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Organizarea Salonului Editorial �Ion Heliade Rãdulescu�, de cãtre
Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa, reprezintã un eveniment spiritual ºi
cultural important pentru istorica Cetate de Scaun munteanã, fiind un
moment de celebrare a cãrþii, un omagiu adus vechiului centru
tipografic de la noi ºi o oportunitate de a promova cultura româneascã
ºi universalã.

Evident reper cultural ºi spiritual, Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa
este o instituþie dinamicã ce dovedeºte o mare vitalitate ºi efervescenþã
creatoare, concentrând experienþele vieþii intelectuale locale, cotidiene,
ºi oferind o generoasã deschidere spre marea culturã a lumii.

Cu aceastã ocazie, doresc sã amintesc de bunele ºi rodnicele relaþii dintre Arhiepiscopia Târgoviºtei
ºi Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa, mai ales în derularea unor importante proiecte spirituale ºi culturale,
dar ºi intensa ºi dinamica activitate a Bibliotecii în ambientul cultural târgoviºtean.

Organizarea Salonului editorial ne dãruieºte o mãrturie a felului în care este aprofundatã spiritualitatea
creºtinã ºi cultura româneascã, an de an, alãturi de importanta contribuþie a acestor douã domenii la
construirea ºi pãstrarea identitãþii noastre naþionale ºi europene.

Cultura reprezintã totalitatea aprofundãrilor spirituale ale unei naþiuni, precum ºi un important mijloc
de a transmite valorile imprescriptibile ale umanitãþii, aºa cum au fost ele oferite firii umane de cãtre
Creator. De aceea, celebrarea de astãzi are în centrul ei cartea, ca simbol al aprofundãrii spirituale ºi
culturale, bine ºtiut fiind faptul cã prin intermediul demersului cultural putem sã apreciem la justa
valoare trecutul ºi opera înaintaºilor noºtri, dar putem înþelege, în mod optim, prezentul ºi privi cu
încredere ºi speranþã spre viitor.

Invocând milostivirea lui Dumnezeu asupra ostenitorilor instituþiei dumneavoastrã, vã doresc multã
sãnãtate, pace, bucurie ºi rodnice realizãri!

Cu binecuvântãri,

ÎPS dr. Nifon Mihãiþã
Arhiepiscop ºi Mitropolit al Târgoviºtei

Mesajul Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop ºi Mitropolit Nifon

cu ocazia ediþiei a XIV-a a Salonului Editorial
�Ion Heliade Rãdulescu�

� Târgoviºte, 4 septembrie 2015 �
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INTERFERENÞE CULTURALE

Þinând seama de titlul articolului ºi de
caracterul revistei, editatã ºi publicatã de dra. Prof.
Agnes Terezia Erich � directoare a BiblioteciiJudeþene din Dâmboviþa �Ion Heliade Rãdulescu�,
am cãutat sã respect dictonul latin non multa, sed
multum.

Casa domneascã din localitatea Potlogi de peteritoriul Jud. Dâmboviþa a fost ridicatã de
Constantin vodã Brâncoveanu (1688-1714). Dupã
ce, înainte de a deveni domn, când era spãtar, a
dobândit stãpânirea asupra moºiei ºi caselorboiereºti care aparþinuserã altãdatã jupâniþei
Dragna, mãritatã cu postelnicul Dima (înhumatã,
împreunã cu soþul ei ºi cu fetele lor Voica ºi Stanca
la Mãnãstirea Brâncoveni), ConstantinBrâncoveanu a construit biserica cu hramul Sf.
Dumitru ºi ºi-a pus problema înãlþãrii în Potlogi a
unei case domneºti. Locul a fost bine ales. Se
gãsea la intersecþia unor mari drumuri: cel de laBucureºti la Târgoviºte ºi Câmpulung, cu cel care
ducea de la Bucureºti la Piteºti, Craiova, Cerneþ.
Practic vorbind, era vechiul drum de la Bucureºti
pânã la Târgoviºte. Avea, pe atunci, pânã la Potlogi,cca. 50 km. Distanþa de la Potlogi pânã la
Târgoviºte era aproximativ egalã cu aceea dintre
Bucureºti ºi respectiva casã domneascã. Scopul
care l-a determinat pe Constantin vodãBrâncoveanu sã construiascã aici un palat a fost
acela de a-l dona ca rezidenþã fiului sãu major,
Constantin. Aceastã dorinþã a domnului reiese din
textul dãltuit într-o placã de marmurã, fixatã iniþialdeasupra uºii de acces în foiºorul principal:
�Aceaste case den temeila lor sunt înãlþate de
luminatul domnu Io Costandin Basarabu Voevod,
fiului sãu Costandin Brâncoveanu, începându-le ºisfârºindu-le la leat 7206 (=1698) ºi la al zeacelea
an al domniei sale, ispravnic fiind Mihai vt(ori)
post(elnic) Corbeanul�. Logofãtul Radu Grecianu
consemneazã interesul domnului pentruconstrucþie. Acesta a venit de mai multe ori sã

CASA DOMNEASCÃ BRÂNCOVENEASCÃ
DIN LOCALITATEA POTLOGI

verifice cum înaintau lucrãrile, aºa cum s-a
întâmplat între 25 iunie ºi 31 iulie 1698. Lucrãrile
au înaintat foarte repede. La 27 octombrie 1698construcþia a fost terminatã la roºu, cum consemna
Radu Grecianu (Cf. Radu logofãt Grecianu, Viaþa
lui Constantin vodã Brâncoveanu, publ. de ªtefan
D. Grecianu, Bucureºti, Inst. de Arte Grafice CarolGöbl, Bucureºti, 1906, p. 88, 89). Ca urmare,
domnul a putut pleca spre Bucureºti, lãsându-i pe
meºteri sã împodobeascã pereþii cu stucaturi ºi
picturi. Trebuia sã respecte influenþele stilului italian,evident prin existenþa celor douã logii de la parter
ºi de la etajul I. Erau încãperi care fãceau deliciul
celor care locuiau în palat. Din ele era deschisã o
perspectivã splendidã asupra iazului fãrâmat înbunã parte de neºtiinþa ºi rãutatea oamenilor.
Aceastã casã domneascã situatã între râurile
Argeº ºi Sabar avea subsol, parter ºi etaj. Subsolul
puternic � de fapt doar parþial îngropat � nu preaînalt, de cca.3 m. avea o încãpere mare. Plafonul
sãu era susþinut de un stâlp central, din care
porneau arcaturi asemeni petalelor unei flori. La
parter încãperile înconjurau subsolul. Cum lângãclãdirea principalã era adosat un foiºor, accesul
se fãcea prin acesta. Pe latura opusã aceleia cu
foiºorul se gãsea logia care dãdea cãtre grãdinã
ºi heleºteu. Accesul cãtre etaj se fãcea pe patruscãri. Cea principalã era o scarã majestuoasã, din
marmurã, care ducea în foiºor ºi de aici la primul
etaj. Cãtre grãdinã era o scarã din lemn ºi mai erau
încã douã scãri, de serviciu. La etajul I erau douãapartamente. Unul mai spaþios, având trei încãperi,
probabil al domnului, altul mai mic, desigur destinat
doamnei. Însemnat este cã aici apare interesul
pentru comoditate, cãci fiecare apartament aveapropriile-i instalaþii sanitare. Între cele douã
apartamente era o încãpere cu rost de culoar, puþin
luminat prin douã ferestruici de deasupra celor
douã intrãri, care se terminã printr-o frumoasã ºispaþioasã logia, care dãdea spre heleºteu. Ea era
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similarã cu aceea de la Mogoºoaia
care avea sã fie construitã ulterior
de aceeaºi echipã de meºteri. Îndreapta culoarului era un
apartament mai mic, format din trei
camere, al doamnei, iar în stânga
un apartament mai mare, probabilal domnului. Cele douã aparta-
mente comunicau între ele direct
printr-o încãpere mare cu
dimensiunile de 10,12 m x 7,5 m.Probabil era încãperea de reunire
a membrilor familiei, sau de primire
a vizitelor. În dreptul aparta-
mentului domnului mai era un foiºor foarte frumosornat, cu stucaturi florale. Prin acest foiºor se putea
ajunge în grãdinã pe o scarã din lemn. În centrul
palatului, la etaj, exista o camerã specialã de
depozitare astfel construitã încât sã reziste laeventuale incendii. De aici se ajungea printr-un
chepeng, practicat în podea, la o tainiþã aflatã
oarecum la parter. Acoperiºul acestei clãdiri for-
mat din ºiþã sau ºindrilã era în unghiuri ascuþite,pentru a lãsa sã se scurgã uºor apa ploilor ºi
zãpada. Pereþii interiori de la parter erau puþin
ornamentaþi. S-a putut conchide cã aveau o
stucaturã simplã în jurul ancadramentelor uºilorºi ferestrelor. La etaj însã, ornamentaþia a fost
mult mai bogatã. Oarecum se aseamãnã cu cea
de pe pereþii exteriori ai Bisericii Fundenii
Doamnei. Pereþii aveau pe ei o decoraþie înstucco, cu diverse frunze ºi flori, preluate din
vegetaþia mediteraneeanã. În câteva pãrþi ale
etajului s-au pãstrat urmele unei picturi în culori
vii, aducând aminte de picturile din palateleveneþiene. Din pãcate, timpul ºi oamenii au
distrus picturile. Într-o camerã din apartamentul
domnului mai exista în anul 1910 urma unui
portret al domnului, împreunã cu soþia sa ºiprobabil cu beizadeaua Constantin. Tabloul a fost
descris oarecum de Antonio Maria del Chiaro. În
niciun caz nu a putut fi prezentat de Paul din Alep
în Memoriile sale de cãlãtorie. Nu putea fiprezentat deoarece acesta a vizitat Þara
Româneascã cu 40 de ani înainte de construirea
palatului ºi, ca atare, nu putea fi nici secretarul
domnului, aºa cum au scris aceiaºi (hyperlink�http://www.muzee-dambovitene.ro/index.php/
ansamblul-brancovenesc-de-la-potlogi�http://
www.muzee-dambovitene.ro/index.php/ansamblul-
brancovenesc-de-la-potlogi, consultat 15octombrie 2015).

