 2.0 - Definiþie ºi caracteristici
în literatura de specialitate
Chiar dacã a fost formulatã în anul 1972, definiþia
bibliotecarului, datã de Shera, îºi pãstreazã nu doar
frumuseþea ci ºi actualitatea la început de secol XXI:
bibliotecarul este un misionar al minþii umane9. Într-adevãr,
prin obiective ºi prin activitãþile pe care le desfãºoarã,
bibliotecarul are o profesie umanã pentru cã, pe de-o parte,
lucreazã cu pepite de cunoºtinþe, rezultate ale gândirii
umane, iar, pe de altã parte, se aflã într-o permanentã
interacþiune cu consumatorul de cunoºtinþe ºi informaþii.
În spaþiul virtual, gradul de interacþiune între bibliotecar
ºi internauþi se accentueazã sau ar trebui sã se

accentueze, comunicarea fiind premisa unei colaborãri
trainice între cei doi jucãtori din sfera publicã a Bibliotecii
2.0, adicã a bibliotecii contemporane care lucreazã în
mediul online, pe baza resurselor electronice de care
dispune, a instrumentelor de nouã generaþie de descoperire
a informaþiei, a serviciilor de apomediere pe care le oferã.
În acest context, bibliotecarul devine Bibliotecarul 2.0,
iar utilizatorul se transformã în Utilizatorul 2.0.
Bibliotecarul este interfaþa informaþionalã umanã într-o
lume dominatã de tehnologie10 susþine Coravu, care
vorbeºte despre Bibliotecarul 2.0 în calitatea sa de
intermediar difuz în reþeaua Web. În opinia noastrã, rolul
acestuia este unul foarte dificil ºi delicat. Delocalizarea
ºi globalizarea serviciilor de bibliotecã conduc la o situaþie
absolut paradoxalã: nevoia fireascã de asistenþã de
specialitate în procesul de descoperire a informaþiei este
înlocuitã, din ce în ce mai evident, de refuzul utilizatorilor
de a fi îndrumaþi în mod direct. Încrederea în forþele proprii,
autosuficienþa, nevoia de autonomie în mediul online
determinã un comportament specific al internautului,
interesat, în special, de serviciile de tip autoservire (selfservice). Astfel, Bibliotecarul 2.0 are misiunea sã rezolve
dilema procesului de dezintermediere, care tinde sã
devinã pregnant. El se vede nevoit sã se transforme întrun apomediator al cunoaºterii, care vegheazã discret la
acþiunile utilizatorului ºi intervine atunci când este cazul.
Practic, este un intermediar nevãzut, dar prezent în reþea.
În viziunea lui Heinrichs ºi Limm11, Bibliotecarul
2.0 este profesionistul capabil sã ofere servicii
extinse, sã creeze ºi sã disemineze cunoºtinþe în
spaþiul Web 2.0. Aceeaºi opinie este exprimatã ºi
de Alexander Feng în sensul cã Bibliotecarul 2.0
este, pe de-o parte, furnizor ºi difuzor/activator de
informaþii (information enabler) cu competenþe
tehnologice în transferul acþiunii de descoperire a
resurselor cãtre utilizatori, iar, pe de altã parte, cre-
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ator de cunoºtinþe, cu priceperea de a aplica
tehnologiile de partajare a cunoºtinþelor12.
John Cullen crede cã Bibliotecarul 2.0 este un
catalizator al inovaþiei ºi al partajãrii cunoºtinþelor13. Mai
mult decât atât, el se constituie ca o resursã
organizaþionalã criticã, capabilã sã creeze valoare
adãugatã la nivel instituþional.
Pentru Watson ºi Harper, Bibliotecarul 2.0 reprezintã
forþa motrice a Bibliotecii 2.014, având abilitatea de a
înþelege puterea oportunitãþilor oferite de instrumentele
Web 2.0 în comunicarea cu utilizatorii ºi în managementul
social al informaþiei.
Spre deosebire de bibliotecarul tradiþional care
manifestã, în general, o rezistenþã puternicã la
schimbare, Bibliotecarul 2.0 actual trebuie sã fie, potrivit
opiniei lui Knight15, un campion al schimbãrii, conºtient
de plusurile, minusurile, ameninþãrile ºi oportunitãþile
bibliotecii, în relaþie cu politicile ºi strategiile adoptate
pe termen lung ºi cu dezvoltãrile societãþii, pe multiple
planuri, la nivel global.
Foarte interesantã ºi actualã este imaginea conturatã
de David Lee King: Bibliotecarul 2.0 are iscusinþa sã
spunã povestea bibliotecii prin intermediul diferitelor
media (text, audio, video, fotografii)16.
Vargas17 aratã cã Bibliotecarul 2.0 poate fi numit
bibliotecarul mixat (the blended librarian) pentru cã acesta
reprezintã profesionistul în biblioteconomie ºi ºtiinþa informãrii
cu abilitãþi tehnologice care îi permit sã lucreze în spaþiul
WWW cu resursele electronice ºi noile tehnologii.
Într-o viziune mai largã, Vesna Crnogorac ºi Jasmina
Ninkov sunt convinºi cã ceea ce se aºteaptã de la
bibliotecarii secolului al XXI-lea este ca aceºtia sã treacã
de la statutul de experþi care lucreazã pentru un
angajator la statutul de repezentanþi activi ai unei game
largi de cetãþeni18. Pentru a rãmâne în acelaºi registru,
preluând câteva din ideile lui Philip Kotler despre
conceptul Marketing 4.019, putem afirma cã Bibliotecarul
2.0 ºi Biblioteca 2.0 sunt exponenþi ai transferului de la
structura verticalã de putere la structura orizontalã prin
procesul de globalizare ºi cu ajutorul instrumentelor de
comunicare 2.0, de la individual la social prin platformele
sociale, de la exclusivitatea elitei la incluziune, din perspective multiple: socialã, economicã, culturalã,
tehnologicã, politicã.
Bibliotecarul 2.0 - competenþe
În contextul noilor tehnologii, caracteristicile
principale ale bibliotecarului contemporan sunt
evidenþiate de Huvila20 prin intermediul unor cuvintecheie, identificate în cadrul studiului de caz realizat,
în 2013, cu 100 de bibliotecari finlandezi: competenþã
în Internet, interactivitate, sociabilitate,
comunicativitate, orientare cãtre utilizator, deschidere
spre Internet, persoanã activã, la curent cu noutãþile,
deschisã, energicã, multitalentatã, adaptabilã, cu
abilitãþi IT. Este vorba, cu precãdere, despre aºa
numitele abilitãþi soft (soft skills) de comunicare ºi
interactivitate interpersonalã la care se adaugã
competenþele hardware ºi software. Tot acest mãnunchi
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de abilitãþi întãreºte ideea, expusã de Feng21, cã
Biblioteca 2.0 are nevoie de profesioniºi mult mai bine
echipaþi ºi cu o educaþie mult mai largã ºi acoperitoare
faþã de cei din urmã cu 10 ani.
În opinia lui Patil, Bibliotecarul 2.0 reprezintã un
profesionist cu o personalitate deosebitã: pasionat,
inspirat, creativ, flexibil, dispus sã iasã din zona de
comfort ºi sã îºi asume riscuri, inovator, gata sã
încerce lucruri noi, deschis cãtre comunicare ºi cãtre
interacþiunea cu publicul, conºtient cã poarta cãtre
cunoaºtere, pãzitã cu strãºnicie de cãtre bibliotecar,
este acum deschisã în ambele sensuri, atât pentru
utilizatori cât ºi pentru bibliotecari22. În acest context,
Bibliotecarul 2.0 trebuie sã reuneascã abilitãþi care sã
îl transforme într-un specialist în ceea ce se numeºte
astãzi fluenþã informaþionalã, concept definit de Harris
ºi Millet23 ca fiind rezultatul optim obþinut atunci când
abilitãþile de gândire criticã se combinã cu
competenþele digitale relevante ºi cultura informaþiei.
Bibliotecarul 2.0 este bibliotecarul în miºcare (the
shifted librarian24) sau bibliotecarul mobil (the floating
librarian), echivalentul, în mediul virtual, al bibliotecarului
hoinar (the rover librarian), care face în aºa fel încât
biblioteca ºi serviciile sale de referinþe sã se deplaseze,
sã meargã cãtre utilizatori, în acord cu aºteptãrile lor
(mai ales ale celor din generaþiile numite Millenials, Y
sau Z ºi chiar ale celor din generaþia Baby Boomers) prin
intermediul paginilor Web, al mesajelor de poºtã
electronicã, chat-ului online, webex-urilor, al platformelor
social media, în general al serviciilor de tip just-in-time.
Este vorba, mai mult decât orice ºi dincolo de
competenþele tehnologice, despre o schimbare de
atitudine ºi adoptarea unui nou mod de gândire ºi
comportament, adecvat miºcãrii Web 2.0. ºi
expectanþelor internauþilor la început de secol XXI. Pe
scurt, este vorba despre bibliotecarul neliniºtit (the
unquiet librarian), dupã cum îl vede Buffy Hamilton25, ºi
bibliotecarul ubicuu (the ubiquitous librarian) aºa cum
este descris de cãtre Brian Mathews26.
Bibliotecarul 1.0 versus Bibliotecarul 2.0
Bibliotecarul 1.0 sau bibliotecarul hibrid este
bibliotecarul cãrturar, preocupat de construirea ºi
dezvoltarea colecþiilor pe suport hârtie în timp ce
Bibliotecarul 2.0 poate fi numit Information Resource
Manager, focalizat pe creºterea capacitãþii bibliotecii
de a oferi acces online la un numãr cât mai mare de
baze de date ºtiinþifice de publicaþii seriale ºi cãrþi
electronice. Bibliotecarul 1.0 este, în acelaºi timp,
bibliotecarul specialist în catalogare, clasificare ºi
indexare, precum ºi bibliotecarul de sistem, specializat
sã lucreze în sistemele integrate de bibliotecã ºi sã
actualizeze cu informaþii pagina Web a bibliotecii.
Bibliotecarul 2.0 este, în plus, un metadata manager,
cu abilitãþi de configurare ºi actualizare a depozitelor
instituþionale ºi platformelor digitale, cu cunoºtinþe de
exploatare a platformelor de servicii de bibliotecã de
nouã generaþie, a sistemelor de descoperire a informaþiei
la nivel Web, a platformelor de tip Linked Data, cu
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preocupãri în transferul de obiecte digitale cãtre
platformele agregatoare de conþinut la nivel european
ºi/sau internaþional. Bibliotecarul 1.0 este bibliotecarul
expert, specializat în serviciile de referinþe care
intermediazã procesul de livrare a conþinutului cãtre
utilizatori, este bibliotecarul cercetãtor, metodist ºi
profesor care asigurã derularea serviciilor de informare
ºi documentare prin elaborarea de bibliografii,
biobibliografii, ghiduri, prin susþinerea cursurilor de
culturã a informaþiei, în regim Face-to-Face ºi prin
publicarea materialelor pe pagina Web. Bibliotecarul 2.0
translateazã aceste activitãþi în spaþiul virtual, unde
acþioneazã ca un facilitator de e-learning difuz, ca un
promotor al accesului deschis, ca un consilier în licenþele
Creative Commons, în Text and Data Mining, Big Data,
RIM (Research Information Management), RDM (Research Data Management) ºi RDS (Reseach Data Services). Bibliotecarul 2.0 acþioneazã ca un partener al
comunitãþii, are încredere radicalã în aºa-numitul
fenomen de inteligenþã colectivã, este un coechipier, în
jocul de partajare a cunoºtinþelor, al Utilizatorului 2.0,
pe care îl acceptã în calitate de creator de conþinut ºi
de prosumer, asigurând o permanentã relaþie de
comunicare ºi cooperare cu acesta.

Concluzii
În cadrul bibliotecii, exisã doi actori principali:
bibliotecarul ºi utilizatorul. Fiecare dintre aceºtia a
strãbãtut aceleaºi etape parcurse de instituþia
bibliotecii de-a lungul timpului, având un status-quo
corespunzãtor fiecãrei etape. De exemplu,
bibliotecarul a fost, pe rând, gardian al tãbliþelor de
lut, maestru al cãrþilor, om de ºtiinþã, filosof, scriitor,
poet, scrib, preot, cãlugãr, profesor, cercetãtor, specialist în informare, specialist în comunicare, consultant în informaþie, stewart informaþional, manager
al informaþiei, cibernetician, antisavant, lord al
cunoaºterii, Bibliotecar 2.0.
Avantajul bibliotecarului din ultimele decenii este
acela cã se sprijinã pe experienþa acumulatã de
înaintaºi atât în domeniul ºtiinþei informãrii ºi
documentãrii, cât ºi în domeniul tehnologiei
informaþiei ºi comunicãrii. În acest caz, se poate
aplica aceeaºi sugestivã metaforã, folositã adeseori
pentru a descrie importanþa parcurgerii literaturii de
specialitate în procesul de cercetare, metaforã
bazatã pe spusele lui Isaac Newton: Dacã am vãzut
mai departe decât alþii, este pentru cã am stat pe
umerii unor giganþi. De altfel, aceastã extraordinarã
observaþie a devenit deviza Google Scholar, care
afiºeazã în ecranul de cãutare sintagma Stand on
the shoulders of giants
În ceea ce priveºte utilizatorul, acesta a avut un
parcurs mai puþin diversificat: timp de secole a fost cititor,
iar în ultimele decenii a devenit utilizator, internaut, surfer
de informaþii, Utilizator 2.0, pentru cã i s-au pus la
îndemânã instrumente de acces la resurse, de la distanþã.
În perioada actualã, între Bibliotecarul 2.0 ºi
Utilizatorul 2.0 trebuie sã existe, în acord cu

binecunoscuta alegorie dilema prizonierului, o relaþie
de cooperare, bazatã pe luarea unor decizii optime de
colaborare, astfel încât încrederea reciprocã sã
creascã, iar comportamentul fiecãruia dintre
participanþii la jocul derulat în spaþiul infodocumentar
online sã se îmbunãtãþeascã spre beneficiul tuturor.
Este timpul, acum mai mult ca oricând, ca bibliotecarul
contemporan  Bibliotecarul 2.0 sã iasã din anonimat,
sã îºi facã simþitã prezenþa în spaþiul online, oferind,
tuturor celor care au nevoie, suport în descoperirea
informaþiei în format integral, rãspunsuri relevante la
întrebãri, ºtiri pertinente ºi utile, ghiduri de culturã ºi
fluenþã a informaþiei, instrucþiuni pentru acccesul
mobil la resurse ºi exploatarea eficace a bazelor de
date ºtiinþifice online, tutoriale privind redactarea
corectã a lucrãrilor, instrumente de analizã,
cercetare ºi management al informaþiei. Dupã cum
spune Emil Cioran în lucrarea T r a t a t d e
descompunere: Omul o ia din nou de la început în
fiecare zi, în ciuda a tot ce ºtie, împotriva a tot ce
ºtie...., tot aºa, Bibliotecarul 2.0 ºi Utilizatorul 2.0
se aflã într-o permanentã stare de învãþare, de
metamorfozare întru mai bine în tot ceea ce înseamnã
informare, tehnologie, comunicare ºi profesie.
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR
Formarea profesionalã continuã a personalului 
proces sistematic de schimbare a comportamentului,
cunoºtinþelor ºi motivaþiei angajaþilor
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa realizeazã anual Programul de pregãtire
profesionalã, elaborat în funcþie de interesele
instituþiei ºi de necesitãþile de instruire ale
bibliotecarilor din întreg judeþul. Programul constã
în întâlniri profesionale pe ateliere de lucru sau
expuneri în plen (temele sunt susþinute de
bibliotecari cu experienþã ºi specialiºti în domeniu)
ºi în diferite cursuri de perfecþionare profesionalã,
de specializare sau calificare livrate de furnizori
acreditaþi în domeniul culturii la nivel naþional.
În acest sens, instituþia noastrã a organizat în
perioada 25-28 noiembrie 2019 cursul de formare
profesionalã Marketing de bibliotecã. Marketingul echipei. Formatorul invitat a fost Victor Blãnaru,
expert în cadrul Institutului Naþional pentru
Cercetare ºi Formare Culturalã/Centrul de
Pregãtire Profesionalã în Culturã Bucureºti.
Bibliotecari, fie ei din cadrul entitãþii
organizatoare sau din biblioteci din judeþul
Dâmboviþa, s-au bucurat de sesiuni de instruire
inedite ºi interesante, în cadrul cãrora au aflat
noutãþi profesionale atât în domeniul comunicãrii
ºi relaþiilor cu publicul, cât ºi în ceea ce priveºte
lucrul în echipã, comunicarea instituþionalã,
construcþia de brand, comunicarea în echipã ºi
imaginea intituþionalã, reflecþia intituþionalã în
publicul þintã ºi în comunitatea localã, branding
profesional ºi/sau personal ori biblioteci-brand în

lume.
Oamenii învaþã în diferite perioade ale vieþii ºi
a activitãþii lor profesionale, fiind capabili sã aplice
în mod diferit ceea ce învaþã. Abilitatea de a învãþa
trebuie sã fie însoþitã de motivaþia sau intenþia de
a învãþa. Motivaþia de a învãþa este în legãturã cu:
importanþa funcþiei pentru individ; importanþa
cunoºtinþelor ºi a deprinderilor care trebuie
învãþate; cum va ajuta pe individ cunoºtinþele ºi
deprinderile ce trebuie învãþate; ce reprezintã
învãþarea pentru individ ºi altele. Disponibilitatea
individului pentru învãþare este în legãturã cu
importanþa informaþiilor profesionale pentru el,
precum ºi îndeplinirea unor astfel de obiective cum
sunt: împlinire profesionalã, avansare, autoritate,
influenþa colegilor de muncã, creativitate,
curiozitate, frica de eºec, recunoaºtere ºi statut
profesional, responsabilitate ºi altele.
Întregul curs de formare a dat posibilitatea
bibliotecarilor pe de o parte, de a asimila noi
competenþe, care sã le permitã sã-ºi exercite cu
succes profesia, ºi pe de altã parte, sã le trezeascã
dorinþa de a se autoperfecþiona, de a se dezvolta
profesional armonios, de a se adapta continuu unei
societãþi în permanentã schimbare.

Vlãduþ Andreescu

vicepreºedinte Filiala ANBPR Dâmboviþa
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Activitatea Filialei
ANBPR Dâmboviþa
2015-2019
La începutul anului 2020, Filiala ANBPR
Dâmboviþa a prezentat în faþa Adunãrii generale
raportul de activitate aferent perioadei 20152019, activitãþile, proiectele ºi campaniile
promovate de aceasta în tot acest timp.
La finalul raportului Adunarea generalã a
Filialei ANBPR Dâmboviþa sã aleagã prin vot
conducerea filialei pentru urmãtorii 4 ani.
În anul 2015, urmând tradiþia anilor anteriori
Filiala ANBPR Dâmboviþa a organizat douã
întâlniri profesionale ( aprilie ºi noiembrie) în
cadrul Cafenelei ANBPR. Cea din aprilie
defãºuratã cu ocazia Zilei Bibliotecarului a
cuprins douã secþiuni:
I. WORKSHOP de dezvoltare profesionalã
pentru bibliotecarii din bibliotecile publice,
ºcolare ºi universitare  iniþierea / dezvoltarea
de servicii noi, bazate pe nevoile membrilor
comunitãþii
dâmboviþene;
(pagina
adolescentului)  promovarea unei strategii noi
în susþinerea imaginii ºi rolului bibliotecii ºi
bibliotecarului, în comunitatea noastrã;
(campanii de advocacy)  prezentarea
serviciilor oferite de Biblioteca Judeþeanã I. H.
Rãdulescu Dâmboviþa;  oferta de cursuri
pentru dezvoltarea profesionalã a bibliotecarilor
din cadrul Centrului de Formare al al ANBPRului (Asociaþia Naþionalã a Bibliotecilor ºi
Bibliotecarilor Publici din România) (site-ul
ANBPR- oferta cursuri 2015)
Atelierul de lucru a avut ca temã:
1. Analiza comunitãþii;
2. Publicul þintã al celor trei tipuri de biblioteci;
3. Servicii noi de bibliotecã versus tradiþionale;
4. Parteneriate ºi resurse necesare în iniþierea
de noi servicii de bibliotecã;

II. BLAZONUL PROFESIONAL
Într-un blazon cu formã de carte au fost scrise
4 întrebãri al cãror rãspuns a trebuit sã fie
reprezentat printr-un desen.
Întrebãrile au fost:
1. Ce bibliotecar/ã sunt?
2. Ce-mi place cel mai mult la profesia de
bibliotecar?
3. Ce nu-mi place la profesia de bibliotecar?
4. Spre ce vreau sã mã îndrept în profesia
mea?
Cafeneaua ANBPR din noiembrie a avut ca
temã Biblioteca de ieri nu este biblioteca de
azi, iar biblioteca de azi nu va fi cea de mâine
În anul 2016 Biblioteca Judeþeanã Ion
Heliade Rãdulescu prin Filiala ANBPR
Dâmboviþa organizeazã Marºul lecturii,
activitate care a avut ca scop promovarea
lecturii în rândul comunitãþii.
În 2017 Ziua Bibliotecarului din România ºi
Ziua Forþelor Tereste a fost realizatã de
Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu
Dâmboviþa în parteneriat cu Garnizoana
Târgoviºte ºi a inclus: ceremonial militar ºi
religios; expoziþie de tehnicã ºi echipamente
militare; comunicãri (Ziua Forþelor Terestre,
Ziua Forþelor Terestre); lansarea volumului
Victor Petrescu: 75 de trepte: Biobibliografie
(autori: Agnes Erich, Monica Mocanu); moment
muzical susþinut de artiºti ai Centrului Judeþean
de Culturã Dâmboviþa; recital poetic.
În anul 2018, tot cu ocazia Zilei
Bibliotecarului din România la sediul Bibliotecii
Judeþene Dâmboviþa s-au desfãºurat o serie de
activitãþi dintre care amintim: Biblioteca la
prezent  activitãþi nonformale derulate de
bibliotecã, Biblioteca publicã  servicii
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inovatoare pentru comunitate dar ºi lansãri de
carte. În perioada 22-23 noiembrie 2018,
Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu
Dâmboviþa a organizat Zilele Bibliotecii.
Programul a inclus: dezbateri ºtiinþifice în
An Centenar (în parteneriat cu Universitatea
Valahia din Târgoviºte), lansãri de carte,
premiile Bibliotecii, vizionãri de filme istorice,
lecturã publicã, expoziþii, program artistic,
vizite ghidate ºi activitãþi pentru cei mai tineri
utilizatori.
Partener media: Radio România prin posturile
naþionale Radio România Actualitãþi ºi Radio
România Cultural.
Cafeneaua ANBPR din toamna anului 2018 a
prilejuit un alt fel de dialog profesional între
bibliotecari, unde subiectul principal l-a constituit
rolul bibliotecarului în promovarea bibliotecii în
rândul comunitãþii.
Anul 2019 continuã manifestãrile legate de
carte marcând Ziua Biliotecarului din România
cu un program din care nu au lipsit dezbaterile
legate de rolul cãrþii în competiþia cu socialmedia.
Cel mai ambiþios proiect derulat de Biblioteca
Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa în anul
2019 rãmâne însã cel derulat în parteneriat cu
televiziunea Columna ºi anume documentarul
intitulat Ex-libris. Scopul documentarului a fost
prezentarea cãrþilor cu valoare bibliofilã din
colecþiile bibliotecii.
Pe parcursul a 13 episoade, doi dintre
specialiºtii bibliotecii, prof.univ.dr. Agnes Erich 
pentru cartea româneascã, ºi prof.dr. Alexandru
ªtefãnescu  pentru carte strãinã, au prezentat
câte o carte veche, îmbinând informaþiile cu privire
la cartea prezentatã, cu povestiri sau contextul
istorico-cultural din epocã.

La finalul raportului Adunarea generalã a
Filialei ANBPR Dâmboviþa a desemnat prin vot
conducerea filialei pentru urmãtorii 4 ani.
Componenþa noului birou este urmãtoarea:
Erich Agnes Terezia  preºedinte, manager Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu
Dâmboviþa.
Andreescu Vlãduþ  vicepreºedinte,
bibliotecar metodist - Biblioteca Judeþeanã I. H.
Rãdulescu Dâmboviþa.
Iordache Daniela  vicepreºedinte, bibliotecar
responsabil  Compartiment Evidenþã. Prelucrare.
Dezvoltarea colecþiilor Biblioteca Judeþeanã I. H.
Rãdulescu Dâmboviþa.
Barbu Cateluþa  secretar, bibliotecar
Biblioteca Comunalã Raciu
Bãnescu George  casier, bibliotecar Secþia
Împrumut, Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa
Casandrescu Nicoleta  casier, bibliotecar
Biblioteca Comunalã Aninoasa.
Filiala ANBPR Dâmboviþa are în
componenþa sa biblioteci municipale,
orãºeneºti ºi comunale. Prin acþiunile sale,
Filiala Dâmboviþa îºi propune sã se implice cât
mai activ în promovarea obiectivelor ANBPR,
dar ºi sã aducã în atenþia comunitãþii locale
rolul ºi locul bibliotecii publice ºi al
bibliotecarului, îºi propune sã gãseascã noi
metode de punere în valoare a potenþialului
propriu, astfel încât, multitudinea de cunoºtinþe
ºi experienþe umane existente în colecþiile
proprii sã ajungã la beneficiari, reuºind sã ofere
acestora noi mecanisme de raportare la mediul
social, economic ºi politic în care trãiesc.

Daniela Iordache
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La pas... prin cele mai frumoase
biblioteci din lume
Ce aþi spune dacã am porni virtual într-o
cãlãtorie în cele mai frumoase biblioteci din lume?
Vã propun sã mergem în biblioteci cu valoare
istoricã, în biblioteci care apar în filme, sã o luãm
pe urmele scriitorilor ºi sã descoperim oraºele prin
intermediul bibliotecilor.
Vreau sã vizitãm împreunã locuri frumoase din
oraºele lumii, sã descoperim cele mai frumoase
biblioteci, sã intrãm în muzeele literaturii ºi sã
mergem în locurile unde foarte mulþi oameni de pe
glob îºi petrec timpul preþios.

Primul popas îl
vom
face
în
B i b l i o t e c a
Colegiului Trinity
(Trinity College Library) din Dublin care
este cea mai mare
bibliotecã din Irlanda.
Situatã în inima
oraºului
Dublin,
atrage sute de mii de
vizitatori ºi îi poartã
înapoi în timp, în
secolul al XVIII-lea,
când a fost construitã
clãdirea magnificã a Bibliotecii Vechi.
Biblioteca se mândreºte cu cele mai faimoase
dintre manuscrisele sale, Cartea lui Kells ºi Cartea
lui Durrow, donate de cãtre Henry Jones, Episcop
de Meath ºi fost vice-cancelar al Universitãþii, în
anii 1660 ºi cu cele peste 6 milioane de volume
tipãrite, cu colecþii extinse de reviste, manuscrise,
hãrþi ºi muzicã care reflectã peste 400 de ani de
dezvoltare academicã.
Sursa:https://www.flickr.com/photos/
irishwelcometours/
Cartea lui Kells, cunoscutã ºi sub numele de
Cartea lui Columba este un manuscris al primelor
patru Evanghelii ale Noului Testament, faimos în
întreaga lume, scris de cãlugãrii celþi în jurul anului
800 d.H., pe care îl gãsiþi în Camera Lungã
Bibliotecii Colegiului Trinity din Dublin, o încãpere
imensã de 65 m lungime, care gãzduieºte pe
rafturile sale de ºtejar, 200.000 din cele mai vechi
cãrþi ale bibliotecii. Dacã doriþi sã gãsiþi o carte

publicatã în Marea
Britanie ºi Irlanda, o
puteþi
cãuta
în
biblioteca din Dublin
care încã din anul
1801, a primit dreptul
de a solicita o copie
gratuitã a fiecãrei cãrþi
publicate în cele
douã state.

https://
Sursa:
commons.wikimedia.org/
wiki/File:Kells
Fol292rIncipJohn.jpg

Biblioteca Regalã din Copenhaga din
Danemarca (Det Kongelige Bibliotek),
cunoscutã ºi sub numele de Diamantul Negru
datoritã faþadei de marmurã neagrã înclinatã în
unghi ascuþit, este cea mai mare bibliotecã din
Scandinavia ºi reuneºte Biblioteca Naþionalã,
Biblioteca Universitãþii din Copenhaga, Muzeul
danez al cãrþii ºi tiparului, Muzeul fotografiei ºi
Arhiva Naþionalã.

Sursa:https://optimisticmusings.files.
wordpress.com/2013/02/day152.jpg

Biblioteca a fost fondatã în 1648 de cãtre
Regele Frederik al III-lea de la care a moºtenit o
colectie impresionantã de lucrãri europene.
Exteriorul foarte modern, futurist se îmbinã perfect
cu clãdirea veche a bibliotecii prin intermediul unui
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atrium scãldat de
soare.
Biblioteca Regalã
deþine aproximativ
4.500 de incunabule,
cãrþi tipãrite înainte
de 1501, gestioneazã
patrimoniul cultural
naþional de origine
danezã ºi strãinã ºi
documenteazã
cultura intangibilã a
vieþii cotidiene.
Pe
lângã
serviciile clasice,
Biblioteca Regalã
pune la dispoziþie utilizatorilor sãi o cafenea, un
restaurant Michellin cu un design minimalist, elegant ºi o vedere fantasticã, o salã de concerte
ºi trei galerii pentru expoziþii. De asemenea,
galeriile includ Muzeul Naþional de Fotografie, care
conþine aprox. 50.000 de lucrãri, împãrþite într-o
colecþie de fotografie danezã, fotografie strãinã
ºi multe colecþii speciale.