În schimb, foarte frumoase ºi sugestive
descrieri ale palatului au scris Aubry de la Motraye

ºi Franz Josef Sulzer. Cuvintele lãsate de ei auservit din plin restauratorilor acestei case domneºti
brâncoveneºti din satul Potlogi.

În ansamblu, casa domneascã are planul
unui dreptunghi, cu dimensiunile de 32 x 23,5metri. În jurul sãu existã un spaþiu înconjurat pe
trei laturi de zid, fiind mãrginit pe ultima laturã de
heleºteu. Cum terenul era plat, zidurile ºi
heleºteul erau suficiente pentru apãrarea caseidomneºti. Spaþiul din interiorul zidulrilor era
împãrþit în trei:

a) o curte de intrare sau curte de paradã
b) o curte pentru rezolvarea treburilor gospodãreºtic) grãdina
Alãturi de incinta palatului, extra-muros, domnul

Constantin Basarab Brâncoveanu a refãcut ºi mãrit
biserica cu hramul Sf. Dumitru. Ea a fost pictatã îninterior de doi dintre meºterii zugravi care au lucrat
la Hurezi, Ioachim ºi Stan. În fragmentele de picturã
conservate încã în interiorul bisericii se cunoaºte
influenþa penelului lui Constantinos � cel care aînzestrat cu nemuritoare comori bisericile Mãnãstirii
Hurezi, Sf. Gheorghe Nou din Bucureºti ºi ai bisericii
cu hramul Adormirea din Curtea Domneascã din
Târgoviºte etc.Imediat dupã terminarea la roºu a casei
domneºti din Potlogi, Brâncoveanu a venit de mai
multe ori, el, familia ºi boierii sãi, fie pentru a se
odihni acolo, fie pentru a þine diverse sfaturi detainã, precum ºi pentru a vedea terminate lucrãrile
de tencuire ºi ornamentare prin stucaturã ºi picturi.
Dacã se face o comparaþie cu casa domneascã
din Mogoºoaia, destinatã a fi datã fiului favorit,beizadeaua ªtefan, atunci se remarcã uºor chiar
ºi de nespecialiºti cã la Potlogi domina stucatura.
La Mogoºoaia locul principal al decoraþiunii l-a
deþinut pictura muralã. La Potlogi s-au întâlnit, dupãterminarea lucrãrilor supravegheate de ispravnicul
vel-postelnicul Mihai Corbeanu, între 19 ºi 28
octombrie 1699, pentru inaugurarea �caselor prea
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iscusite ºi frumoase� ºi sãrbãtorirea hramului
bisericii, Sf. Dumitru. În anul 1701 la Potlogi au venit
stolnicul Constantin Cantacuzino ºi o serie depersonalitãþi ale marii boierimi. Atunci s-a sãrbãtorit
încheierea pãcii de la Karlowitz. În 1711, cu
oarecare discreþie ºi prudenþã, domnul Constantin
Basarab Brâncoveanu a sãrbãtorit la Potlogivictoria Sublimei Porþi asupra Imperiului Þarist. Doi
ani mai apoi, tot acolo, a celebrat sosirea veºtii
cã s-a încheiat pacea de la Vadul Huºilor. În fine,
în anul 1714, în timpul sãrbãtorilor pascale, aplecat de la Potlogi prin Mogoºoaia, pe tragicul
drum cãtre curtea domneascã din Bucureºti, unde
va fi mazilit. Dupã îndepãrtarea domnului sfânt ºi
martir, casele domneºti construite de el la Potlogi,la Mogoºoaia, la Obileºti, ca ºi alte proprietãþi
domneºti, au fost jefuite ºi distruse de otomani,
însoþiþi de diverºi rãu-voitori. La sfârºitul secolului
al XVIII-lea locul a fost vizitat de Franz JosefSulzer. El a gãsit palatul, ornamentele care se
pãstrau încã, grãdina, minunate, fãcute cu mare
cheltuialã de un prinþ creºtin. �Acest palat fusese
executat într-un mod strãlucit, cu mult gust ºicheltuialã. Stucaturile, sculpturile, galeriile,
portretele, chiar planul grãdinii ºi curþii anterioare,
totul, oricât de sãlbãticit zace acum, trãdeazã
totuºi gustul european (.. .)�  (Sulzer,Geschichte..., vol. I, p. 304).

Evident, observaþia lui Sulzer aratã clar cã la
Potlogi a fost construitã casa domneascã dupã
influenþa venitã din Italia, din Veneþia. Este foarteposibil, cum am mai arãt at, sã fi fost folosite caietele
de modele existente în biblioteca unchiului
domnului, stolnicul Constantin Cantacuzino. În
niciun caz nu poate fi susþinutã teza cã a fost o

influenþã a modelelor delabratelor palate bizantine,
care mai existau încã în Istanbul sau aiurea. În anul
1848, în lunile octombrie-noiembrie, o parte atrupelor þariste, venite sã înãbuºe revoluþia, au
ocupat palatul. Tradiþia oralã a satului a reþinut cã
din ordinul generalului rus Alexandr Osipovici
Duhamel a fost reparatã ºindrila acoperiºului caseidomneºti. S-a procedat astfel deoarece acolo era
reºedinþa comadamentului trupelor ruse care nu
dorea sã fie plouat sau nins prin acoperiºul spart.
Cãtre sfârºitul secolului al XIX-lea acþiunea dedemantelare a casei domneºti a continuat datoritã
inconºtienþei administratorului moºiei. Acel arendaº
a luat o parte din bârnele de susþinere a acoperiºului
ºi etajului, precum ºi o serie de pãrþi din lemnãriacasei domneºti pentru a-ºi face podea la casã. În
anul 1905 a fost dãrâmatã cuhna din curtea casei
domneºti. Cãrãmizile au fost luate de localnici
pentru construirea locuinþelor lor. În anul 1907 chiarse cerea demolarea întregii case domneºti. Atunci,
Virgil Drãghiceanu, susþinut de prefectul din
Târgoviºte, C. Dimitriu, au intervenit energic la
Comisiunea Monumentelor Istorice ºi au opritdãrâmarea casei domneºti (cf. Virgil Drãghiceanu,
Curþile domneºti brâncoveneºti. III. Potlogii. Situaþie
ºi istorie. Descriere. Meºteri ºi stil, în Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice, III, 1910, p. 56).Au reuºit sã obþinã o decizie de cercetare ºi
restaurare a monumentului istoric ºi de artã. La
data de 9 octombrie 1910 regele Carol I, în palatul
Peleº, a semnat Decretul nr. 2887/1910 prin careîn articolul I �Se declarã monument istoric ruinele
palatului Brâncovenesc dela Potlogi din judeþul
Dâmboviþa� (publicat în Monitorul Oficial, nr. 160/
1910). Restaurarea casei domneºti brâncoveneºtidin Potlogi s-a fãcut în primã fazã de cãtre Direcþia
Monumentelor Istorice, între anii 1954-1959.
Lucrãrile au continuat. În jurul anului 2013 a fost
terminatã refacerea bisericii Sf. Dumitru, careservea casei domneºti. Acum, în anul 2015 este
terminatã în mare mãsurã restaurarea casei
domneºti de la Potlogi. Din pãcate, sunt obligat sã
o scriu, nu s-a mai putut ajunge la ornamentareapereþilor etajului cu frumoasa stucaturã ºi picturã.
Cu toate acestea, casa domneascã rãmâne un
impresionant monument istoric ºi de artã, care nu
are egal cu cele ridicate în secolul al XVIII-lea însud-estul Europei. Este util sã se valorifice prin
intermediul turismului cultural, evidenþiindu-se,
odatã în plus, calitãþile creatoare ale domnului sfânt
ºi martir Constantin Basarab Brâncoveanu, alefamiliei ºi ale poporului sãu.

Radu ªtefan Vergatti
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Refugiaþi militari polonezi în tabãra
de la Comiºani, judeþul Dâmboviþa (1939-1940)

Evenimentele din anul 1939, respectiv
atacarea Poloniei de cãtre Germania, la 1
septembrie 1939, a determinat începutul celui de-
al doilea rãzboi mondial care prin metodele,
armele ºi aria geograficã de desfãºurare a depãºit
toate rãzboaiele desfãºurate pânã atunci. Faþã de
conflictul mondial izbucnit, la 6 septembrie 1939,
s-a întrunit Consiliul de Coroanã la Cotroceni, cu
participarea lui Armand Cãlinescu, Arthur
Vãitoianu, Alexandru Vaida Voevod, Gheorghe
Mironescu, Nicolae Iorga, Constantin Angelescu,
Gheorghe Tãtãrescu, Constantin Argetoianu,
Grigore Gafencu, generalul Ernest Baliff ºi Ernest
Urdãreanu � ca secretar. Consiliul de Coroanã,
dupã ce a stabilit neutralitatea României care
�corespunde politicii paºnice de strictã apãrare a
intereselor vitale ale poporului român ºi reprezintã,
în momentul de faþã atitudinea cea mai potrivitã
pentru salvgardarea acestor interese, în cele mai
bune condiþiuni�, a luat în discuþie ºi situaþia grea
prin care trecea Polonia, hotãrând ca România
sã ofere posibilitatea refugierii unui numãr de
60.000 militari ºi 40 000 civili.1

Din rapoartele ºi listele întocmite oficial de
cãtre Comisariatul General pentru Evidenþa
Refugiaþilor Polonezi, reiese faptul cã la 24
septembrie 1939 erau înregistraþi 20 815
militari polonezi, la 3 octombrie 1939 erau 23
554, la 4 octombrie 1939 primiserã azil în
România, un numãr de 49.547 polonezi, din
care 23.035 erau militari, pentru ca, la 8
octombrie 1939, numãrul acestora sã creascã
la 25 628, din care 25 erau generali, 1091
ofiþeri superiori ºi 3278 erau ofiþeri inferiori.2
Însã, pe mãsurã ce unii intrau în þarã, alþii
pãrãseau România, astfel încât, din evidenþa
Comisariatului pentru Evidenþa Refugiaþilor
Polonezi, reiese cã la 14 octombrie 1939, erau
înregistraþi 21 486 militari, din care 26 erau
generali, 870 ofiþeri superiori, 2883 ofiþeri
inferiori, iar 17 707 erau subofiþeri ºi soldaþi.3

Având în vedere fluctuaþia refugiaþilor polonezi,
ºi cu scopul de a avea o evidenþã cât mai exactã,
aceºtia au fost clasificaþi în trei categorii: membrii
fostului guvern polonez ºi anturajul acestora a
cãror întreþinere revenea guvernului român;
refugiaþii militari de care urma sã se îngrijeascã
Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi refugiaþii civili, de
care trebuiau sã se ocupe autoritãþile civile din
teritoriul în care se gãseau.4

Este cunoscut faptul cã în fruntea celor refugiaþi
în România ºi a demnitarilor5, alãturi de guvernul
polonez condus de Felicjan Skladkowski, s-a aflat
inclusiv preºedintele Poloniei, Ignacy Moscicki6,
mareºalul Rydz-Smigly, comandantul suprem al
armatei poloneze ºi Jüsef Beck, ministrul
Afacerilor Externe, care a recunoscut poziþia
�delicatã� a României faþã de situaþia refugiaþilor,
mai ales a militarilor care în majoritatea lor se vor
îndrepta spre Occident.7 Astfel, numai între 17-24
septembrie 1939, au trecut graniþa spre România
un numãr de 20815 refugiaþi polonezi8, aºa cum

Maresalul Rydz ºi Carol al II-lea
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reiese ºi din paginile ziarului Universul, care
consemna: �Refugiaþii strãini vor fi internaþi în
localitãþi anume indicate, iar trupele vor fi
dezarmate�.9

În acest context, la 20 septembrie 1939, statul
român prin Ordonanþa nr. 1 a Ministerului de In-
terne, semnatã de generalul Gabriel Marinescu,
emisã la Cernãuþi, se organizeazã în vederea
sprijinirii ºi primirii refugiaþilor polonezi.10 Încã din
9 septembrie 1939, prin ordinul nr. 1 al Marelui
Stat Major, al generalului Marinescu, se face
cunoscut faptul cã transferul polonezilor urma a
se face prin grija organelor Jandarmeriei Române,
cererile de transport urmând a fi înaintate organelor
Marelui Stat Major de pe lângã inspecþia de
miºcare C.F.R. nr. 8 din Cernãuþi.11

Toate problemele legate de transportul,
cazarea ºi întreþinerea refugiaþilor au cãzut în
sarcina Ministerului de Interne, a Prefecturilor de
judeþe ºi a Comisariatului General pentru
Evidenþa, Asistenþa ºi Controlul Refugiaþilor
Polonezi Civili ºi Militari.12 Comisariatul, era dator
sã prezinte autoritãþilor superioare ºi ministrului
Casei Regale, situaþiile exacte privind evidenþa
acestora, care se întocmeau în ziua de 15 ale
fiecãrei luni cu indicarea numãrului refugiaþilor ºi
toate mutaþiile acestora. Separat trebuiau
întocmite tabele nominale cu toþi refugiaþii polonezi
care erau studenþi la Universitatea din Bucureºti
(la Litere ºi Filozofie, Politehnicã, Medicinã,
Farmacie, Chimie ºi Agronomie,) Universitatea din
Timiºoara (Politehnicã ºi Chimie), ªcoala
Specialã Tehnicã de Textile, ªcoala de
conducãtori Tehnici din Brad ºi la Academia
Naþionalã de Educaþie Fizicã, pentru studiile
cãrora Mihai Antonescu instituise un fond financiar
de 400 000 de lei lunar.13

În primele zile dupã atacarea ºi ocuparea
Poloniei de cãtre Germania, ministrul de externe
polonez, colonelul Josef Beck, telegrafia
ambasadorului polonez la Bucureºti, contele
Roger Raczynski: �Rog sã transmiteþi primului
ministru Armand Cãlinescu ºi ministrului de
externe mulþumirile guvernului polonez pentru
atitudinea luatã, atitudine care nu va rãmâne fãrã
influenþã asupra relaþiilor reciproce viitoare�.14 De
asemenea, situaþia refugiaþilor polonezi era amplu
tratatã ºi dezbãtutã în presa româneascã. Astfel,
la 11 septembrie 1939, apãrea în paginile ziarului
Timpul, ce-l avea ca fondator pe Grigore Gafencu,
ministrul de externe al României, articolul denumit

sugestiv �Zile de restriºte�, din care spicuim: �E o
datorie cuprinsã în neutralitate sã facem tot ce
este omeneºte cu putinþã pentru a îndulci soarta
celor urgisiþi�.15 Situaþia refugiaþilor polonezi este
foarte bine conturatã ºi de jurnalista Alice
Gabrielescu în paginile ziarului Societatea de
Mâine, în articolul intitulat Emigranþii, care preciza:
��Mii de oameni, soldaþi civili, bãrbaþi ºi femei
au gãsit un refugiu mulþumitor în þara noastrã sau
un adãpost vremelnic pânã la organizarea trecerii
spre Occident.�16 Deloc întâmplãtor, chiar unul
dintre aceºti refugiaþi polonezi17, a reuºit sã-ºi
aºtearnã gândurile într-un roman al vieþii de groazã
din spatele frontului, intitulat �Panica vine din
vãzduh�, cartea prefaþatã de Liviu Rebreanu, fiind
tradusã în limba românã înainte de a fi apãrut în
limba polonezã.18