Biblioteca Publicã (Vannesla Kulturhaus)
din Vennesla, o micã localitate din sudul Norvegiei,
ne invitã sã pãºim în clãdirea alcãtuitã din 27 de
coaste din lemn lamelar. Construcþia finalizatã în
2011 este un simbol al localitãþii care impresioneazã
prin aspectul sãu organic, primitor ºi generos care
adãpoºteºte o serie întreagã de evenimente
culturale, inclusiv proiecþii de film în cinematograful
cu o capacitate de 300 de spectatori.

fost nevoie de nu mai puþin de 92 de filiale deschise
în districturile Manhattan, Bronx ºi Staten Islands,
ca sã o gãzduiascã.
Biblioteca Publicã din New York a luat naºtere
prin alãturarea a douã biblioteci, Biblioteca Astor
ºi Biblioteca Lenox. Biblioteca Astor era o instituþie
de referinþã pentru SUA, fiind înfiintaþã de cãtre
imigrantul german Jhon Jacob Astor (unul dintre
primii milionari ai Statelor Unite). Deservind mai mult
de 17 milioane de utilizatori pe an ºi milioane de
persoane online, biblioteca deþine mai mult de 55
de milioane de articole, de la cãrþi, cãrþi electronice
ºi DVD-uri la colecþii renumite de cercetãri folosite
de oamenii de ºtiinþã din întreaga lume.

Sursa: http://www.metouhey.com/project/rosereading-room/

Sursa: https://www.archdaily.com/209340/
vennesla-library-and-culture-house-helen-jpg

Biblioteca Publica din New York ( The New
York Public Library  NYPL) este cea mai mare
si cea mai importantã Bibliotecã din America de
Nord, a patra ca mãrime în lume. Aceasta este o
instituþie cu o colecþie de cãrþi atât de vastã încât a
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Colecþiile istorice
ale NYPL deþin
comori
precum
scrisoarea lui Columbus din 1493, care
anunþã descoperirea
despre Lumea Nouã.
Main Branch de
pe Fifth Avenue este
faimoasã
pentru
colecþia sa de volume
din cultura popularã
pentru beletristicã
uºoarã, ce include
serii precum Breakfast at Tiffanys, sau episoade
din celebrul serial Seinfeld.

Calendarul luminii, un imens paralelipiped din sticlã,
structurã uºoarã, aerisitã, a fost proiectatã de
renumitul arhitect danez Henning Larsen ºi
adãugatã în anul 1997. Cele douã clãdiri sunt
legate prin Cilindrul care gãzduieºte intrarea,
recepþia ºi o cafenea.
Sursa: https://skaneplus.se/locations/402/
stadsbiblioteket-i-malmo/
Biblioteca din Malmö deserveºte 300.000 de
locuitori, deþine aproximativ 500.000 de volume
având o suprafaþã totalã de 15.300 mp care
reuneºte locuri pentru studiu, lecturã ºi
conversaþie.

Sursa: http://www.metouhey.com/project/rosereading-room/
Utilizatorii se pot documenta în imensa ºi
fastuoasa salã de lecturã Rose Main, decoratã în
stil clasic cu candelabre uriaºe cu un tavan ºi
ferestre imese.
Vizitatorii Bibliotecii Publice din New York sunt
întâmpinaþi de cei doi lei sculptaþi în piatrã ºi
amplasaþi la intrarea principalã, care au fost numiþi
initial Leo Astor ºi Leo Lenox, în memoria celor
douã biblioteci.
Biblioteca
oraºului
din
Malmö
(Stadsbibliotek) din Suedia este foarte popularã,
primeºte anual aproximativ 1,5 milioane de vizite ºi
împrumutã aproape un milion de cãrþi. Clãdirea

Sursa:https://www.flickr.com/photos/
infomastern/15102671073/sizes/
Sper cã v-a plãcut cãlãtoria noastrã virtualã
prin bibliotecile lumii, cã imaginile vor fi o sursã
de inspiraþie pentru dumneavoastrã ºi cã o sã
vã propuneþi sã vizitaþi fizic o bibliotecã din cele
prezentate mai sus. Aº încheia scurta mea
cãlãtorie cu citatul lui Anatole France Pentru a
realiza lucruri mari trebuie sã ºi visãm, nu numai
sã facem. Trebuie sã ºi credem, nu numai sã
plãnuim.
Bibliografie:

https://www.tcd.ie/

http://www.kb.dk/da/index.html
https://www.nypl.org/

https://evenemang2.malmo.se/en/plats/

originalã, Castelul, cel mai vechi corp, construit în
stil renascentist, dateazã din 1901 ºi a fost
principala bibliotecã pânã în 1946, în timp ce

malmo-stadsbibliotek

Barbu Georgiana Cateluþa

Biblioteca Comunalã Raciu
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De pe la noi
din bibliotecã
A fi bibliotecar înseamnã mai mult decât a da
sau a nu putea da o carte atunci când îþi este
cerutã. De fiecare dintre noi depinde ca un loc sã
prindã viaþã, sã înfloreascã, sã se dezvolte.
Despre biblioteci se vorbeºte puþin în lumea ºi
în vremea noastrã. Pasionaþi cititori ºi indiferenþi la
lecturã au existat dintotdeauna. Sunt convinsã cã,
mai devreme sau mai târziu, problemele vor fi
înþelese ºi rezolvate.
Sã þinem deschise cãile cãtre carte ºi
bibliotecã! pentru cã Cine iubeºte cartea nu se
va pierde niciodatã.
2019  ANUL CÃRÞII  ROMÂNIA CITEªTE! 
OCNIÞA CITEªTE!
Privite, cãrþile par nespus de sfioase. Ele nu
vin niciodatã spre tine. Ca într-o medievalã iubire,
tu trebuie, întotdeauna, sã le cauþi ºi sã te duci
cãtre ele. Fiinþa lor este aºteptare purã. Le va
deschide cineva pentru a le face, astfel, sã
înceapã sã fie?
Tãcerea cãrþilor ºi rugãmintea lor e nerostitã.
Ele nu-ºi pot cere dreptul de a fi deschise. Cãrþile
nu fac grevã pentru a fi citite. Tot ce pot face este
sã cearã îndurare din partea cititorului care nu
este încã.
Îi e totuna unei cãrþi în ce împrejurãri va fi
deschisã: într-o bibliotecã, într-o chilie, pe masa
de studiu de acasã, în pat, în tramvai, sub un
felinar, în tren. Important este ca ea sã fie cititã ºi, astfel, sã fie mântuitã de aparenþa de simplu
obiect rãtãcit printre alte obiecte. Pentru cã oricât
de arãtoasã ar fi, cartea nu existã încã în simpla ei
materialitate. Ea nu este un obiect, ci un obiect de
citit ºi, astfel, singurul corp spiritual existent pe lume.
Splendoarea cãrþii este cã ea nu se impune de
la sine. Alãturi de foame, de frig ºi de eros, nu existã
nevoia irepresibilã de a citi. Cartea nu este cea
de toate zilele - ca pâinea, ca apa, ca hainele. Nu
citeºti aºa cum resimþi nevoia de a mînca atunci
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când îþi este foame. Întâlnirea cu cartea nu are loc
în virtutea unui instinct. În fapt, se poate ºi fãrã
ea, scria Gabriel Liiceanu în Dans cu cartea.
Umanismul se bazeazã pe ideea cã spiritul
poate fi depozitat. Metoda de depozitare a spiritului
este cartea. Depozitul de spirit se numeºte
bibliotecã.
Biblioteca din Ocniþa este partenerã în patru
proiecte mari:
1. Ora sã ªTIM! Se vor derula aproximativ 40
activitãþi pentru copii cu vârste între 3 ºi 10 ani. În
acest sens, am primit de la Fundatia Progress cãrþi
pentru copii ºi alte materiale.
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2. Erasmus+ - Mobilitate în educaþia adulþilor

3. COLIBLITE  competenþe digitale (cum sã
consumãm informaþia pe care o primim).

4. Prietenie

pe o

sfoarã!

Noi orizonturi se vor deschide ºi prin participarea
personalului din biblioteca noastrã la cursul de
formare ODD/SDG  Ce-i cu aceste litere?, din
cadrul proiectului Build Solid Ground (finanþat prin
programul EuropeAid).

Astfel, proiectele culturale care se vor desfãºura în
Biblioteca Comunalã Ocniþa pe parcursul anului se vor
derula sub deviza: Biblioteca uneºte comunitatea!

Violeta Dumitrescu

Biblioteca Comunalã Ocniþa
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PATRIMONIU

Personalitãþi culturale
în Târgoviºtea epocii moderne
Mihai Eminescu
(1849-1889). Într-o
psaltire veche, în care
sunt scrise consecutiv
de însuºi tatãl poetului
naºterile
tuturor
copiilor sãi, stã scris:
Astãzi 20 Decemvrie
anul 1849 la patru
ceasuri
ºi
cincisprezece minute
europeneºti,
s-a
nãscut fiul nostru
Mihai. Însuºi Mihai
Eminescu a scris întrun registru pãstrat de
Iacob Negruzzi - în care membrii societãþii Junimea
îºi înscriu data ºi locul naºterii - cã s-a nãscut în
ziua de Ignat (20 Decemvrie) în satul Ipoteºti de
lângã Botoºani. De asemenea, sora poetului, Aglae
Drogli, într-o scrisoare cãtre Titu Maiorescu susþinea
ca datã a naºterii 20 decembrie 1849, iar ca loc al
naºterii Ipoteºti. Cert este faptul cã actul de botez
s-a gãsit în matricola de nãscuþi a bisericii Uspenia
din Botoºani, de unde ar rezulta probabilitatea
naºterii la Ipoteºti, aproape de Botoºani; iar pentru
botezul copilului care a avut loc pe 21 ianuarie 1850
au venit la Botoºani. Pentru locul unde s-a sãvârºit
taina sfântã a botezului, chiar ºi maica Fevronia
Juraºcu, de la schitul Agafton, mãtuºa poetului, a
afirmat cã s-a desfãºurat la biserica Uspenia,
eveniment la care a luat ea însãºi parte, serviciu
religios sãvârºit de preotul Ion Stamate, ajutat de
fiul sãu, Dimitrie, diacon la biserica Uspenia (cu
hramul Adormirea Maicii Domnului).
Marele poet naþional ºi universal a vizitat pentru
prima datã judeþul Dâmboviþa la vârsta de 16 ani,
în vara anului 1866, trecând prin Gãeºti ºi Titu în
periplul de la Blaj spre Bucureºti, dupã cum
precizeazã eminescologul Augustin Z. N. Pop. Aºa
cum reiese din însemnãrile acestuia, citat ulterior
de Gabriel Mihãescu ºi Eugen Fruchter, luceafãrul
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poeziei româneºti
Mihai Eminescu a
poposit
apoi
la
Târgoviºte într-un
turneu cu trupa de
teatru a lui Iorgu
Caragiale ºi Daniil
Drãghici în perioada
din vara anului 1867
- aproximativ 9 martie
1868. În cadrul
acestui turneu, rolul
lui Mihai Eminescu
era acela de poet
dramatic, regizor, actor, copiator de texte
ºi sufleur.

Eminescu,
certificat de deces

De remarcat, este faptul cã publicistul Mihai
Eminescu a evocat în presa vremii oraºul
Târgoviºte printr-o serie de articole în paginile
gazetei Curierul de Iaºi, unde face referire la
oraºul Târgoviºte ºi judeþul Dâmboviþa. Astfel, în
nr. 125-130 din noiembrie 1876, Mihai Eminescu
face referire la Târgoviºte, ca reºedinþã a Mitropoliei
Ungrovlahiei, iar în articolul Boierii de odinioarã,
face o analizã pertinentã a istoricului oraºului de
sub Turn. Mihai Eminescu a mai scris articolul Mihai
Viteazul ºi Matei Basarab în ochii liberalilor, iar în
altul Cine determinã soarta României? face
aprecieri asupra etimologiei toponimelor
Târgoviºte ºi Dâmboviþa. Informaþii preþioase
aflãm ºi din articolul publicat în Curierul de Iaºi nr.
74 din 4 iulie 1876, intitulat sugestiv Bãtrânii noºtri
erau practici, unde este citat judeþul Dâmboviþa
cã (...) în anii 1837-1839 s-a deschis drumul în
Plaiul Ialomiþii, spre Braºov... iar populaþia judeþului
numãra 94.256 locuitori în anul 1840 .
În 1876, poetul face ample referiri despre
localitãþile Pucioasa, Bezdead, Mãrgineni ºi
hidronimul Ialomiþa, inclusiv la Bãile Pucioasa,
aceasta din urmã fiind ilustratã în articolul din
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Curierul de Iaºi, din 1876, articol intitulat
Economia naþionalã ºi d. A. Vlãdescu, doctor în
drept, doctor în medicinã. Articolul se încheie
printr-o scrisoare  pamflet expediatã din
Târgoviºte care se regãseºte într-un manuscris
eminescian, ce pãstreazã mai multe variante ale
unei balade sugestiv intitulate Maria cea bãlaie,
frumoasa din Besdad (Bezdead).

Titu Maiorescu
(1840 - 1917). Întors
din cãlãtoria din 18-19
august 1875 de la
palatul Sigmaringen,
când s-a întreþinut cu
princepele Anton de
Hohenzollern, tatãl
viitorului
rege
Ferdinand, marele
om de culturã Titu
Maiorescu
a
întreprins o excursie
de patru zile între 2427 august 1875 la
Târgoviste, Dealu,
Viforâta ºi Gorgota, alãturi de soþia Clara, fiica Livia
ºi de Mite Kremnitz. La Târgoviºte, viziteazã mai
întâi aºa zisul Arsenal al generalului Emanoil
Florescu, apoi, continuîndu-ºi periplul târgoviºtean,
tânãrul de 35 ani, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice în guvernul condus de Lascãr Catargiu,
era uimit de starea jalnicã în care se afla Mitropolia
din Târgoviºte în 1875, din cauza reparaþiilor
îngrozitoare ale lui Burelli (un arhitect italian cu a
cãrui fiicã, Alexandrina, se va cãsãtori Ion Luca
Caragiale), unde pe lângã pereþii exteriori pãmântul
e aºa de îngrãdit ºi înãlþat, încât apa de ploaie
pãtrunde înãuntru.
În schimb, la biserica de la ruinele Palatului
Domnesc din Târgoviºte, tânãrul ministru al
Cultelor, are cuvinte de laudã pentru pictura
pãstratã ºi coloanele originale, ºi mai ales pentru
catepeteasma de lemn cu smalþ colorat a acesteia.
Un lucru mai puþin cunoscut, este faptul cã, în urma
vizitei de la Mãnãstirea Dealu din august 1875, Titu
Maiorescu ( acest fapt i se atribuie în general lui
Nicolae Iorga) este cel care a hotãrât ca în faþa
craniului lui Mihai Viteazul pãstrat într-o raclã de
sticlã, sã se adauge o candelã de argint în care sã
ardã o luminã veºnicã!
La Mãnãstirea Viforâta (unde Titu Maiorescu
s-a cazat), care adãpostea 75 de cãlugãriþe ºi
surori, vizitatorul Maiorescu alaturi de suita sa,
petrec ziua de luni 25 august 1875, unde aceºtia
rãmân impresionaþi de foarte buna stare a clãdirii
arhondãriei cu odãi mari ºi curate, care mai
pãstrau încã urme ale donaþiei recente a principelui

Basarab Brâncoveanu, ai cãrui strãmoºi,
nedezmiþându-ºi erudiþia, au ctitorit lãcaºul de cult.
La schitul de la Gorgota, Titu Maiorescu
constatã cã turnul de la intrare era aproape
prãbuºit. Astfel, ministrul Cultelor hotãrãºte sã-i
facã acoperiº nou, asemeni ºi schitului, ca sã le
salveze de la nãruire. De asemenea, constatând
lipsa ºcolii în satul Gorgota care aparþinea de
comuna Ocniþa, Titu Maiorescu a luat decizia sã
trimitã în sat cât se poate de repede un învãþãtor
pentru a o redeschide aºa cum funcþiona înainte
de generalul Christian Tell.