Colaborarea cu Crucea Roºie Internaþionalã
a reprezentat o formã concretã de manifestare a
sprijinului acordat de cãtre guvernul ºi poporul
român refugiaþilor polonezi. Din momentul când
aceºtia au trecut pe teritoriul românesc,
organizaþiile noastre de Cruce Roºie le-au stat
cu largheþe la dispoziþie, lucru remarcat la
începutul lunii noiembrie 1939 ºi de cãtre Ernest
John Swift, vice-preºedintele societãþii americane
de Cruce Roºie.19 În plus, Robert Brunel, delegatul
Crucii Roºii Internaþionale cu sediul la Geneva,
împreunã cu doctorul I. Costinescu, fost ministru
al sãnãtãþii, au întâmpinat la graniþa româneascã
refugiaþii polonezi, aceºtia fiind ajutaþi de membrii
Crucii Roºii, cãrora le-au dat îndrumãri ºi sprijinul
necesar.20 De asemenea, Brunel informa guvernul
român, cã ar dori înfiinþarea unei sub-agenþii a
Crucii Roºii Internaþionale în România, care sã
fie susþinutã financiar de guvernele francez ºi
englez din creditele alocate Poloniei, în vederea
întreþinerii refugiaþilor polonezi din România.21
Crucea Roºie s-a implicat ºi în judeþul Dâmboviþa,
prin filiala Târgoviºte, condusã de Elena Stematiu,
organizaþie care la sfârºitul anului 1939 a reuºit
sã sprijine cu bani ºi jucãrii copiii familiilor
poloneze cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã.22

La începutul lunii noiembrie 1939, Ministerul
de Externe Român a aprobat solicitarea
Monseniorului Andrea Cassulo de a se deplasa
în oraºele Piteºti, Slatina, Craiova, Caracal,
Râmnicu-Vâlcea, Târgoviºte-Comiºani ºi alte
localitãþi unde se aflau încartiruiþi refugiaþi polonezi,
cu scopul de a se înlesni realizarea unei anchete
informative asupra situaþiei acestora. În acelaºi
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timp, refugiaþii polonezi au fost vizitaþi ºi de cãtre
Filippi Cortessi, nunþiu papal la Varºovia (al papei
Pius al XII), care s-a bucurat de aceiaºi amabilitate
ºi gratitudine din partea autoritãþilor române.23 De
altfel, Comisariatul General pentru Evidenþa ºi
Asistenþa Refugiaþilor Poloni, adresase Prefecturii
judeþului Dâmboviþa o adresã în acest sens, cu
nr. 380 din 17 octombrie 1939, prin care înºtiinþa
autoritãþile judeþului, cã Ministerul Ordinii Publice
autorizase cele douã feþe ale nunþiului apostolic,
împreunã cu suitele acestora, sã viziteze lagãrele
de refugiaþi polonezi, militari ºi civili, din
Târgoviºte, Pucioasa, Vulcana ºi Comiºani.24

Un capitol special al problemei refugiaþilor l-a
constituit chestiunea juridicã a militarilor polonezi,
veniþi în condiþiile cunoscute pe teritoriul
României.25 Situaþia acestora a fost reglementatã
prin Ordinul General nr. 108 elaborat de Ministerul
Apãrãrii Naþionale la 28 septembrie 1939, dar ºi
prin cel din 1 decembrie 1939, ambele în
conformitate cu art. 11 al convenþiei internaþionale
de la Haga, din anul 1907. 26 Conform
instrucþiunilor Ministerului Apãrãrii Naþionale,
referitor la situaþia refugiaþilor polonezi, se
precizau urmãtoarele: �Militarii (ofiþeri ºi trupã) care
au fãcut parte din armata polonezã, fie ca ofiþeri
activi ºi trupã sub arme, fie ca ofiþeri de rezervã
ºi trupã mobilizatã, nu sunt consideraþi prizonieri
de rãzboi, ci refugiaþi militari, pe teritoriul nostru al
unei armate beligerante�.27

Toþi refugiaþii polonezi care se aflau pe teritoriul
României erau trecuþi în evidenþa Comisiei pentru
Ajutorarea Refugiaþilor , cât ºi în registrele
Comisariatului General pentru Evidenþa ºi
Asistenþa Refugiaþilor Polonezi. Fiecare refugiat

� în momentul înscrierii � primea un bilet de
identitate în care erau specificate numele ºi
prenumele, starea civilã, ocupaþia, originea etnicã
ºi religia, precum ºi statutul de Refugiat polon,
eliberat de cãtre fiecare prefecturã de judeþ sau
comunã în care se aflã. Refugiatul era obligat sã
aibã asupra sa tot timpul biletul de identitate în
care trebuiau trecute anual vize din partea
prefecturilor localitãþilor în care locuiau.28 Prin
dispoziþia nr. 2574 din 21 septembrie 1939 a
ministrului apãrãrii naþionale, generalul de divizie
I. Ilcuº, erau fixate drepturile bãneºti alocate de
statul român pentru întreþinerea refugiaþilor militari
polonezi, în valoare de 300 de lei zilnic pentru
ofiþerii generali, 270 de lei pentru ofiþerii superiori,
200 de lei pentru ofiþerii inferiori ºi 80 de lei pentru
adjutanþi, sublocotenenþi ºi elevi TR.29 De
asemenea, încã din octombrie 1939, la Târgoviºte,
era constituit Comitetul pentru ajutorarea
refugiaþilor polonezi, un rol deosebit de important
în cazarea ºi susþinerea acestora avându-l Victor
Brânduº, ajutorul de primar al oraºului
Târgoviºte.30

Din studierea documentelor de arhivã aflate
la Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Direcþia
Judeþeanã Dâmboviþa, se constatã cã prin adresa
nr. 10475 din 9 octombrie 1939, Ministerul Apãrãrii
Naþionale înºtiinþa Prefectura judeþului Dâmboviþa,
despre decizia de a se construi la Comiºani o
tabãrã unde urmeazã sã fie internaþi refugiaþi
militari polonezi. În aceeaºi adresã, se menþiona
cã transportul materialelor necesare construirii
taberei se desfãºoarã cu greutate din gara
Vãcãreºti cãtre Comiºani, datoritã situaþiei
precare a drumului.31 Conform dispoziþiilor

Ministerului Apãrãrii Naþionale,
cantonamentul special ce urma
a fi construit la Comiºani, urma
sã fie prevãzut cu toate cele
necesare unui trai civilizat:
infirmerii ºi aparaturã medicalã,
biblioteci, sãli de spectacole,
aparate de proiecþie ºi de radio,
asigurându-se totodatã,
accesul la presa românã ºi cea
strãinã.32 Informaþii despre
situaþia refugiaþilor polonezi de
pe teritoriul judeþului Dâmboviþa,
aflãm ºi de la comandantul
Legiunii de Jandarmi
Dâmboviþa, maiorul GheorgheRefugiaþi
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Stroescu, care într-o adresã cãtre Prefectura
judeþului din 10 octombrie 1939, raporta cã pe raza
legiunii pe care o conducea, se gãsesc 748 militari
polonezi, plus 4 ofiþeri, din care trei sunt tehnicieni,
aceºtia aflându-se în tabãra de internare de la
Comiºani.33

Într-o primã etapã, în judeþul Dâmboviþa au fost
repartizaþi 543 de refugiaþi polonezi veniþi din judeþul
Bacãu, distribuiþi în Vulcana Bãi, Pucioasa,
Târgoviºte, pentru care Comisariatul General
pentru refugiaþii polonezi solicita lui Petre St.
Popescu, ºeful Cancelariei Prefecturii Dâmboviþa,
acordarea unui avans de 200 000 de lei pentru
întreþinerea cetãþenilor polonezi.34 De asemenea,
pânã la 15 octombrie 1939, trebuiau organizate
în comuna Comiºani comitete de ajutorare ale
refugiaþilor polonezi, formate din primar, un
reprezentant al Crucii Roºii ºi o persoanã mai
importantã din rândul refugiaþilor, care aveau ca
sarcinã gestionarea sumelor primite de la statul
român sau de la Crucea Roºie pentru întreþinerea
refugiaþilor polonezi. 35 Ministerul Apãrãrii
Naþionale, prin ordinul circular nr. 63 din 20
octombrie 1939 al generalului Constantin
Nicolescu ºi înaintat Prefecturii judeþului
Dâmboviþa, fixa pentru familiile care însoþesc
refugiaþii militari polonezi ca drepturi bãneºti, un
cuantum de 100 de lei pentru adult ºi 50 de lei
pentru copii zilnic.36