Ion
Luca
Caragiale (1852 1912). Dupã un
autoexil de aproape
ºase ani la Berlin,
forþat de refuzul de a i
se acorda Premiul
Academiei Române în
1891 ºi 1901, dar mai
ales
dupã
ce
c â º t i g a s e
scandalosul proces
Caion ºi intrase în
posesia fabuloasei
moºteniri lãsate de
m i s t e r i o a s a
Momuloaia, Ion Luca Caragiale cocheteazã în
primãvara anului 1908 cu viaþa politicã, fiind un
colaborator apropiat al lui Take Ionescu. Despre
celebrul proces Caion, trebuie precizat care a fost
mobilul acestuia. Astfel, în  Revista literarã, nr.
16 din 30 noiembrie 1901, condusã de Th. M.
Stoenescu (discipol al lui Alexandru Macedonski),
era publicat sub semnãtura primului redactor, Caion
(pe numele sãu real Constantin Al. Ionescu),
articolul Domnul Caragiale. Dramaturgul este
învinuit cã a plagiat drama Nãpasta dupã o piesã
scrisã de un autor ungur, Kemeny Istvan, tradusã
în limba românã de Alexandru Bogdan, la Braºov,
în 1834, intitulatã Nenorocul. Cert este cã, prin
decizia nr. 12 din 11 martie 1902, a procesului
Caion, juraþii îl condamnã pe inculpat la trei luni
închisoare, 500 lei amendã ºi 10.000 lei
despãgubiri civile; trebuie sã-i plãteascã pãrþii
civile, Ion Luca Caragiale, în termen de 15 zile, 10
000 lei daune de interese pentru calomnie.
Judecat în lipsã, Caion face recurs, iar procesul
se reia în iunie a aceluiaºi an. Prin procesul verbal
al audienþei Curþii, Instanþa, dupã dezbateri de douã
zile, a luat în considerare Ordinul prescris de art.
227 cod penal, prin care Preºedintele Curþii a dat
pronunþarea privind achitarea lui Caion faþã de
condamnarea inculpatului, aºa cum s-a întâmplat
la primul proces. Marele dramaturg, La aflarea
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veºtii, fiind trist, dar totuºi generos, Ion Luca
Caragiale, a afirmat: Bine cã l-a achitat! Nu vreau
rãzbunare, nici câºtig moral. Am avut satisfacþia
doritã, iar fapta lui n-am condamnat-o decât ca pe
o impertinenþã. Totul este posibil în justiþia românã,
chiar sã se facã uneori ºi dreptate.
La începutul anului 1908, causticul ºi cinicul Ion
Luca Caragiale, dupã un periplu politic prin taberele
celor de la liberali, conservatori, radicali ºi junimiºti,
s-a înregimentat în Partidul Conservator Democrat
condus de Take Ionescu. Acest moment a coincis
cu întoarcerea lui Caragiale în þarã, de la Berlin,
pentru a-l însoþi în campanie electoralã pe Take
Ionescu, în baza unui pact între cele douã pãrþi:
Take Ionescu îi promisese dramaturgului, cu care,
de altfel, era bun prieten, un fotoliu de deputat, în
schimbul susþinerii doctrinare, asiguratã în
campania de racolare de membri în care se lansase
cu noul partid, urmare a gravei crize politice
provocatã de evenimentele din 1907. Încrezãtor în
noile sale deziderate politice, Ion Luca Caragiale,
despre care Elena Vãcãrescu afirma cã reprezintã
o adevãratã învolburare de lirism, de farse, de
vorbe de duh, de expresii tãioase, de neprevãzutenþelepciuni, acest Pulcinella isteþ, acest povestitor
uluitor, acest elegiac neaºteptat împletind râsul cu
oftatul, acest creator care-ºi bate joc de propriul
sãu delir..., a poposit la 25 mai 1908 la Târgoviºte.
Fostul deputat conservator Dimitropol, trecut
acum în partidul takist, împreunã cu o numeroasã
asistenþã, îi întâmpinã pe distinºii oaspeþi la garã
cu flori. Întrunirea electoralã are loc în pavilionul
de verdeaþã al curþii lui Dimitropol. Profitând de
ocazia oferitã, Caragiale a luat cuvântul în faþa
þãranilor aduºi din satele vecine, a unui mare numãr
de învãþãtori ºi preoþi, exprimându-se, conform
cronicarului de la ziarul Ordinea, care era oficiosul
partidului, astfel: Fraþilor, nu vã zic domnilor,
fiindcã, pentru prima datã, mi se întâmplã sã vãd
atâta cãmaºã albã ( cu referire la þãrani) ºi vãd
într-adevãr Partidul Conservator Democrat. La
Târgoviºte, potrivit mãrturiile din presa vremii,
Caragiale, despre care se ºtia cã era republican,
aduce aici elogii regelui Carol I ºi, pentru a capta
în mod total auditoriul ºi a-i smulge aplauzele, se
trezeºte povestind, precum I. C. Vissarion, anecdota
cu Chimiþã, dramaturgul simþind cã politica era pe
un drum greºit, astfel încât singura lui chemare
rãmânea literatura. Întrunirea politicã se terminã
cu un banchet la vila Dimitropol ºi berãria lui Iorgu
Lãzãrescu din Centrul vechi al oraºului. La berãrie,
se pare cã s-a încins chiar ºi o bãtaie în toatã
regula, lipsind foarte puþin ca dramaturgul Caragiale
sã fie linºat, spiritele fiind calmate ca urmare a
intervenþiei lui Alexandru Brãtescu Voineºti.
Ziarul Acþiunea, în numãrul 17 pe anul 1908,
prezintã o întreagã listã a participanþilor la aceastã

32

întâlnire memorabilã, nume sonore din
protibendada târgoviºteanã de la începutul
secolului XX, din care spicuim: B. M. Dimitropol,
George Cair, C. N. Rusu, Ion C. Boerescu, U.
Bilescu, preot ªtefan I. Udrescu, Sorin Marcu, Iancu
Tomescu, Florea Petrescu, doctor maior N. Ionescu,
Ghiþã Curelea, cãpitan Varlaam Nicu Cuþarida,
Tudor Sergentu, N. Tãtulescu, I. Buturugã, I. N.
Cuicã ºi preot Serghie Constantinescu. De altfel,
cronicarul ziarului Acþiunea, numea întâlnirea de
la Târgoviºte Mascarada takistã, ºi nu era
departe de adevãr, iar la rubrica Gurã de
Târgoviºte, cronicarul anonim al evenimentelor
prezintã detaliat meniul care s-a servit în casa
Dimitropol, dupã triumful takiºtilor: þuicã bãtrânã
de vârstã ºi dãla originea partidului, Hors
doeuvre, pastramã dã briceag, ghiudem dã
Botºeni, icre cui, Consommé dã muchie, cu
carne de purcel, Mi-tocanã cu mãmãliguþã,
Cosac nemeº de Sãteni á la Bordelaise, Dalea
dã berbec bãtut (au bot dasperges/asparagus),
Purcel farci aux truffes, Fleici-curea ºi
vrãbioare/sã-ºi aleagã fiecare, Lãptuci, ceapã
verde dã Ciocu ºi Vusturoi dã la Moschii Fischer,
Gogoºi democratice din târgul moºilor, Brânzã
bunã...în burduf de câine, Vinaþuri: Chateau
Ykem, Pelin dã mai, Bere dã la Iorgu ºi alte vinuri
înfundate cu patriotism internaþional, Cafea
gingirlie cu drojdia dasupra, Sare amarã.
Principesa Maria (1875 - 1938). În scopul
cunoaºterii realitãþilor militare, politice, turistice,
economice ºi culturale de la începutul secolului al
XX-lea, Casa Regalã a României a întreprins o
serie de vizite în oraºul Târgoviºte care au fost
surprinse ºi semnalate de documentele ºi scrierile
epocii. Astfel, la 21 mai 1909, principesa Maria
(viitoarea Reginã a României), însoþitã de o suitã
consistentã, din care fãcea parte ºi Nicolae Iorga,
a efectuat o vizitã la Târgoviºte ºi Mãnãstirea
Viforâta. Oaspeþii viziteazã ruinele Curþii Domneºti,
Biserica Sfinþii Împãraþi ºi Mãnãstirea Viforâta,

Principesa Maria la Curtea Domneascã
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Principesa Maria la Târgoviºte ºi Viforâta în ziua
de 21 mai 1909, este datã ºi surprinsã elocvent de
cãtre artistul fotograf Ion Voinescu, care a realizat
un album ce cuprinde 16 fotografii ºi intitulat
sugestiv Cãlãtoria reginei Maria prin þarã.
Albumul se aflã în custodia Cabinetului de stampe
al Bibliotecii Academiei Române ºi cuprinde
explicaþiile necesare fiecãrei fotografii.

Principesa Maria la ªcoala de Cavalerie

dupã care urmeazã ªcoala de Ofiþeri de
Cavalerie, ºi mai ales Hipodromul din cadrul
acesteia, unde Principesa Maria a asistat la cursele
de cai în calitate de spectator. Însã, pentru
cunoaºterea în ansamblu a întrecerilor hipice la
care a asistat Principesa Maria ºi doamna
Greceanu, meritã prezentate cursele ºi premiile
care au fost acordate în ziua respectivã:
- Premiul Mihai Bravul - cursã de garduri pentru
caii de serviciu ºi încãlecaþi de ofiþeri elevi ai ªcolii
de Cavalerie. Distanþa 2000 m. Premiile acordate
au constat în obiecte de artã oferite de Ministerul
de Rãzboi;
- Premiul Subscriptorilor - gentleman riders ºi
ofiþeri pentru caii de peste 3 ani. Distanþa 1600m.
Premiul a fost de 1500 lei;
- Premiul Târgoviºte - gentleman riders ºi ofiþeri,
cross country pentru cai pur sânge de 5 ani.
Distanþa 6000 m. Premii în valoare de 1200 lei oferiþi
de comuna Târgoviºte;
- Premiul Dâmboviþa - gentleman riders ºi ofiþeri
pentru cai de peste 3 ani.Distanþa 2200 m. Premii
oferite în valoare de 1000 lei de cãtre Ministerul
Domeniilor;
- Marele Steple militar pentru cai de 4 ani
aparþinând ofiþerilor armatei active. Distanþa 4000
m. Premii acordate în valoare de 2300 lei oferiþi de
Ministerul de Rãzboi ºi
Judeþul Dâmboviþa;
- Premiul Drucer cursã pentru caii
Româneºti în vârstã
de 4 ani nãscuþi în
judeþul Dâmboviþa.
Distanþa 1000 m.
Premiile acordate
sunt de 300 lei, oferite
de ofiþeri din judeþul
Dâmboviþa.
Veridicitatea ºi
frumuseþea vizitei
întreprinsã
de

Martha
Lucia
Bibesco (1889 1973). A fost o
scriitoare, om politic,
diplomat
ºi
memorialistã francezã
de origine românã,
fiica lui Ion Lahovary ºi
a Smarandei Emma
Mavrocordat, fiind una
din cele mai distinse
personalitãþi ale aristocraþiei europene a secolului al
XX-lea. Mama sa, descinde din ramura moldoveanã
a domnitorului Constantin Mavrocordat, iar tatãl
scriitoarei, Ion N. Lahovary avea sã fie de-a lungul
timpului ministru al României la Paris, ministru de
externe ºi preºedinte al Senatului.
Prin cãsãtoria în 1905, cu prinþul George
Valentin Bibescu, nepot de frate al lui Gheorghe
Bibescu, domnitorul abdicat la 1848, scriitoarea
devine prinþesa Martha Bibescu, intrând într-o
familie princiarã, din care mai fac parte AnaElisabeta Brâncoveanu, contesa Ana de Noailles
(1876-1933) ºi Elena Vãcãrescu (1864-1947), dar
ºi cu rude franceze în genealogie directã cu familia
împãratului Napoleon Bonaparte. Martha Bibescu
a realizat un jurnal mamut ce cuprinde 65 de volume, începând cu anul 1908 ºi pânã la sfârºitul
vieþii, din care aflãm despre vizita pe care a
întreprins-o în anul 1915 la Târgoviºte, vechea
capitalã a Þãrii Româneºti devenitã orãºel de
provincie. Astfel, în ziua de 16 mai 1915 prinþesa
Martha Bibescu a plecat cu automobilul din
Bucureºti, fiind însoþitã de profesorul Virgil
Drãghiceanu ºi colonelul Cristopher Birdwood Thompson, ataºatul britanic al Legaþiei de la
Bucureºti, trimis de Marea Britanie cu misiunea
specialã de a convinge România sã intre în rãzboi
de partea Antantei.
Ajunsã la Târgoviºte, deliberat sau nu, Martha
Bibescu reface întocmai cele douã itinerarii ale
domnitorului Gheorghe Bibescu din 1844 ºi 1846
la Mãnãstirea Dealu. În faþa craniului lui Mihai
Viteazul ucis de nemþi (cum consemna inscripþia
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de atunci de la Dealu), prinþesa Martha Bibescu
constata faptul cã relicva sfântã a neamului
românesc era ocrotitã doar de o niºã de sticlã,
care semãna cu o cutie de distribuire automatã
a ciocolatelor din gãri. Observând indignarea
preþiosului vizitator, paznicul Mãnãstirii Dealu
încearcã sã se disculpe afirmând cã am fãcut
asta ca sã-l apãrãm de vizitatori ºi pentru cã îºi
scriau numele pe craniu cu creioane chimice care
nu se mai ºterge.
Plecând de la Mãnãstirea Dealu, prinþesa
Martha Bibescu a vizitat în Târgoviºte Mãnãstirea
Stelea, unde a admirat mormântul ogival,
semãnând cu totul cu mormintele ducilor de
Lorena de la Nancy, ce le aparþin astãzi
Habsburgilor, al domniþei Ruxandra, soþia lui
Alexandru al II-lea Coconul, ultimul Basarab. De
aici, s-a îndreptat cãtre Mitropolia din Târgoviºte,
unde, în faþa inscripþiei de pe mormântul distrus
al prinþesei nãscutã Cantacuzino - Bãlaºa
Brâncoveanu, soþia lui ªtefan Brâncoveanu, o
altã înaintaºã a celei care a fost premiatã în
1954 de cãtre Academia Francezã pentru
întreaga operã cu Premiul de excelenþã. Aºa cum
se desprinde din jurnalul sãu, Martha Bibescu
este foarte vehementã în ceea ce priveºte
activitatea restauratorului Mitropoliei din
Târgoviºte, cunoscutul Émile André Lecomte du
Noüy, arhitectul angajat în 1874 de Titu
Maiorescu însãrcinat ºi cu restaurarea Bisericii
episcopale din Curtea de Argeº, acuzându-l de
barbarie ºi cã ºi-a permis atât la Curtea de Argeº,
cât ºi la Târgoviºte, nu sã restaureze, ci sã
demoleze, suprimând sau adãugând diferite
elemente de arhitecturã asupra acestor
monumente. Astfel, în opinia Marthei Bibescu,
Mitropolia a fost restauratã de cãtre Lecomte
du Noüy în aºa manierã, încât i-a lãsat doar o
turlã din ºapte, câte avea iniþial în 1521,
permiþându-ºi chiar sã arunce  claie peste
grãmadã sub un ºopron frumoasele pietre de pe
vremea lui Brâncoveanu. În plus, susþinutã ºi de
Virgil Drãghiceanu, fiica lui Ion Lahovary îl acuzã
pe arhitectul Lecomte du Noüy de distrugerea
mormântului ºi împrãºtierea rãmãºiþelor
pãmânteºti ale prinþesei Bãlaºa Brâncoveanu:
Drãghiceanu, îmi povesteºte cã þigãncile
salahoare care au lucrat pentru Lecomte du
Noüy s-au împodobit cu bucãþi de cercei ºi de
broderii de aur gãsite în mormânt.
Noaptea dintre 16 ºi 17 mai 1915 a gãsit-o pe
Martha Bibescu la Mãnãstirea Viforâta, vechea
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ctitorie a basarabilor, unde s-a bucurat de o primire
cãlduroasã ºi a fost îndeaproape întreþinutã ºi
îngrijitã de cãtre maica stareþã a mãnãstirii. În
dimineaþa zilei de luni 17 mai 1915, prinþesa Martha
Bibescu a vizitat ºi ctitoria lui Constantin
Brâncoveanu de la Doiceºti, locul unde se
cunoaºte, potrivit legendei, cã au crescut coconii
marelui domnitor, ºi unde, prinþesa nu a mai gãst
decât zidurile prãbuºite.