Din cei 543 refugiaþi polonezi sosiþi în judeþul
Dâmboviþa, 119 au ajuns în tabãra de internare
din comuna Comiºani: 26 pompieri civili, 18
lucrãtori refugiaþi polonezi civili, 75 de agenþi de
poliþie civili, din care 3 se aflau internaþi (în rândul
acestora se gãseau gardieni ºefi, gardieni ºi ºefi
ai serviciului de poliþie în diferite oraºe ale
Poloniei).37 Comandantul taberei de refugiaþi
polonezi de la Comiºani, lt.col. ªtefan Chiriþescu,
prin adresa nr. 148 din 20 octombrie 1939, cãtre
Prefectura judeþului Dâmboviþa, deplângea situaþia
grea a polonezilor, care primeau pâine mucegãitã
ºi carne foarte slabã, solicitând sã se ia mãsuri
pentru ameliorarea situaþiei, în condiþiile în care
statul român aloca bani suficienþi asigurãrii traiului
refugiaþilor polonezi în bune condiþiuni.38

La 9 noiembrie 1939, prin adresa nr. 14.222,
Secretariatul General al Ministerului Apãrãrii
Naþionale, prin ministrul secretar, generalul
Constantin Nicolescu, înºtiinþa Prefectura judeþului
Dâmboviþa despre constituirea începând cu 15
noiembrie 1939, a patru tabere de internare pentru

refugiaþii militari polonezi (ofiþeri ºi trupã): douã la
Târgu Jiu, una la Târgoviºte pentru ofiþeri ºi o alta
la Comiºani, pentru trupã.39 În executarea
ordinului 14 235 din 11 noiembrie 1939 emis de
prefectul judeþului Dâmboviþa ºi în conformitate
cu ordinul 632/1939 al ministrului Ordinei Publice,
primarul Stelian Ion David al comunei Lazurile,
înºtiinþa Prefectura Dâmboviþa despre mutarea a
75 de refugiaþi polonezi, poliþiºti ºi civili, în oraºul
Pucioasa.40

La puþin timp dupã constituirea lor, majoritatea
taberelor ºi centrelor care adãposteau refugiaþii
militari poloni au început sã fie vizitate de
numeroase personalitãþi politice, membri ai
ambasadelor polonã, britanicã, americanã din
Bucureºti, reprezentanþi ai Crucii Roºii
Internaþionale. Astfel, la începutul anului 1940
sosea în tabãra de la Comiºani, judeþul Dâmboviþa,
L. Borek care a luat contact în mod detaliat cu
activitatea desfãºuratã de secþia culturalã a
taberei. Cãpitanul Bzwovski, responsabil cu
activitatea culturalã în cantonamentul de la
Comiºani, a înfãþiºat oaspetelui organizarea ºi
activitatea secþiunii ce o conducea, cu toate
ramurile sale: teatru, cor, orchestrã, cursul de limbi
strãine, conferinþe, biblioteci. Cu acest prilej a avut
loc ºi o ºezãtoare artisticã ºi muzicalã datã de
artista polonezã Mita Grelickowska, care a cuprins
declamãri ºi recitãri, cântece populare poloneze,
dar ºi cântece ostãºeºti poloneze.41

Aceastã tabãrã militarã de la Comiºani, a fost
de asemenea vizitatã de contele J. Tarnowski, de
anumite persoane reprezentând legaþia englezã,
dar ºi de cei de la societatea Y.M.C.A. (Comitetul
american pentru ajutorarea refugiaþilor polonezi).
Nu întâmplãtor, aceºtia, ºi-au exprimat satisfacþia
privind confortul ºi îngrijirea refugiaþilor polonezi,
aprecierile lor bazându-se pe constatãrile ce au
fost fãcute în timpul vizitelor prin bucãtãrii,
dormitoare, infirmerii, sãlile de spectacole
existente în tabãra refugiaþilor polonezi din tabãra
de la Comiºani. Inspectoratul acestor tabere,
raportând în primãvara anului 1940 despre situaþia
existentã în taberele cu militari poloni, comunica
organelor de resort: �ofiþerii ºi trupa polonã se
comportã bine ºi corect. Sunt toþi mulþumiþi de felul
cum sunt cazaþi, hrãniþi ºi trataþi. Ei sunt pe deplin
convinºi cã soarta lor ca refugiaþi în România este
mai bunã, ca a tuturor�.42

La sfârºitul lunii martie 1940, ofiþerii ºi soldaþii
polonezi aflaþi în tabere la Târgoviºte ºi Comiºani
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împreunã cu comandanþii lor ºi alte cadre de
conducere din armata polonã, îºi exprimau în
scrisorile trimise Ministerului Apãrãrii Naþionale,
Ministerului de Externe ºi Preºedinþiei Consiliului
de Miniºtri �sentimentele de recunoºtinþã faþã de
efortul evident fãcut atât de guvern cât ºi de
armatã pentru a le crea cât mai bune condiþiuni
de a trãi din punct de vedere moral ºi fizic �.43

Dacã la sfârºitul anului 1939 numãrul
refugiaþilor civili aflaþi în România se ridica la peste
15.000, iar a militarilor internaþi în lagãre militare
era de circa 10.000, la 1 iunie 1940, numãrul
refugiaþilor polonezi era repartizat în douã centre
mai importante, la Târgu-Jiu ºi Târgoviºte-
Comiºani. Acesta, numãra aproximativ 10.000 de
persoane, dintre care sub protecþia Comisiei
pentru Ajutorarea Refugiaþilor Polonezi se aflau
7.350 persoane: generali, ofiþeri trupã, ºi civili care
au lucrat în diferitele unitãþi militare unde aceºtia
erau cantonaþi.44 Aºa cum reiese din listele
întocmite pe judeþe de Comitetul polonez al
refugiaþilor, în judeþul Dâmboviþa se pare cã erau
gãzduiþi 965 de polonezi.45 Numai în taberele
militare de la Târgoviºte ºi Comiºani se aflau 778
polonezi: generali, ofiþeri ºi soldaþi, repartizaþi
astfel: în tabãra militarã de la Târgoviºte se aflau
17 generali, 594 ofiþeri ºi 109 trupã, iar în tabãra
militarã de la Comiºani erau 167 ofiþeri ºi 2632
trupã.46

În folosul prizonierilor poloni din Germania, în
primãvara ºi vara anului 1940, în taberele militarilor
polonezi din România a fost colectatã suma de

213 890 lei, banii fiind depuºi
la Societatea Naþionalã de
Cruce Roºie a României, iar
Ministerul Apãrãrii Naþionale
s-a arãtat plãcut impresionat
de donaþiile ofiþerilor români
ºi poloni din lagãrele de la
Comiºani, Târgu Jiu ºi
Târgoviºte.47 La sfârºitul lunii
martie 1940, ofiþerii ºi soldaþii
aflaþi în taberele de la
Târgoviºte ºi Comiºani, au
adresat o serie de telegrame
Ministerului Apãrãrii
Naþionale, Ministerului de
Externe ºi Preºedenþiei
Consiliului de Miniºtri, prin
care îºi exprimau
recunoºtinþa ºi gratitudinea

faþã de statul român, care le-a asigurat cele mai
bune condiþii pentru a putea trãi din punct de vedere
moral ºi fizic.48 Pe aceleaºi coordonate, în semn
de recunoºtinþã faþã de ospitalitatea oferitã
ofiþerilor generali poloni ºi familiilor lor cu ocazia
mutãrii de la Bãile Herculane ºi instalarea acestora
în tabãra de la Târgoviºte ºi cea de la Comiºani,
purtãtorul de cuvânt al Ofiþerilor superiori ºi
generalilor poloni refugiaþi în România, generalul
Leon Berhekki, adreseazã la 28 mai 1940
Ministerului Apãrãrii Naþionale o telegramã
edificatoare în acest sens.49 Elogii în numele
ofiþerilor ºi soldaþilor aflaþi în cantonamentele de
la Comiºani � Târgoviºte, erau adresate ºi
secretarului general al Ministerului Apãrãrii
Naþionale, generalul Constantin Niculescu, de
cãtre colonelul diplomat Tuskiewicz Olgierd: �Am
onoarea de a vã transmite cãlduroasele noastre
mulþumiri pentru bunãvoinþa pe care ne-aþi arãtat-
o, care ne-a dat posibilitatea sã trãim într-o
atmosferã culturalã pe solul ospitalier român �.50

În al doilea trimestru al anului 1940, sub
protecþia Comisiei de Ajutorare a Refugiaþilor
Polonezi s-au aflat ºi lagãrele militare. În aceste
lagãre, Comisia a organizat acþiuni culturale ºi de
învãþãmânt, precum ºi cantine ºi ateliere. Dintre
lagãrele aflate sub protecþia Comisiei, se înscriu
cele de la: Comiºani � lagãr pentru soldaþi � 5
cluburi; Târgu-Jiu � lagãr pentru soldaþi � 6 cluburi;
Târgu-Jiu � lagãr pentru ofiþeri � 1 club; Târgoviºte
� lagãr pentru ofiþeri � 1 club; Fãgãraº �
închisoare pentru soldaþi � 1 club.
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Datoritã situaþiei politice ºi militare existente,