Elena Vãcãrescu
(1864 - 1947), a fost
fiica diplomatului Ioan
Vãcãrescu
ºi
a
Eufrosinei Fãlcoianu,
nepoatã pe linie
directã a lui Iancu
Vãcãrescu, despre
originile ei afirmând cu
mândrie: Familia din
care scobor eu a fost
familia de intelectuali
cu
deosebire
a
României
de
odinioarã mama
mea aparþinea ºi ea unei vechi familii de boieri Fãlcoianii - prezenþi în toate cronicele de altãdatã
ale Valahiei. Îºi petrece copilãria ºi adolescenþa la
vatra Vãcãreºtilor de lângã Târgoviºte: Dintre toate
locurile unde au vieþuit poeþii, Vãcãreºtii din
Dâmboviþa duc mai mult cu ei semnul unei ursite ºi
vraja unei amintiri.
O primã vizitã pe care Elena Vãcãrescu a
întreprins-o la Liceul Militar de la Mãnãstirea Dealu,
a avut loc la 2 octombrie 1935, alãturi de Constantin
Angelescu, Ministrul Instrucþiunii Publice. Cu
aceastã ocazie, ca un stimulent pentru elevii acestui
liceu ºi ca înaltã preþuire a valorilor, Constantin
Angelescu a hotãrât un premiu anual de 5000 de
lei, pentru cea mai bunã lucrare de istorie naþionalã.
Doamna Elena Vãcãrescu a instituit un premiu
anual de 5000 lei, pentru cea mai bunã lucrare de
literaturã, iar domnul profesor C. Dumitriu, un
premiu anual de 3000 lei, pentru cea mai bunã
lucrare despre Mãnãstirea Dealu. Astfel, pentru
anul ºcolar 1935-1936, au fost stabilite urmãtoarele
subiecte: premiul Elena Vãcãrescu - Familia
Vãcãrescu în literatura universalã , premiul
Constantin Angelescu - Înfãptuitorii României Mari
ºi premiul C. Dumitru - Mãnãstirea Dealu.
Ce-a de-a doua vizitã a Elenei Vãcãrescu la
Dealu, a avut loc pe 6 decembrie 1935, cu ocazia
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serbãrii patronului spiritual al liceului Nicolae
Filipescu, printre invitaþi mai aflându-se ºi Maria
Filipescu - vãduva lui Nicolae Filipescu, generalul
în rezervã Marcel Olteanu - primul commandant al
liceului, prefectul judeþului Dâmboviþa, primarul
oraºului Târgoviºte, comandantul garnizoanei
Târgoviºte, ºeful poliþiei, ºeful siguranþei statului. În
programul din ziua respectivã, urmau sã fie predate
douã ore model, una la clasa a III-a de limbã ºi
literaturã francezã cu profesorul Nicolas Catargi, iar
alta la clasa a V-a, de chimie, în laboratorul liceului
cu profesorul Groze Patriciu. Momentul apariþiei
Elenei Vãcãrescu în clasã, este descris în presa
vremii, astfel: când s-a deschis uºa a apãrut, pentru
o clipã, figura comandantului liceului, colonelul Barbu
Bãlãcescu, fost aghotant regal, care a invitat oaspeþii,
el rãmânând afarã pe culoar. Prima persoanã intratã
a fost o doamnã scundã, durdulie, cu mersul legãnat,
cu o figurã blândã, care s-a adresat copiilor
simplu...Bunã ziua, copii, adicã ºoimi!...fiind puºi în
încurcãturã cum sã rãspundã la un astfel de salut,
unii elevi au pronunþat formula <Sã trãiþi!>, iar alþii
au rãspuns <Sãrut mâna!> Amuzatã de încurcãtura
provocatã, doamna Elena Vãcãrescu a zâmbit
înþelegãtoare, dovedind ºi pe aceastã cale, gradul
ei de culturã . De asemenea, direcorul de studii al
liceului, profesorul Ion Pavelescu, însoþit de
comandantul liceului, colonelul Barbu Bãlãcescu, sau adresat elevilor:  avem cinstea ºi onoarea de a
primi în mijlocul nostru, la aceastã sãrbãtoare, pe
excelenþa sa Elena Vãcãrescu, din familia fãuritorilor
literaturii române, nepoatã a lui Ienãchiþã Vãcãrescu,
poetã în limba francezã, iar în prezent membrã a
delegaþiei permanente a României la Liga Naþiunilor,
cu sediul la Geneva. La ora de francezã, profesorul
Nicolas Catargi, ºtiind despre amiciþia Elenei
Vãcãrescu cu Julien Viaud (1850-1923), cunoscut
ºi sub pseudonimul de Pierre Loti, a desfãºurat lecþia
pe baza unui text aparþinând scriitorului francez,
autorul romanelor Aziyade, Romanul unui spahiu,
Pescar de Islanda, Fratele meu, Yves. Asistând la
ora de chimie, Elena Vãcãrescu ºi-a exprimat
admiraþia pentru modul cum se preda cursul,
felicitându-l atât pe profesor, cât ºi pe elevi, care au
rãspuns la întrebãrile puse de profesor, cu o rigoare
ºtiinþificã, descriind reacþiile chimice ºi legãturile care
se stabileau între elementele componente, potrivit
valenþelor respective. Dupã terminarea orei de
chimie, comandantul liceului a rugat-o pe Elena
Vãcãrescu sã nu pãrãseascã laboratorul, deoarece
atât profesorul de limba românã, cât ºi cel de istorie
doreau sã-i adreseze câteva cuvinte omagiale.
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Prof. dr. Cornel Mãrculescu

ªcoala Gimnazialã Dora Dalles
Bucºani, judeþul Dâmboviþa
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Ion Heliade Rãdulescu ºi biblioteca sa
Pãrintele literaturii române, cum îl numea
George Cãlinescu, este o complexã personalitate
a vieþii noastre culturale din prima jumãtate a
secolului al XIX-lea. Trãind în epoca începuturilor
de ascensiune a burgheziei, a contactului economic
ºi cultural din ce în ce mai strâns cu apusul Europei,
care va impulsiona dezvoltarea societãþii româneºti
Heliade este unul din reprezentanþii de seamã ai
miºcãrii de europenizare a þãrii, prin introducerea
instituþiilor constituþionale occidentale ºi a unor
reforme înfãptuite cu prudenþã1.
Cine era de fapt viitorul enciclopedist român?
Nãscut la 6 ianuarie 1802, în
Târgoviºte, tatãl sãu Ilie Rãdulescu
era 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, grecoaicã cu posibilitãþi
materiale apreciabile. Studiazã mai
întâi cu un dascãl grec, apoi
descifreazã slovã chirilicã, prin 1811
citind în faþa bisericii târgoviºtene
Creþulescu, din Alexandria.
În 1812, datoritã epidemiei de
ciumã, se afla la moºia familiei de la
Grindu, unde pe lângã jocurile
specifice copilãriei, va citi mult, dupã
propria-i mãrturisire în timpul acela
dar învãþai multã carte româneascã. Îl atrãgea cu
deosebire cãrþile populare: Epistolia, Avestiþa,
Istoria lui Anghir. Familia se mutã la Bucureºti,
unde, din 1815, intrã la ªcoala de la Mãgureanu.
Studiile sale sistematice iau sfârºit în anul 1820.
Îºi va construi în continuare temeinice cunoºtinþe,
în varii domenii, ca autodidact, citind enorm. De
acum începe sã-ºi constituie o bibliotecã care sã
rãspundã multiplelor sale preocupãri.
Cu idei filantropice, adept încã din anii tinereþii
ai 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.
Ca discipol al lui Gheorghe Lazãr se implicã
hotãrâtor în punerea bazelor învãþãmântului
românesc de la Sf. Sava. Între 1822-1827 tânãrul
profesor începe lecþiile  de la gramaticã pânã când
am sfârºit cu dânºii, un curs de matematicã ºi de
filozofie în limba naþionalã cum afirma într-o
scrisoare cãtre Negruzzi (1836). Va preda singur:
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gramatica, geografie politicã ºi economicã,
aritmeticã, algebrã, geometrie, trigonometrie,
istorie, botanicã, logicã, stilisticã.
Se pune întrebarea: cum putea sã facã acest
efort trecând de la ºtiinþe exacte, la gramaticã,
logicã sau stilisticã? Aceasta a fost posibil prin
lecturarea unor lucrãri în domeniu, apãrute în
strãinãtate, pe care mai mult ca sigur ºi le-a
procurat mai târziu, fiind semnalate ca fãcând parte
din biblioteca sa. Istoricul N.I. Simache, în articolul
Biblioteca lui Ion Heliade Rãdulescu, semnaleazã
câteva dintre ele 2: lucrãri de gramaticã, de
metodicã, istorie, economie politicã,
filozofie, geografie º.a.
Conºtient de rolul sãu, sintetiza
greutãþile întâmpinate:
...la
formarea ºcoalelor româneºti,
când împrejurãrile nu ierta nici
vorba a fi despre scoale, am fost
eu începãtorul ce puse cele
dentãi pietre de temelie ºi opt ani
(pana a nu se erige edificiul din Sf.
Sava) am suferit cu primii elevi
gerurile iernilor ºi criveþele ce
spulberã zãpada pe o fereastrã ºi
o scoate pe alta, într-o singurã salã
ce fusese fãurãrie; cu acei elevi
fãcui primele lecþiuni de gramaticã
românã, începui a forma termenii
tehnici ai ºtiinþelor, fãcui un curs
de aritmeticã ºi raþionatã (Francoeur), de
algebrã, de geometrie ºi trigonometrie, de
geografie matematicã sau astronomicã ºi
preparai din aceºti elevi o parte din profesorii
publici. Aceastã limbã cum se scrie astãzi de
3
cei ce ºtiu româneºte este a mea .
Alcãtuieºte ºi traduce numeroase manuale
ºcolare, îl aflãm mai târziu profesor ºi director al ªcolii
Filarmonice, unde va preda literatura ºi mitologia.
De altfel, în cursul despre literaturã trebuie sã
vorbeascã despre frumos, despre gust, despre
prozã ºi poezie fãcând totodatã o prescurta istorie
a literaturii, naþiunilor celor mai însemnate.
În lista pieselor traduse, Gazeta Teatrului
Naþional din 1836, includea ºi pe cele ale lui
Heliade: Fanatismul lui Voltair, Amfitrion de Molier,
alãturi de alte nume precum Iancu Vãcãrescu, D.I.
Ruset, D.I. Ghica, Ion Voinescu II.
De altfel, în octombrie 1830 va cumpãra, în
asociere cu unchiul sãu N. Rãdulescu, tipografia
doctorului C. Caracaº, pe care o instaleazã la
Târgul din Afarã. Pe lângã traduceri, apar ºi opere
originale: Meditaþii poetice, dintr-ale lui A de la
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Martin (1830); 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 Moliere (1835); Noua
Eloizã a lui Jean Jacques Rousseau.
Mai târziu, având ca model pe Ayme Martin,
proiecteazã o Bibliotecã universalã în care dorea
sã traducã ºi sã editeze opere filozofice, literare ºi
istorice din Antichitate ºi pânã în epoca modernã,
în Curierul românesc din 1846 apare Chemarea,
precum ºi lista autorilor propuºi.
În acest an va cãlãtorii pe Dunãre, la Viena,
apoi la Praga ºi Lipsea pentru a aduce cele
trebuincioase, teascuri, litere ºi hârtie pentru acest
îndrãzneþ proiect.
În contextul respectiv trebuie înscris
îndemnul scriitorului pe care-l adreseazã tuturor
pentru a scrie cât mai mult. Lucrãrile pe care le
publicã în Curierul românesc, au contribuit la
educarea cititorilor. Aceste lucrãri însã au de
cuget sã îmblânzeascã obiceiurile, sã
derapene prejudeþele, sã înveþe pe om a trãi
în pace cu ceilalþi, ºi în liniºte cu sine, sã arate
fiecãruia datoriile sale ºi prin drumul lor sã-l
aducã în treapta cea înaltã a vredniciei omului,
pentru care este ºi fãcut4.
Heliade este cel care a contribuit substanþial
la tipãrirea repertoriului naþional. El cerea
printre altele editarea tragediilor: în scopul de
a trezi ºi în români sentimentul de jertfire
pentru patrie. Se urmãrea astfel ca prin þinuta
literarã a traducerilor sã ajute la dezvoltarea
limbii naþionale, a limbii literar-artistice, ºi prin
conþinut sã contribuie la trezirea conºtiinþei
naþionale, la progresul social5.
Totodatã, Heliade este unul din pionierii
publicisticii româneºti. în 1829 apare Curierul
românesc, ce avea rol informativ, ajutând pe
cititori sã afle un ºir de întâmplãrile lumii, apelând
la reproduceri din ziare strãine privind viaþa politicã
a Europei; îºi continuã eforturile apãrând Adaosul
literar (1830), Gazeta Teatrului Naþional (1835)
cu doar 13 numere, Curierul de ambe sexe (1837)
cu o apariþie pânã în 1847. în acesta vor publica
printre alþii: C. Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu.
Acest jurnal (Curierul românesc, n.n.), primul ce
apãru în România, s-a susþinut atâþia ani fãrã nici
un ajutor, numai cu veghierile ºi spezele mele,
susþinând onoarea compatrioþilor mei, acest jurnal
este al meu, în timp ce douãzeci de ani (pe atunci),
uºa mea a fost deschisã la toþi junii ce avea a mã
consulta din spre ocupaþiunile lor studioase,
tipografia mea a fost a lor6.
Acest efort uriaº a fost susþinut prin
numeroasele sale lecturi, multe prin cãrþile
consultate aparþinându-i. De altfel, în articolul sus
menþionat N.I. Simache, ca ºi alþi cercetãtori,
presupune cã biblioteca sa era una din cele mai
complete, aflându-se alãturi de tipografie în

Câmpul Moºilor (distrusã în 1848). Dupã deceniul
de exil (1849 - 1859), depune noi eforturi pentru
reînfiinþarea tipografiei ºi a bibliotecii. Aceasta
însuma circa 4000 volume, în cea mai mare parte
legate în carton ºi în piele neagrã sau roºie purtând
pe cotor, în partea inferioarã, literele I.H.R.
Frumoase decoraþiuni geometrice acoperã restul
spaþiului, în care artistul legãtor imprimã, în chenare
aurite, numele autorilor ºi titlurile lucrãrilor 7. Din
aceastã descriere ne dãm seama de calitatea
bibliofilului Heliade.
Destinul bibliotecii dupã moartea sa (1872) se
încheie în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial,
când este risipitã.
Mai este de remarcat faptul cã dragostea faþã
de carte a tatãlui este îmbrãþiºatã de Ioan, fiul sãu,
care între 1889 ºi 1893 este bibliotecar la Biblioteca
Centralã a Statului, unde revine din 9 octombrie
1899 ºi pânã la 26 iulie 1901.
În articolul amintit, N.I. Simache depisteazã un
numãr de 283 volume ce s-ar afla la Muzeul
Scriitorilor din Târgoviºte inaugurat în mai 1967 [azi
Complexul Muzeal Curtea Domneascã din
Târgoviºte, n.n.], pe care le analizeazã dupã criteriul
conþinutului: gramatici, scrieri de literaturã,
beletristicã strãinã, în original ºi traduceri, istorice,
lucrãri de educaþie ºi moralã, economie politicã,
ºtiinþele naturii, filozofie, geografie, artã º.a.
Investigaþiile fãcute de noi la Complexul Muzeal
Curtea Domneascã din Târgoviºte, Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa,
Biblioteca Nicolae Iorga Ploieºti, Muzeul Judeþean
de Istorie ºi Arheologie Prahova, au reliefat
existenþa a numeroase volume din opera lui Heliade
sau apãrute în tipografia sa, dar niciuna nu are
caracteristicile semnalate în articolul lui N.I.
Simache. Credem cã o analizã profundã în marile
biblioteci ºi muzee din þarã se impune, pentru
reconstituirea a ceea ce a mai rãmas din biblioteca
celui pe care George Cãlinescu îl numea, pe bunã
dreptate, dupã Dimitrie Cantemir, a doua mare
personalitate a literaturii române 8.
Note:
1. Paul Cornea, Studii de literaturã românã modernã,
Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1967, p. 159.
2. Revista bibliotecilor, an XXI, nr. 6, 1968, p. 361.
3. Curierul românesc, 1840.
4. Curierul de ambe sexe, 1837, p. 238  articolul Critica
literarã.
5. Istoria teatrului în România, vol. I, Bucureºti, Editura
Academiei Române, 1965, p. 158.
6. Curierul românesc, 1840.
7. N.I. Simache, Biblioteca lui Ion Heliade Rãdulescu, în
Revista bibliotecilor, an XXI, nr. 6, 1968, p. 359.
8. Cãlinescu George. Istoria literaturii române de la origini
pânã în prezent, Bucureºti, Editura Fundaþiilor Regale,
1941.

Conf. univ. dr. Victor Petrescu
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REMEMBER  LA CENTENAR
ªTEFANIA STÂNCÃ
O lebãdã bolnavã de tristeþi
Pseudonim literar al ªtefaniei Nicolaescu. Se
naºte într-o familie de intelectuali (10 octombrie
1920, la Târgoviºte). Tatãl sãu, ªtefan I.
Nicolaescu, era autor de versuri (semnate cu
pseudonimul ªtefan Seimeanu), corespondent
al ziarului Universul (Bucureºti), ocupând
funcþii administrative în cadrul Prefecturii
Dâmboviþa ºi a Primãriei Târgoviºte. ªcoala
primarã,
urmatã
de
Liceul
Carabella, în oraºul natal. Studii
universitare la Facultatea de Drept
apoi Facultatea de Filosofie ºi
Istorie a Universitãþi din Bucureºti.
Divorþul de soþ, profesorul Dumitru
Sãvoiu, apoi pierderea singurului
copil, o fetiþã, în urma unei operaþii
nereuºite, i-a marcat pregnant
existenþa. Îmbrãþiºeazã cariera
didacticã, funcþionând pânã la
pensionare în diferite ºcoli din judeþ
ºi Târgoviºte (ultima parte la
Colegiul Economic Ion Ghica).
Pentru o scurtã perioadã a fost redactor al Editurii Boema din
Bucureºti (1946-1947) ºi bibliotecar-ºef al
Bibliotecii oraºului Târgoviºte (1951).
Debut cu poeziile În noapte ºi Chemare
târzie, la ziarul târgoviºtean Ancheta (1940)
unde semneazã ºi cu pseudonimul Alba-Maria
Seimeanu; apoi Madrigal în Dobrogea nouã
(1942). Tot în Ancheta îi vor apãrea ºi cronici
literare. Participã în 1942-1943 la unele ºedinþe
ale Cenaclului Sburãtorul, condus de Eugen
Lovinescu. Colaboreazã la: Dobrogea nouã,
Gândirea, Convorbiri literare, Universul
literar, Pãmântul, Revista scriitoarelor ºi
scriitorilor români, Vremea, Viaþa,
Claviaturi, precum ºi la publicaþiile
târgoviºtene:
Ancheta,
Vlãstarul,
Dâmboviþa, Valachica. Prezentã, de
asemenea, în antologiile Omagiu ºi
Creneluri, apãrute la Târgoviºte. Se stinge din
viaþã la 15 noiembrie 1984.
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Debut editorial la Boema din Bucureºti, în
1947 (unde lucra ca redactor), cu volumul de
poezii Întâia carte. Cu un an înainte, prefaþase
ºi îngrijise volumul de poezii al lui Artur Enãºescu
Revolta zeului. Apreciind volumul, Tudor Arghezi
remarca, în tableta sa din ziarul Adevãrul (feb.
1947): Am rãsfoit cu tragere de inimã ºi cu o
lacrimã de miloasã omenie, volumul Revolta
Zeului, apãrut în Editura Boema
ºi prezentat pe un plan pieziº, caremi place mult, de doamna sau
domniºoara ªtefania Stâncã, un
nume indicator, de talent. Îi
mulþumesc cã mi l-a trimis.
A tradus romanul Malaise al
scriitorului francez Henri Fauconnier,
ce urma sã aparã în 1948 la aceeaºi
editurã. Desfiinþarea ei a dus la
pierderea atât a volumului de poezii
cât ºi a traducerii. E remarcatã de
scriitori importanþi ai timpului: Al.
Philippide, Liviu Rebreanu, Victor
Efitmiu, Ion Minulescu, Ionel
Teodoreanu, Virgil Carianopol.
Poezia sa, de facturã neoclasicã, are limpezime ºi
sentiment, fiind o reflexie a existenþei autoarei,
supusã uneori la încercãri potrivnice, pe care le-a
înfruntat cu demnitate ºi seninãtate: Cu soarta
scrisã în zodii ºi sub frunte/ Am fost purcesc în lume,
amândoi/ Tu leac pentru durerile din noi/ Eu vrajã
rânduitã sã te cânte. Doreºte ca în versurile sale
sã încapã Tot sufletul amar pe care Sã-l
propovãduiesc în altã viaþã. În poezia sa filosofeazã
asupra existenþei umane, deseori invocând
divinitatea, considerând cã Vãmile de fum s-au
aºezat/ Între vecinicie ºi pãcat. Principala arterã a
Târgoviºtei natale Calea Domneascã, spintecã
veacul/ Se duce leneºã cãtre miazã zi. În urbe
Doar la cazarmã sunã deºteptarea/ Ca-n anii când
elevã de liceu/ Îl cãutam în somn pe Dumnezeu/
Aºa cum catã tot izvorul marea. Evocã cu nostalgie
castanii sfãtoºi, uliþele mici, covrigarul din colþ,
bãtrânul flaºnetar din mahala, care alãturi de
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vestigiile istoriei, prezente la orice pas, dãdea un
farmec aparte dealurilor mute, peste care Armii
de fum se nãpusteau pe cai.
Considerându-ºi destinul Condamnat de poezie/
Într-un târg voievodal, adormind cu versul trudit,
pe buze, doreºte De dragoste sã cânt, de libertate/
De unduirea celeilalte vieþi. A fost de fapt, dupã propria-i mãrturisire O lebãdã bolnavã de tristeþi/ Pe
mãrile de sunet revãrsate.

Scrieri:
Întâia carte. Bucureºti: Editura Boema, 1947;
Infelix Dido. Târgoviºte: Editura Macarie, 2005; O
lebãdã bolnavã de tristeþi. Poezii. Volum prefaþat
ºi îngrijit de Victor Petrescu ºi József Pildner.
Târgoviºte, Editura Pildner&Pildner, 2007.
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CORNELIU POPESCU
Strãbãtând lumea
Cetãþean al lumii, aparþinând exilului românesc,
dar în primul rând spaþiului de spiritualitate
româneascã al vechii Cetãþi de Scaun,
Târgoviºtea, unde a vãzut lumina zilei (11
februarie 1920) ºi care i-a rãmas pentru totdeauna
în suflet, prozatorul ºi ziaristul
Corneliu Popescu se autocaracteriza
astfel: Eu aparþin unei generaþii sau
unor generaþii de români care au
încercat sã cucereascã lumea pentru
a o convinge sã-i ajute pe cei de
acasã
sã-ºi
redobândeascã
libertatea. O generaþie de emigraþie
pentru care obsesia României
pierdute s-a transformat în voinþa de
a da românescului o valoare de
funcþie universalã.
Pentru a-i înþelege confesiunile
din cele douã cãrþi publicate târziu,
în þarã, sunt necesare câteva date
biografice.
Cursuri primare, gimnaziale, ca ºi liceul
(Ienãchiþã Vãcãrescu) în Târgoviºte (1938).
Licenþiat în drept al Universitãþii din Bucureºti
(1942). Director de cabinet în Ministerul
Cooperaþiei pânã în 1947, când pleacã

clandestin din þarã la Paris. Doctor în drept al
Universitãþii Sorbona (Franþa) din 1949. În acelaºi
an urmeazã cursul de drept internaþional de la
Haga. Diverse profesii înainte ºi dupã stabilirea
definitivã în Venezuela (1950): chelner, crescãtor
de pui, vânzãtor de îngheþatã,
patronul unei case de modã,
proprietarul unei agenþii imobiliare,
preºedinte al Companiei Cencobar
(Caracas), director al ziarului El
Rumano. De-a lungul timpului a fost
secretar ºi preºedinte al Casei
Române din Caracas (Venezuela),
ctitor al Bisericii Ortodoxe Sf.
Constantin ºi Elena. Apoi prefect,
consilier ºi primar al municipiului
Chacao din Caracas (1990-2000).
Debut publicistic ca redactor la
ziarul târgoviºtean Acþiunea (1941),
editat de Tipografia Dacia,
proprietate a tatãlui sãu. În perioada
1947-1950 a fost ziarist, colaborator
la France Soire (cu o serie de articole politice,
despre România fãrã regele Mihai, semnate
Nicolae Deleanu), Tages Spiegel, Corierre
Ligure (Genova), La Roumanie Independent. În
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Venezuela editeazã ziarul El Rumano (1957-1961)
sau colaboreazã la ziarul El Universal ºi
Republica (1956-1958). Membru al Asociaþiei
Ziariºtilor Români din strãinãtate cu sediul la Paris
(din 1949). Cetãþean de onoare al oraºului natal
(2001), doctor honoris causa al Universitãþii
Valahia din Târgoviºte (2004).
Editorial debuteazã târziu, poate cel mai târziu
din literatura noastrã (la 83 de ani), cu proza
memorialisticã Un român  primar în Venezuela, în care îºi povesteºte, folosind deseori
tehnica cliºeului cinematografic, principalele
momente ale zbuciumatei sale vieþi, incertitudinile,
nostalgiile, dar ºi realizãrile ca om, departe de
plaiurile natale unde a ajuns la capãtul drumului,
într-o þarã liberã, democratã, dincolo de dictaturã
ºi obscurantism. Având câte ceva din tehnica
jurnalului sau a naraþiunii memorialistice, în carte
predominã spovedania, dorinþa autorului de a
nara faptele, întâmplãrile aºa cum au fost, privite
însã cu o oarecare detaºare, obiectivitate, matur
ºi responsabil. Strãbãtând o Europã ruinatã de
rãzboi ia drumul exilului, convins cã noua putere
instauratã forþat în Bucureºti nu-i va fi favorabilã.
Tânãrul avocat, fecior de medic ºi nepot de preot
va strãbate în clandestinitate mii de kilometri,
ajungând la Paris, unde întâlneºte alþi emigranþi
târgoviºteni (Cap. Paris 1948). Cu talentul ºi
concizia ziaristului face o introspecþie a exilului
românesc din interior vãzut într-o misticã
legãturã cu Þara, dorind scoaterea României
din greutãþile din care se zbate, greutãþi de ordin
economic, social, dar mai ales cultural. Criticul ºi
editorul Dan Zamfirescu sublinia cã valoarea
cãrþii stã evident, în primul rând în materia ei
[...] în concizia ºi vivacitatea naraþiunii.
Al doilea volum Bulevardul Castanilor este
de fapt o depãnare a amintirilor tinereþii din
perioada interbelicã trãitã în Târgoviºtea natalã,
a omului care a strãbãtut lumea dar care Cele
mai frumoase zile ale vieþii mele, le-am petrecut
la Târgoviºte, pe care n-o pot uita nici un moment. Dupã propria-i mãrturisire Cartea aceasta
este rezultatul pasiunii mele pentru acest oraº
cu locurile ºi oamenii sãi [...] Am simþit nevoia sã
înfãþiºez tinerilor un crâmpei din Târgoviºtea de
altãdatã. Nu este o «conservã de istorie», cu
termenul de garanþie mai mult sau mai puþin
expirat, ci povestea unei vieþi, cu toate ale ei, mai
bune, mai rele. Vede în oraºul tinereþii sale
oraºul ideal, unde puteai trãi liniºtit ºi fericit.
Dedicã pasaje întregi ale cãrþii familiei, prietenilor
(Portret de familie la 1920, Fraþii mei, Vãrul
meu, magistratul, Prietenii ºi vecinii mei,
Profesorii ºi colegii mei de liceu). Descrie viaþa
politicã (Figuri politice ºi figuranþi, Legionari
la Târgoviºte, Alegerile din noiembrie 1946)
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sau componenþa etnicã a oraºului (Evreii noºtri,
Greci, italieni ºi aromâni). Despre alegeri îºi
amintea cã: Singurul eveniment într-adevãr important, care anima viaþa publicã a oraºului erau
alegerile. Cele parlamentare sau cele comunale.
Cu aceastã ocazie pasiunile se dezlãnþuiau, la
fel micile intrigi care fãceau deliciul combatanþilor
ºi care pânã în acel moment erau doar în fazã
de proiect abia aºteptau sã dea proba
inteligenþei autorilor lor. Odatã ce trecea ziua
alegerilor, idolii de pânã atunci fãceau loc noilor
veniþi dupã ce deputaþii, consilierii sau primarii
se instalau în scaunele lor, viaþa îºi urma cursul
normal ºi totul reintra în rutina obiºnuitã, ca ºi
cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Legate organic
sunt capitolele care descriu viaþa în Bucureºti a
autorului, trãirea începutului sfârºitului,
pregãtirea ºi evadarea cãtre lumea liberã,
periplu în jurul lumii. Se face legãtura cu primul
volum, compunându-se astfel viaþa unui om care
a dorit sã nu judece pe nimeni ci doar sã
descrie realitatea unei existenþe dure, plinã de
neprevãzut, frumoasã ºi trãitã demn.
Într-un interviu acordat scriitorului Mihai Stan
îºi afirma satisfacþia cã românii circulã liberi în lume:
Atenþie, bunul renume pentru care noi am trudit
este un capital ce poate fi repede pierdut dacã nu
vom arãta lumii, Europei, cã suntem egali în culturã
ºi civilizaþie.
Târgoviºteanul Corneliu Popescu (a încetat din
viaþã în aprilie 2019 la Caracas, Venezuela),
purtãtor al destinului sãu, dar ºi al românilor pe
meridianele lumii, meritã toatã stima ºi consideraþia
celor care cred în valorile culturii naþionale.