în octombrie 1940 lagãrul de la Târgoviºte a fost
lichidat de cãtre autoritãþile române ºi transferat
la Cãlimãneºti, iar cel de la Comiºani, a fost
transferat la Târgu-Jiu.
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Cronica familiei Cantacuzino pomeneºte de ovechime milenarã a unei tradiþii aristocraticemilitare. Alexios Comnen, care a preluat putereaîn anul 1081, în calitate de împãrat uzurpator, adorit trezirea unui imperiu în decãdere militarã. Înaceste condiþii apare ºi numele familiei Cantacuzino.Ana Comnena, fiica împãratului Alexios I, aveasã scrie o lucrare istoricã, Alexiada, în perioadaanilor 1137-1148, în care pomeneºte de uncomandant militar Cantacuzino, care a obþinut maimulte victorii asupra celor care atacau imperiulgrecesc1.În anul 1187 a avut loc prima confruntare întreun Cantacuzin ºi valahi, iar dupã 120 ani,devenit împãrat între timp, Ioan VICantacuzino va lua de nevastã pe IrinaAsan, nepoata împãratului valaho-bulgar, iar dupã alte cinci secole,Cantacuzinii vor deveni ei înºiºi valahiºi domnitori în Þãrile Române2.Maria Cantacuzino fãcea partedintr-o ramurã a Cantacuzinilor-Mãgureanu-Deleanu din Moldova.Tatãl ei era Nicolae Cantacuzino, zisNicolae Canta (1790-1857), mare-logofãt al Moldovei sub Mihail Sturdza3.Mama ei era Pulcheria Sturdza, fiica luiDimitrie Sturdza de la Miclãuºeni delângã Roman.El deþinea moºia de la Horodniceni,aflatã la limita Moldovei cu Bucovina în judeþulSuceava. În curtea bisericii din Horodniceni, pe niºtestâlpi din piatrã, stau atârnate clopotele. Din inscripþiade pe un clopot rezultã faptul cã la 1567 clopotul afost donat de Alexandru Lãpuºneanu, iar la 1640 s-a reînnoit de vistiernicul Iordache Cantacuzino,devenit proprietar, printr-o moºtenire de la marelevistiernic Gavrilaº Matiaº. În altarul bisericii, pepristol, este o cruce mare de argint, pe care stã scris:�Pomeneºte Doamne pe robii tãi Nicolai Cantacuzinoºi pe Pulheria soþia sa, 1832, April 8�4.Astfel cã spãtarul Nicolae Cantacuzino, ginerelelogofãtului Dimitrie Sturza, îºi avea gospodãria ºiinteresele legate de Horodniceni.Din cei optsprezece copii pe care i-au avut, autrãit numai ºapte fete ºi cinci bãieþi. Conform unui

MARIA CANTACUZINO

(1822-1898)

vechi obicei, o parte din fete erau trimise lamãnãstire, precum cele trei surori mai mari aleMariei: Agata, Elisabeta ºi Veniamina au fostcãlugãrite la Agapia ºi Vãratec5.Maria, cea mai micã dintre surori, s-a nãscut laHorodniceni la 20 iulie 18176 ºi a fost remarcatã detatãl sãu, marele logofãt, cu o inteligenþã vie, sufletpãtimaº ºi dotatã cu un farmec deosebit. Se parecã a obþinut ºi o educaþie deosebitã, fiind dirijatã detatãl ei, care era un om de spirit cu o culturãsuperioarã, fiind cunoscãtor al literaturii clasicegreceºti ºi franceze. Acest instruit logofãt avea sãtrimitã patru din fiii sãi la studii în Elveþia, la Academiadin Lausanne. Dar dacã aruncãm o privireasupra descendenþei acestei familii dincare fãcea parte Maria Cantacuzino,vom putea constata faptul cã:� Un nepot de frate, MateiCantacuzino, era cunoscutulprofesor de la Facultatea de Dreptdin Iaºi ºi fost ministru în guvernulAverescu.� Al doilea nepot de frate a fostministru plenipotenþiar la Paris, NeculaiCantacuzino, care a scris ºi interesantememorii intitulate �Vieux temps, vieilles figures�.� Fiul acestui nepot era arhitectulGheorghe Cantacuzino.� Un strãnepot era arhitectul Ghica-Budeºti ºi pictorul Pallade.Viaþa culturalã la Iaºi era marcatã de o activitateteatralã intensã, fiind organizatã pentru societateaboiereascã de Gheorghe Asaki. La reprezentaþiiledate de tineretul ieºean în perioada 1834-1838,apare ºi numele Mariei Cantacuzino alãturi de aleHermionei Asaki ºi Aristiei Ghica7.Ca sã nu urmeze soarta surorilor, s-a lãsatmãritatã la numai optsprezece ani cu GeorgeStratulat, în anul 1835, de care divorþeazã însãdupã scurt timp. Se recãsãtoreºte la Horodniceni,în 5 noiembrie 1839, cu cneazul AlexandruCantacuzino (1813?-1884), provenit dintr-o ramurãa familiei rusificate, unde tatãl sãu Alexandru(1781-1841) devenise un cneaz rus eterist.Alexandru Cantacuzino, al doilea soþ alMariei, a fost un activ colaborator al revistei
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România Literarã, dar ºi un bun prieten al luiVasile Alecsandri, care i-a dedicat drama sa Des-pot Vodã. Sub Alexandru Ion Cuza a fost MinistruCultelor ºi al Finanþelor, pe care domnitorul l-adelegat în 1865 cu o misiune confidenþialã la Na-poleon al III-lea8.Aflatã încã la Iaºi, Maria Cantacuzino eraimplicatã în viaþa socialã, pentru cã o vom gãsi pelunga listã de subscripþii pentru SocietateaStudenþilor Români din Paris, la poziþia 42, cu sumade 25 franci pe lunã, începând cu aprilie 18469.Din cauza unor suferinþe fizice, MariaCantacuzino decide sã se stabileascã în Franþapentru tratamentele necesare unei boli de pieptrecent depistate. O mãrturie a deciziei luate oavem de la Alecsandri, care în noiembrie 1850scria din Cernãuþi lui Ion Ghica: �Am venit pânãaici spre a însoþi pe frate-meu Iancu, care seîntoarce la Paris ºi pe Doamna Maria Cantacuzino,care se va stabili acolo pentru totdeauna�10. ªiNicolae Bãlcescu scria din Paris, tot lui Ion Ghica,în 17 dec. 1850, confirmând faptul cã MariaCantacuzino era la Paris11. Este vizitatã de soþulei, Alexandru Cantacuzino, cu care frecventeazãîmpreunã înalta societate parizianã, fiind invitaþiºi la Curtea împãratului Napoleon al III-lea. În casalor din Avenue de Villiers, primesc o societate demari artiºti ºi scriitori printre care: Michelet, EdgarQuinet, Renan, Théodore Chassériau, ThéophileGautier12.Calitãþile sufleteºti ale Mariei Cantacuzino îldeterminã pe Vasile Alecsandri sã scrie versurilememorabile intitulate Mãrioara Florioara, pe carele dedicã acestei prinþese13. În anul 1854, îlcunoaºte la Paris pe pictorul Chassériau, care îiface portretul sub trãsãturile Sfintei MariaEgipteanca din Biserica Saint-Merri din Paris. Olegãturã sentimentalã de scurtã duratã a avut locîntre cei doi. Acest pictor talentat avea sã moarã lascurt timp, atunci când avea numai 37 ani.Prezentã la funeralii, avea sã fie recunoscutãºi consemnatã de Léonce Benedite, biografulartistului: �La sfârºitul slujbei celebrate la BisericaNotre-Dame de Lorette, familia, prietenii ºi mulþimeainvitaþilor defilau în faþa sicriului spre a-l stropi cuapã sfinþitã, o femeie tânãrã, înveºmântatã în negru,cu faþa acoperitã cu un vãl cernit, se apropie decatafalc. Prosternându-se la pãmânt, ea luãdraperia mortuarã ºi o sãrutã. Cei la curent cu viaþalui Chassériau ºi-au dat seama cã acestcomportament pasionat ºi cu totul oriental nu puteafi decât acel al prinþesei Cantacuzino�14.În atelierul lui Chassériau, în anul 1856, MariaCantacuzino îl va cunoaºte pe pictorul Puvis deChavannes, specializat în pictura muralã modernã,

care cu un tablou Pieta avea sã debuteze la Salonuldin anul 1850. Acest pictor s-a remarcat ºi cu uncaracter frumos, sincer, ºi un dezinteres remarcabil,calitãþi preþuite de Maria, care l-a susþinut nelimitat.Locul ocupat de aceastã prinþesã din Moldova îngândirea ºi opera acestui pictor este unic15.Puvis de Chavannes este autorul unor celebretablouri murale precum: Pacea, Rãzboiul, Munca,Odihna, Iarna, Vara, care puteau fi admirate înmuzeele din Amiens, Lyon, Rouen, Marsilia ºiprimãria din Poitiers. La Paris, lucrãrile luiîmpodobesc amfiteatrul Sorbonei, pereþii Primãrieiºi zidurilor Panteonului, iar la Boston a decoratpereþii bibliotecii16.Cu sinceritate, detaºat de orgoliu ºi mândriaunui celebru artist apreciat de critica artisticãneiertãtoare, avea sã mãrturiseascã atunci cândse referã la Maria Cantacuzino: �Tot ce sunt, tot ceam produs, ei îi datorez�17.Pentru a înþelege influenþa atât de puternicãpe care a avut-o prinþesa Cantacuzino asuprapictorului, este semnificativã percepþia biografuluiacestui pictor, Marius Vachon, care, din studiilefãcute, a sintetizat aceastã legãturã sufleteascã ºiprofund culturalã într-o frazã convingãtoare: �Înaltaei inteligenþã, instrucþiunea ei superioarã, intuiþiaartisticã, care prin studiul operelor marilor maeºtriîn cursul cãlãtoriilor se dezvoltase în adevãratãºtiinþã ºi mai presus de toate aplecarea instinctivãºi iubirea pentru frumosul pe care-l întrupa eaînsãºi, fãceau din ea confidenta unicã pentru
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artistul aºa de profund original ºi de independent.El, care discuta aprig cu prietenii orice sfat, oricesugestie ce venea de la dânºii, numai de la eaaccepta, fãrã a le discuta, toate sfaturile, criticele,indicaþiile�, atât de absolutã era încrederea ceavea în ea, în siguranþa judecãþii, în fineþeaobservaþiilor, în sinceritatea pãrerii ei�18.Puvis de Chavannes avea sã expunã la Salonulde picturã din 1876 marea compoziþie intitulatãSfânta Genoveva, ocrotitoarea Parisului, care astãzidecoreazã Panteonul. Reprezentarea Sfintei repro-duce trãsãturile Mariei Cantacuzino.Dar, ca un omagiu adus muzei, pe care datoritãspiritul sãu, prin seninãtate ºi generozitate, prindelicateþea ei sufleteascã, pictorul o va înfãþiºa dinnou într-o altã ipostazã a Sfintei Genoveva, deveghe asupra Parisului adormit19.În atelierul unde pictorul a lucra timp depatruzeci de ani, la Neuilly, la marginea Parisului,Maria Cantacuzino venea aproape zilnic ºi stãteaîntr-un colþ al atelierului, cu o carte sau un lucru demânã. Pictorul de regulã îi cerea pãrerea ºicuvântul ei era hotãrâtor. Se poate spune cã multedin atitudinile ºi gesturile ei frumoase ºi grave s-aureflectat în creaþiile pictorului.În celebra pânzã cu subiect istoric SfântaRadegonda dã azil poeþilor, care înnobileazã scaramonumentalã de la Primãria din Poitiers (1873),este reprezentatã ºi Maria Cantacuzino în posturaSfintei Agnès20.În anul 1883, Puvis de Chavannes a fãcutportretul în ulei al Mariei Cantacuzino, cu aceeaºiatitudine, având mâinile aºezate una peste alta,ca ºi în desenul din 1855 al lui Chassériau. Tabloula fost expus la Salonul din 1883 de la Paris ºi înanul 1943 era expus la Muzeul din Lyon, oraºul încare s-a nãscut Puvis de Chavannes21.Dar pictorul o va surprinde în atelierul lui peprinþesã într-o schiþã în creion al ultimilor ei anidin viaþã, într-o zi friguroasã, aºezatã pe unscaun, acoperitã cu o manta, care îi acoperã ºicapul cu un capiºon. Cu o þinutã dreaptã plinãde o graþie sobrã, cu trãsãturile feþei estompate,ea apare învãluitã în mister. Acest desen se aflaîn anul 1943 la Muzeul Toma Stelian dinBucureºti, prin grija criticul de artã GeorgeOprescu, care era directorul acestui importantmuzeu, desfiinþat dupã anul 1948 ºi care, contrartestamentului semnat de donator, a devenit înprezent sediul partidului PSD22.În anul 1896, Maria Cantacuzino, bolnavã, cuun curaj eroic, vrednic de dânsa, ascunzându-ºiboala, avea sã se cãsãtoreascã cu pictorul Puvisde Chavannes, ca o împlinire a unei prietenii, carea durat peste patruzeci de ani. Primul ei soþ,

Alexandru Cantacuzino, murise la Atena cu mulþiani înainte, în 1884.Atunci când a fost doborâtã de boalã ºi obligatãsã stea în pat, artistul a venit cu ºevaletul în cam-era sa pentru a desena pentru ultima datã figuraocrotitoarei Parisului, care avea sã moarã în au-gust 1898. Douã luni dupã decesul soþiei sale, la24 octombrie 1898, avea sã moarã ºi artistul Puvisde Chavannes23.Funeraliile pictorului s-au efectuat cu onorurimilitare, pentru cã era comandor al Legiunii deonoare. Au fost prezenþi, pe lângã oficialitãþi, ºireprezentanþi ai comunitãþii române din Paris ºi rudeprecum: Eugen Ghika, Jean Pallade, NicolaeMiclescu, Ion Cantacuzino, prinþul AlexandruMoruzzi, Alexandru Aslan etc.Înhumarea a avut loc la cimitirul din Neuilly în20 oct. 1898, iar ferparul de deces a fost publicat
în L�Indépendance Roumaine 24.
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Profesorul nostru Dan Simonescu (1902-
1993), membru de onoare al Academiei Române,
vorbind de biblioteca viitorului ne atrãgea atenþia
(în 1992) asupra faptului cã Bibliotecarul trebuie
sã fie pregãtit din timp la schimbare, pentru
�ºocul viitorului�!

În ultimii ani reuniunile internaþionale ale
profesioniºtilor din biblioteci, din domeniul ºtiinþelor
informãrii se vorbeºte foarte mult despre Cultura
informaþiei (Information Literacy), concept încã nu
complet cristalizat, tradus la noi ºi prin termenii
de �alfabetizare informaþionalã�, �cultura
informaþiei ºi comunicãrii�, dar al cãrui nucleu
presupune suma aptitudinilor indivizilor ºi
grupurilor de a identifica ºi utiliza informaþia, atât
în scopul de a o consuma, cât ºi în acela de a o
valorifica. În cadrul ALA (American Library
Asociation) se apreciazã cã a fi competent în
utilizarea informaþiei înseamnã a ºti sã se
recunoascã atunci când apare o nevoie de
informaþie ºi a fi capabil de a gãsi informaþia
pertinentã, precum ºi de a o evalua ºi explota. O
culturã cuprinde atât ceea ce se referã la
producerea, cât ºi la receptarea informaþiei, cât
ºi un inventar variabil de practici, atitudini,
comportamente ºi mentalitãþi.

O culturã este un sistem în care acþioneazã
forþe, valori ºi autoritãþi, modele ºi restricþii. Cu
toate cã informaþia existã de când existã
comunicare, conºtiinþa ei ca atare s-a configurat
relativ recent.

Ideea cã o informaþie reprezintã o valoare ºi
cã informaþia costã, cã ea este un produs ºi cã
proliferând, genereazã tehnologii specifice este
ºi ea de datã recentã, atât de recentã, încât marele
public are impresia cã a o primi gratuit este de la
sine înþeles, fãrã a realiza ce costuri implicã.

Pentru omul obiºnuit, care se rezumã sã

Cultura informaþiei,

cultura & competenþa profesionalã

priveascã la televizor ori sã asculte radioul,
informaþia, mai ales aceea din categoria
infotinment, vine cumva de la sine, iar noþiunea
de culturã a informaþiei, sau aceea de specialist
în informare, este complet strãinã.

În bunã mãsurã nici mediile circumscrise
universului informãrii lucrurile nu sunt foarte clare
ºi nu sunt internalizate de cei care activeazã în
acestea.

În ultimii ani, totuºi, cursurile de formare pentru
bibliotecari au introdus în rândul celor care le-au
frecventat conºtiinþa cã profesia aparþine
domeniului informãrii ºi are legãturã cu cultura
informaþiei. Numai cã procentul personalului de
bibliotecã format prin cursuri dedicate nu este încã
suficient de mare pentru ca acesta sã se identifice
drept specialist în informare-comunicare.