Scrieri:
Un român-primar în Venezuela. Bucureºti,
Editura Roza Vânturilor, 2003; Bulevardul
Castanilor. Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2005.
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TABLETA DE SCRIITOR

Petre Cristea
(1930-2008)
Istoric al culturii, publicist. Se naºte pe 22 noiembrie 1930 în comuna Sarichioi, judeþul Tulcea.
Clase primare ºi gimnaziale în comuna natalã. Absolvent al ªcolii Pedagogice Tulcea. Lucreazã ca
învãþãtor apoi, între 1961-1963, director de cãmin cultural în comuna Bezdead, judeþul Dâmboviþa.
Metodist la Casa de Culturã a raionului Târgoviºte (1963-1966). Între 1971-1975 conservator la
Muzeul Judeþean Dâmboviþa, apoi revine în învãþãmânt la ªcoala Generalã Viiºoara din comuna
Ulmi, pânã la pensionare. Autodidact, va studia aspecte ale istoriei ºi culturii târgoviºtene, colaborând
la Valachica, revista Muzeului Judeþean Dâmboviþa, cu articole ºi studii. Dintre acestea: Pisaniile
Bisericii Domneºti din Târgoviºte, Comentarii cu privire la genealogia Vãcãreºtilor. Pe marginea
unei inscripþii funerare (1969), Indentitatea unor personaje voievodale într-o scenã din istoriografia
Bisericii Domneºti din Târgoviºte (1972), A existat ºcoala domneascã de grãmãtici din secolul al
XV-lea la Târgoviºte? (1973).

ªtefan cel Mare ºi Târgoviºtea
Evocând trecutul istoric al Târgoviºtei,
scriitorul dâmboviþean Ion Ghica arãta între altele
cã aceastã strãveche Cetate de Scaun a Þãrii
Româneºti a vãzut între zidurile ei de douã ori
pe ªtefan cel Mare  odatã pribeag, cerând ajutor
în contra lui Aron ºi altãdatã
încercând a uni Principatele sub un
singur sceptru.
Este binecunoscut faptul cã
dupã crima de la Reuseni, când tatãl
sãu Bogdan Vodã a fost ucis de
Petru Aron (16 octombrie 1451),
ªtefan cel Mare s-a refugiat în
Transilvania. Iar dupã ce pribegise
aici aproape cinci ani, el s-a
adãpostit în Þara Româneascã. În
aceastã împrejurare, indiscutabil,
tânãrul muºatin s-a aflat la
Târgoviºte începând din vara anului
1456 pânã în primãvara celui
urmãtor alãturi de protectorul sãu,
noul voievod al Þãrii Româneºti, Vlad Þepeº
(1448,1456 - 1462,1476).
De fapt în zilele de schimbãri rãpezi ºi
primejdioase din Moldova cum a numit Nicolae

Iorga perioada scursã dupã moartea lui Alexandru
cel Bun (1432) pânã la înscãunarea lui ªtefan
cel Mare (1457)  Târgoviºtea oferise adãpost
sigur ºi altor vlãstare muºatine care aspirau la
ocuparea scaunului domnesc de la Suceava,
însuºi tatãl lui ªtefan cei Mare, Bogdan al II-lea,
mai înainte de a fi domnul Moldovei
(1449-1451), a locuit un timp în
acest oraº al Þãrii Româneºti, unde
avea atunci reºedinþã domneascã
voievodul Vlad Dracul (14361442,1443-1447).
Aici Bogdan s-a cãsãtorit cu Oltea
Maria despre care Nicolae Iorga,
Dimitrie Onciul, Vasile Pârvan ºi alþi
istorici cu autoritate au susþinut cã era
descendentã a Basarabilor din
Oltenia 1. Ea a devenit mama lui
ªtefan cel Mare.
La rândul sãu voievodul Þãrii
Româneºti, Vlad Dracul, tatãl lui
Vlad Þepeº, a fost cãsãtorit cu o muºatinã 
Vasilica (Vasilisa), fiica lui Alexandru cel Bun ºi,
deci, sora lui Bogdan al II-lea. Ea a fost mama lui
Vlad Þepeº, Mircea ºi Radu cel Frumos 2. Pe
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temeiul acestei mezalianþe distingem înrudirea
celor douã vlãstare domneºti  întrunite în acel
timp la Târgoviºte  ªtefan ºi Vlad care erau,
aºadar, veri primari.
Poate aceastã înrudire ºi vârsta lor
apropiatã (22-25 de ani) poate ºi dispariþia
ocrotitorului sãu din Transilvania, Iancu de
Hunedoara, mort la Belgrad (11 august 1456)
dar cu siguranþã ºi preocuparea celor doi viteji
pentru soarta Þãrilor Române, ameninþate atunci
de pericolul otoman, l-au motivat pe ªtefan cel
Mare spre acest popas târgoviºtean.
Oraºul  prin poziþia sa strategicã (fiind aºezat
la gura munþilor), dar ºi prin faptele temerare
ale voievodului Vlad Þepeº  era recunoscut, încã
din vremea aceea, ca un veritabil obstacol în
calea ofensivei otomane. La numai câþiva ani
dupã cãderea Constantinopolului (1453).
Mohamed al II-lea Cuceritorul ajunge cu o
imensã oaste turceascã pânã aproape de
capitala Þãrii Româneºti, unde neînfricatul
voievod Vlad Þepeº, prin opera sa ingenioasã ºi
curajoasã, impune trufaºului sultan sã se întoarcã
îndatã, ruºinat ºi fãrã izbândã, recunoscând 
potrivit cronicarului expediþiei  faptul cã nu
poate sã ia þara unui bãrbat care face lucruri aºa
de mari (ºi cã) acest bãrbat (Vlad Þepeº) ar fi
vrednic de mai mult....3
Fãrã îndoialã cã ºederea tânãrului muºatin
aproape un an la Târgoviºte a prilejuit acestuia
cunoaºterea realitãþilor de aici, acþiunile hotãrâte
ale lui Vlad Þepeº pentru ocuparea celei de a
doua domnii (1456-1462), pentru întãrirea
autoritãþii domneºti ºi organizarea rezistenþei
antiotomane. Cu sprijinul voievodului
târgoviºtean, ªtefan a pregãtit meticulos
apropiata sa intervenþie în Moldova pentru
înlãturarea lui Petru Aron, omul turcilor ºi
ucigaºul tatãlui sãu, Bogdan.
Acel domn sângeros (...) ºi hoþ de domnie
(Petru Aron  n.n.) s-a dovedit incapabil sã opunã
rezistenþã otomanilor, ba mai mult  aºa cum
consemneazã cronicarul Grigore Ureche  în
zilele domniei lui au început sã plãteascã
moldovenii bir turcilor.
La începutul primãverii anului 1457 ªtefan
Vodã (noteazã acelaºi cronicar), ridicatu-s-au de
la Þara Munteneascã cu multã oaste
munteneascã ºi din þarã adunaþi ºi au intrat în
þarã (...) silind spre Scaunul Sucevei. Oastea
viitorului voievod moldovean însuma aproape
6000 viteji  între ei aflându-se 1000 de cãlãreþi
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pe care-i dãduse Vlad Þepeº. Împreunã cu
aceºtia era ºi unchiul Vlaicu, fratele mamei lui
ªtefan, care a fost apoi pârcãlab de Hotin. ªi cu
toate cã el avea obârºia munteneascã, precum
ºi sora sa, doamna Oltea, unchiul Vlaicu a fost
în acel timp primul mare dregãtor în Sfatul
domnesc de la Suceava ºi unul dintre cei mai
apropiaþi sfetnici ai lui ªtefan cel Mare4 . Tot
atunci, în Þara Româneascã se afla între
apropiaþii lui Vlad Þepeº un moldovean, Spãtarul
Moldovean, a cãrui origine moldoveneascã 
susþine istoricul ªtefan Andreescu  este
relevatã de numele sãu 5. Prezenþa unchiului
Vlaicu în Moldova ºi a spãtarului Moldovean în
Þara Româneascã, confirmã relaþiile bune
existente atunci între cele douã pãmânturi
româneºti, între voievozii lor, Vlad Þepeº ºi
ªtefan cel Mare.
Apropiindu-se de Suceava, ªtefan cu oastea
sa de viteji se luptã bãrbãteºte ºi îl învinge pe
Petru Aron la Doljeºti (12 aprilie) ºi Orbie (14
aprilie). În urma acestor biruinþe, ªtefan Vodã
este înscãunat domn al Moldovei pentru o lungã,
rodnicã ºi strãlucitã domnie (14 aprilie 1457 - 2
iulie 1504). Sunt apreciate rapiditatea
intervenþiei sale în Moldova, curajul ºi priceperea
cu care el a condus cele douã bãtãlii memorabile
pentru înlãturarea lui Petru Aron, dar este
recunoscut totodatã ºi sprijinul important pe care
vlãstarul muºatin 1-a primit atunci de la voievodul
Þãrii Româneºti, Vlad Þepeº. Se apreciazã cã
acest ajutor a fost cel dintâi gest de
independenþã al lui Vlad Þepeº (faþã de turci),
cu consecinþe neaºteptate, de o însemnãtate
capitalã pentru întreaga istorie a românilor 6.
În anii care au urmat ªtefan cel Mare s-a
preocupat stãruitor pentru pãstrarea alianþei cu
Þara Româneascã acþionând dinamic pentru a
asigura aici un domn credincios lui ºi
creºtinãtãþii. În acest sens, amintim campania
împotriva lui Radu cel Frumos (plecat turcilor),
concretizatã în atacul fulgerãtor asupra Brãilei
(februarie 1470), luptele de la Soci (martie
1471), Pârâul Vadna ºi Cetatea Dâmboviþei
(noiembrie 1473). Iar dupã bãtãlia de la Valea
Albã-Rãzboieni (26 iulie 1476) ºi retragerea
precipitatã a sultanului Mahomed al II-lea din
Moldova, ªtefan cel Mare a intervenit energic,
din nou, în Þara Româneascã de aceastã datã,
pentru reînscãunarea lui Vlad Þepeº, aliatul sãu
împotriva ofensivei otomane Eu m-am grãbit sã
izgonesc pe Basarab (Laiotã  n.n.) voievod al
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Þãrii Româneºti (care se închinase turcilor) 
spune ªtefan Dogelui Veneþiei, prin glasul
trimisului sãu, Ioan Þamblac  ºi sã pun (acolo)
alt domn creºtin, adecã pe Drãculea (Vlad Þepeº
- n.n.), ca sã ne înþelegem împreunã 7. La 8
noiembrie 1476, Vlad ºi ªtefan intrau în
Târgoviºte într-o atmosferã de sãrbãtoare, ºi,
dupã cum remarcã o sursã italianã a voit
poporul ca, amândoi voievozii (ªtefan ºi Þepeº)
sã-ºi jure între ei dragoste ºi alianþã, astfel cã
întreaga-acea þarã s-a încredinþat cã turcul nui va mai da de grijã 8 . Din pãcate, aceastã
domnie a lui Vlad Þepeº  a treia  a fost prea
scurtã (numai o lunã  noiembrie 1476), aºa
încât nu a putut contribui la realizarea
nãzuinþelor comune ale celor doi mari voievozi
români. Totodatã, observãm cã aceastã nouã
prezenþã a lui ªtefan cel Mare la Târgoviºte nu
a avut ca pretext încercarea (sa) de a uni
Principatele sub un singur sceptru, ea s-a
datorat readucerii lui Vlad Þepeº în fruntea Þãrii
Româneºti. Prin repetatele sale intervenþii în
Þara Româneascã ªtefan n-a încercat
niciodatã sã uneascã Muntenia cu stãpânirea
lui, deºi a cucerit-o în mai multe rânduri (afirma
reputatul istoric P.P. Panaitescu). Pentru ªtefan,
Muntenia trebuia sã fie un zid de apãrare, o
barierã care sã-l despartã de turci, cu un domn
al sãu ºi al creºtinilor. La aceasta s-au mãrginit
toate strãdaniile sale în Þara Româneascã.
Prezenþa voievodului ªtefan cel Mare la
Târgoviºte, în mai multe rânduri, ºi, desigur, în
relaþie cu acest fapt, existenþa unei colonii de
negustori ºi diplomaþi moldoveni în acest oraº,
au fost evidenþiate cu câþiva ani în urmã prin
descoperirea unor monumente de tip
moldovenesc din epoca marelui voievod.
Cercetãtorii târgoviºteni Corneliu Ionescu 
arhitect, ºi Petricã Diaconescu  arheolog, au
pus în valoare vestigiile unei biserici ºi a unei
case domneºti în acest strãvechi oraº, cu
arhitecturã tipic domniei lui ªtefan cel Mare.
Aceste monumente, aflate deloc întâmplãtor în
vecinãtatea unei alte ctitorii moldoveneºti 
biserica mãnãstirii Stelea, fondatã de Voievodul
Vasile Lupu în 7 septembrie 1645 (parcã ar
întregi o insula moldoveneascã)  sugereazã
existenþa unei reprezentanþe moldoveneºti
permanente ºi stabile în capitala Þãrii
Româneºti, ºi totodatã sunt o confirmare
materialã a întregii opere politice a lui ªtefan cel
Mare în vederea luptei comune a celor douã þãri

româneºti împotriva ofensivei otomani9.
Ecoul luptelor conduse de slãvitul voievod
ªtefan cel Mare de-a lungul celor 47 ani de
glorioasã domnie, a fost înregistrat în Þara
Româneascã de cãtre polonezul Maciej
Stryjkowski în 1574. El susþine cã a auzit cum ºi
muntenii cântã mereu, la toate adunãrile lor, pe
scripci sârbeºti, rostind pe limba lor: ªtefan,
ªtefan voievod, ªtefan, ªtefan voievod a bãtut
pe turci, a bãtut pe tãtari, a bãtut pe unguri, pe
ruºi ºi pe poloni, precizând totodatã cã a vãzut
la curtea domnului Þãrii Româneºti din Bucureºti,
Alexandru Mircea, cum atârna pe peretele
iatacului sãu un chip zugrãvit pe lemn, dupã
obiceiul vechi, arãtându-l pe acest ªtefan10.
Fireºte, popularitatea slãvitului voievod
moldovean se explicã prin virtuþile sale alese,
prin faptele minunate pe care le-a sãvârºit cu
înþelepciune ºi curaj, prin briliantele
strãlucitoare cu care ºi-a îmbogãþit aura sa.
ªtefan cel Mare, cel Bun ºi Sfânt a fost, aºadar,
precum afirma Nicolae Iorga un om minunat,
un sfânt cum nu mai poate rãsãri altul; cãci el
era izvorul a toatã vitejia, el era fântâna tuturor
dreptãþilor, el era marea bunãtãþilor. Nici un colþ
de þarã n-a rãmas nesfinþit de biruinþele lui sau
de suferinþele cu care le plãtea....
Note:

1. Cf. Manole Neagoe. ªtefan cel Mare. Bucureºti, Editura
Albatros, 1970, p. 14.
2. ªtefan Andreescu. Vlad Þepeº (Dracula). Între legendã
ºi adevãr istoric. Bucureºti, Editura Minerva, 1976, p. 49-

50.
3. Laonic Chalcocondil. Expuneri istorice. Bucureºti, Editura
Academiei, 1958, p. 289.
4. Nicolae Stoicescu. Dicþionar al marilor dregãtori din Þara

Româneascã ºi Moldova. Secolele XIV-XVII. Bucureºti,
Editura Enciclopedicã Românã, 1971, p. 289.
5. Magazin istoric, nr.6/1972, p. 84.
6. ªtefan Andreescu, op. cit., p. 63.
7. Nicolae Iorga.Scrisori de Domni..., p. 174.
8. Manole Neagoe. op. cit, p. 166.
9. Corneliu Ionescu. Un aspect necunoscut al relaþiilor
moldo-muntene. Ctitorii din timpul lui ªtefan cel Mare la

Târgoviºte. În: Valachica, vol. 9, p. 345-351.
10. Cãlãtori strãini despre Þãrile Române. Vol. II. Bucureºti,
Editura ªtiinþificã, 1970, p. 454.

Din volumul Târgoviºte: ore astrale ale cetãþii:
(analecte), Victor Petrescu, Mihai Stan, Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2017, pag. 276-279.
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Mihail Cruceanu
(1887-1988)
Poet, prozator, eseist, publicist. Se naºte la Iaºi pe 13 decembrie 1887.
Studii gimnaziale ºi liceale în Ploieºti, Piteºti ºi Bucureºti (la Sf. Sava).
Absolvent de drept ºi litere la Bucureºti. Este pentru o scurtã perioadã avocat,
apoi profesor de românã la Târgoviºte, Craiova ºi Bucureºti, În 1911-1912
profesor la Gimnaziul Ienãchiþã Vãcãrescu ºi la ªcoala de ofiþeri de cavalerie
din Târgoviºte. În aceastã perioadã debuteazã cu plachete de versuri: Spre
cetatea zorilor, apãrutã la Târgoviºte, în 1912. Dedicã oraºului poeziile
Seara în cetate ºi Balada mãnãstirii. În manierã simbolistã moare seara
pe palate ºi fântâni, fiecare învaþã cum se moare, toþi simþim în noi tãcerea
agoniei viitoare. Se stinge din viaþã pe 7 iulie 1988, la Bucureºti.

Seara în cetate
Seara-aceasta ce-ºi înalþã aripile-i de prin vãi
ªi coboarã ca o undã pe cetatea zgomotoasã
Poartã-n ea  aceastã searã dintre seri cea mai frumoasã
Mângâierea cea din urmã ºi sãrutul cel dintâi.
ªi se pare cã în seara-aceasta, care-ºi desfãºoarã
Peste liniºtea cetãþii, un decor de tragedii,
Cheiurile-nsângerate de-ale soarelui orgii
Mor încet, precum odatã ºi cetatea o sã moarã.
Iar cupolele semeþe par în zare, uriaºe
Coifuri ce strivesc sub ele turnurile aplecate,
Profilându-ºi ca o dungã vârfurile lor trufaºe
Peste frunþile de piatrã ale albelor palate.
Astã-searã în cetate minunatele grãdini,
Ca ºi-n serile trecute, se întind ca niºte pete
Picurate din apusul steagurilor violete
ªi trecute prin tãcerea înnegritelor ruini.
ªi aºa cum moare seara pe clopotniþe-n apus,
Adunând pe la ferestre mii de ochi deschiºi ºi orbi
Pare, negura cetãþii, un ocean, din care sorbi
Tot ce-a fost gândit odatã, tot ce încã n-a fost spus.
ªi aºa cum moare seara pe palate ºi fântâni,
Fiecare simte tainic ºi învaþã cum se moare,
ªi aºa cum tace seara pe alei de plopi bãtrâni,
Toþi simþim în noi tãcerea agoniei viitoare.
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Dar aºa cum doarme seara peste turnurile-n ceaþã,
Peste formele desprinse, pe culorile pãtate,
E un suflet mai puternic ce trãieºte în cetate
ªi ce-aºteaptã sã soseascã mâine-o albã dimineaþã.

Balada mãnãstirii
Pe mãnãstirea prinsã sub pânza de zãpadã,
Amurgul greu rãstoarnã feerica-i cascadã.
E albã mãnãstirea; monahii sunt albiþi.
ªi ochii lor se-ndreaptã spre zare obosiþi.
O umbrã liniºtitã pãtrunde prin chilii:
Monahi-ngânã corul prea sfintei liturghii.
ªi umbra rãtãceºte prin alba mãnãstire:
Monahii grav îngânã o rugã în neºtire.
Prin gangurile-nchise s-aude vântul iernii:
Monahi-ngenuncheazã ca-n ore de vecernii.
ªi zile trec în urmã, dar umbra nu mai trece.
Monahii îºi simt fruntea ca lespedea de rece.
În ochi n-au nici o razã, pe buze n-au cuvinte.
Stau pietrele tãcute ca pietre de morminte.
Peste chilii cad stele ºi luna iar apune,
ªi nu e nici un clopot vecernia sã sune.

Din volumul Târgoviºte: ore astrale ale cetãþii:
(analecte), Victor Petrescu, Mihai Stan, Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2017, pag. 490-49.
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TINERE CONDEIE

Planeta îºi ia revanºa...
Poate va fi un moment în care ne vom
întreba unii pe alþii pur ºi simplu dacã mai trãim
sau dacã familiile noastre mai trãiesc. Vom fi
înjumãtãþiþi sau chiar mai rãu... ne vom plânge
durerile ºi vom fi obligaþi sã trãim într-o lume
mult mai durã, mult mai singuri, mult mai
neajutoraþi.
Acum ne temem de oameni,
apoi ne vom plânge oamenii, iar
în final va trebui sã învãþãm sã
redevenim oameni. Greu de
înþeles...Fiecare avem ceva de
lãsat în urmã... Sentimente,
resentimente, împliniri de moment, bucurii, tristeþi, pritenii
pierdute, iubiri împlinite sau nu,
jurnale, poze, cãrþi însemnate...
Avem multe de lãsat în urmã, dar
poate nici nu mai e important.
Drama colectivã a rãzboiului
pune în umbrã drama individualã
a iubirii... Se potriveºte atât de bine
aceastã sintagmã referitoare la romanul lui Camil
Petrescu cu prezentul nostru! Oare dupã acest
rãzboi, aceastã boalã, vom renunþa la tot ce
exista pânã în ea? Nu va mai exista împlinirea
personalã, aceasta fiind insignifiantã în faþa
problemelor mari?
Poate cã înainte de boalã ni se vor îmbolnãvi
mintea ºi sufletul, pentru cã toþi vor trage de
viaþã, de viaþã ºi iar de viaþã... Lumea lupta cu
disperare sã trãiascã, dar... a þine ochii
deschiºi nu este totul, este doar încununarea

celorlalte moduri de a trãi.
Nu am apucat sã trãim prea multe ºi poate
o parte dintre noi nici nu vom mai avea ocazia.
Am îngheþat ºi trebuie sã ne transformãm
nevoile ºi energia în altceva, poate mai util
pentru o perioadã de singurãtate.
Zilele astea de sfârºit de
martie au fost amestecate. A
apãrut ºi s-a rãspândit virusul, a
fost soare, au înflorit pomii, apoi
a nins, acum vântul pur ºi simplu
zguduie tot ce miºcã. Oare
planeta îºi ia revanºa? Nu ne mai
lasã nimic? De fapt ea ne lasã,
doar cã noi nu mai putem vedea.
ªi o vom cãuta cu disperare, vom
cãuta aer proaspãt, flori, ne vom
apropia de ea mai mult decât de
semenii noºtri. Poate nu e
întâmplãtor.
Ar fi minunat dacã am privi
totul ca pe un restart, dacã neam opri puþin în loc doar ca sã prindem mai
multã încredere, sã ne organizãm ºi sã ne
reorganizãm pentru a vedea ce importante sunt
lucrurile atât de puþin importante!
Toatã lumea stã în loc. La propriu.
Cu toate astea, te rog, Doamne, mai
acordã-ne o ºansã! Dacã mai avem acest
drept...

Iulia Predescu
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Gânduri despre carantinã
În urmã cu douã luni, îmi urmam programul
obiºnuit: mã trezeam la ora ºase, mergeam la
facultate, apoi, în zilele în care nu aveam ore pânã
la opt seara mergeam la o terasã sau vizitam un
muzeu. Ieºeam des cu prietenii mei, fãceam teme
pânã târziu ºi nu ratam nicio petrecere.
Dar într-o zi, nimic nu a mai fost aºa.
Auzeam de corona virus cum fãcea ravagii în
alte þãri, dar noi eram, pentru un moment,
departe de acesta. Când au
apãrut primele cazuri în
România am ºtiut cã nu o sã
mai dureze mult pânã ce
situaþia o sã ajungã ca în afarã.
La început de martie s-au
închis ºcolile, facultãþile, apoi
încet-încet tot mai multe locuri.
Simt teamã, dar ºi multã
speranþã. Situaþia se agraveazã,
deoarece nu toatã lumea ia în
serios starea de urgenþã. E
pentru prima datã când se
întâmplã aºa ceva, de aceea
oamenii nu ºtiu cum sã
reacþioneze. Un fapt este sigur:
distanþarea socialã este soluþia. Doar aºa cazurile
vor fi în scãdere ºi nu în creºtere ca pânã acum.
Trebuie doar sã înþelegem cât de gravã este
problema de fapt. ªi eu mã tem, dar sunt sigurã
cã o sã se termine curând.
Am încetat sã mai deschid televizorul, cãci
peste tot vãd numai ºtiri despre virus. Acest lucru
creeazã panicã, ºi totuºi, în fiecare weekend vãd
mulþi bãtrâni strângându-se în piaþa de lângã
casa mea, pe motiv cã doar nu o-i sta atât în
casã. Cel mai tare mã mâhneºte sã vãd aºa
ceva; noi stãm în case sã îi protejãm pe ei, dar
mulþi nu iau în serios.
În schimb, facultãþile þin pasul. A fost mai
greu la început, nimeni nu ºtia ce sã facã, dar
acum totul are un mers normal. Cursurile se
þin video, iar temele nu sunt deloc puþine. Dar

46

au ºi ele rostul lor. Lucrurile se miºcã mai bine
ca la facultate în sine, aº spune. La cursul faceto-face era numit un singur student sã
rãspundã, pe când ceilalþi poate cã nici nu ºtiau
despre ce este vorba. Acum, toþi trebuie sã
lucrãm, toþi suntem ascultaþi ºi verificaþi.
Mã plictisesc atât de tare în carantinã!! Aud
asta foarte des ºi nu pot înþelege cum. Sunt atât
de multe lucruri de fãcut, multe care încã
aºteaptã sã fie descoperite.
Sunt atâtea cãrþi de citit ºi
atâtea filme de vãzut, ca sã nu
menþionez lucrul manual:
pictat, cusut, croºetat, gãtit ºi
multe altele. Eu profit de timpul
acesta, pe lângã cursuri online
ºi teme pentru facultate, citesc
foarte mult, pictez, m-am
apucat de cusut. Nici nu-mi dau
seama când trece timpul.
Curând, nu o sã mai fim în
carantinã, ºi o sã putem sã
facem din nou tot ce ne dorim.
Îmi place sã cred cã aceste
restricþii ne-au ajutat în mai
multe feluri, nu doar protejându-ne. Cât de
profund o sã fie sentimentul când o sã-þi vezi
prietenii dupã aceastã perioadã lungã? Cât de
mult o sã ne bucure o simplã plimbare pe jos,
prin parc? Ce gust o sã aibã mâncarea de la
localul preferat când o sã o poþi mânca din nou?
Toate acestea se vor întipãri mult mai bine în
mintea noastrã, vom aprecia fiecare moment
de libertate, fiecare moment petrecut cu
oameni dragi. În urma carantinei vom învãþa
sã ne bucurãm de lucrurile simple din fiecare
zi, lucruri pe care înainte nu le sesizam, dar
acum ne lipsesc atât de mult.
O sã treacã.

Teodora Anghel