Un numãr considerabil de oameni care
lucreazã în biblioteci provine din facultãþi foarte
diverse, iar personalul cu studii medii este numai
parþial pregãtit prin cursuri speciale organizate de
diverºi furnizori atestaþi de pregãtire ºi
perfecþionare profesionalã.

Un chestionar care ar circula în mediile care,
prin specificul lor, sunt legate de cultura informaþiei
ar evidenþia cã, aºa cum spuneam, cristalizarea
conceptelor cultura informaþiei, dar ºi cultura
profesionalã � în conºtiinþa bibliotecarilor este
departe de a se configura cu claritate.

Un test repetat la puþinele întâlniri profesionale
organizate în ultimul timp, aratã cã bibliotecarii,
indiferent de nivelul studiilor absolvite anterior, nu
pot formula o definiþie relevantã pentru termenii
informaþie, informare, informaþie strategicã,
informaþie de interes public, informaþie clasificatã
ºi nu cunosc categoriile de informaþii accesibile
prin mass-media (informaþie generalã,
instrumentalã, de prevenire, infotaiment).

DEMERS BIBLIOTECAR MODERN
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Faptul cã nu se cunosc aceste lucruri se

explicã prin aceea cã nici la nivelul liceului ºi nici
la nivelul universitar (cu excepþia facultãþilor de
profil, mai exact al celor de Comunicare ºi ªtiinþele
Informãrii, sau cel puþin aºa sperãm) programele
de studiu nu au în vedere formarea, la nivel mini-
mal, a culturii informaþiei. Iatã cã vina nu aparþine
bibliotecarilor, ci unui decalaj de circa douã decenii
de învãþãmânt românesc.

Este un decalaj explicabil prin condiþionãri
politice ºi psiho-sociale foarte complexe. Cultura
informaþiei nu se mai poate disocia de cultura
profesionalã � în niciun domeniu de activitate, dar
acest lucru nu a pãtruns încã în mentalitãþile
noastre. Iar dacã prima � cultura informaþiei trebuie
sã înceapã a se forma de la vârste mici, treptat,
împreunã cu cultura generalã asimilatã în ºcoalã
(ºi aceasta într-o crizã întrucât nu mai este clar
cât ºi ce trebuie sã înveþe elevii azi), cultura
profesionalã se formeazã mai târziu în facultate
ºi în primii ani de activitate.

Cultura informaþiei presupune paliere diferite.
1. La nivelul atitudinii ºi al mentalitãþilor

înseamnã:
� conºtientizarea importanþei informaþiei în

lumea contemporanã;
� conºtiinþa cã existã tipuri distincte de

informaþie;
� înþelegerea faptului cã informaþia este un

produs al unui proces ºi cã implicã anumite
costuri;

� înþelegerea faptului cã existã informaþii cu
valori diferite.

2. La nivelul aplicativ presupune:
� o reprezentare a circuitului informaþiei în

societate (surse, reþele, actanþi);
� cunoaºterea tipurilor de informaþie ºi a

surselor ºi instrumentelor de informare,
recente ºi tradiþionale;

� cunoaºterea noilor tehnologii ale informãrii
ºi comunicãrii.

3. La nivelul eticii utilizãrii informaþiei:
� cunoaºterea drepturilor de acces ºi utilizare

a informaþiilor;
� cunoaºterea restricþiilor privitoare la

accesarea ºi utilizarea/difuzarea informaþiei;
� cunoaºterea limitãrilor pe care legislaþia, dar

ºi morala le impun în legãturã cu utilizarea
informaþiei.

4. La nivelul infrastructurii:
� capacitatea de a organiza, utiliza ºi dezvolta

structuri capabile sã producã ºi sã
gestioneze informaþia.

În ceea ce priveºte cultura profesionalã,
aceasta presupuse:

� cunoaºterea terminologiei specifice;
� cunoaºterea metodelor ºi tehnicilor de lucru

în domeniu;
� cunoaºterea ºi stãpânirea instrumentelor

specifice de lucru în domeniu;
� cunoaºterea lucrãrilor fundamentale ºi ale

personalitãþilor de referinþã în domeniu;
� cunoaºterea organismelor, organizaþiilor ºi

în genere a structurilor de reglementare ºi
acþiune influente în sfera de activitate;

� cunoaºterea surselor de informare
referitoare la problematica domeniului
(tratate, monografii, periodice de
specialitate, baze de date);

� cunoaºterea evenimentelor importante
(congrese, conferinþe, seminarii) în
domeniu, participarea directã cu contribuþii
sau consultarea publicaþiilor rezultate;

� lectura ºi colaborarea la periodicele de
specialitate.

Absolvenþii învãþãmântului superior românesc
intrã pe piaþa muncii fãrã nici o pregãtire legatã
de cultura informaþiei. În multe curricule
universitare lipsesc cursurile de iniþiere în
utilizarea surselor de informare, introduse totuºi
în unele universitãþi de la noi. Cei mai mulþi
absolvenþi trec prin facultãþi cu referate preluate
automat de pe diverse site-uri din Internet, nu sunt
capabili sã realizeze o bibliografie, nu pot face un
rezumat, nu-ºi pun problema plagiatului, nu au
mobilitate în identificarea informaþiei alta decât
sursele electronice accesibile, cum este
Wikipedia. Aceste carenþe se regãsesc în cultura
lor profesionalã. Dar însãºi noþiunea de culturã
profesionalã este absentã în conºtiinþa lor.

Cultura profesionalã, acel �ansamblu de
informaþii, cunoºtinþe, competenþe ºi abilitãþi,
comun unui corp profesional� nu se poate dezvolta
decât deficitar în absenþa unei culturi a informaþiei.
Noul venit în profesie învaþã pe cont propriu în
mediul în care a intrat, câteva noþiuni curente,
câteva practici, câteva tehnici, dar fãrã a înþelege
întotdeauna de ce procedeazã aºa ºi nu altfel, de
ce trebuie sã se conformeze anumitor procedee
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(pe care le aplicã mecanic), ce consecinþe are o
neglijenþã sau o eroare a sa, unde în fluxul/
structura instituþiei se plaseazã rolul sãu, la ce
serveºte ceea ce face.

Absenþa culturii profesionale îl pune în situaþia
de a lucra ca un robot, fãrã a internaliza utilitatea
a ceea ce face, în situaþia de a se considera
excedat de cerinþe absurde. I se par absurde
pentru cã nu înþelege motivaþia acestor cerinþe, în
lipsa unei informãri. Minimalizeazã reproºuri
întemeiate, pentru cã nu înþelege de ce, unde ºi
cum a greºit pentru cã ignoranþa îl face sã lucreze
nemotivat psihologic, chiar ºi atunci când salariul
sãu este, eventual, motivant.

Are sau nu corpul profesional calificãrile
necesare? Încã din anii �90, noþiunea de calificare
a fost înlocuitã cu aceea de competenþã. Diploma
poate sã certifice o calificare (în biblioteconomie ºi
ºtiinþele informãrii, în cazul nostru), dar absolventul
poate sã nu aibã competenþele cerute de fiºa
postului. Sau fiºa postului poate sã nu cuprindã
competenþe indispensabile, pentru cã a fost
alcãtuitã de persoane fãrã competenþele cerute.

Am gãsit într-o lucrare a unei bibliotecare
franceze, Laurence Rey, responsabilã cu
formarea profesionalã la Departamentul de
informare bibliografica ºi numericã la Biblioteca
Naþionalã a Franþei douã accepþii, una în care
calificarea era conceputã drept �capacitatea
validatã de diplomã, ca recunoaºtere oficialã�, iar
cealaltã unde competenþa este doveditã a fi
�aplicarea profesionalã a capacitãþilor de a exercita
corect o funcþie sau o activitate�, definiþii conforme
reglementãrilor AFNOR (Association Française
de Normalisation = Asociaþia Francezã de
Standardizare). Competenþa, susþine autoarea,
este o noþiune mai largã, configuratã în mediul
profesional în care se exercitã.

Adãugãm cã formarea profesionalã în ºcoalã
/ universitate este fãcutã (în multe cazuri) de
oameni formaþi în trecut, cu experienþe din trecut.
Dar o carierã profesionalã dureazã, în viitor cel
puþin 40 de ani. Timp în care calificarea este
inevitabil depãºitã, lumea evolueazã, profesia de
asemenea, ºi apare necesitatea unor noi
competenþe. În fond calificarea oferitã de diplomã
trebuie sã permitã în viitor adaptarea la noile
competenþe pe mãsurã ce ele sunt generate de
mediul profesional. În cazul bibliotecilor, se cer
noi competenþe impuse de noile tehnologii ale

informãrii ºi comunicãrii, noi competenþe în relaþia
cu noi profiluri ale unora dintre categoriile de pub-
lic, noi competenþe legate de management.

Se cer noi competenþe în �stãpânirea
instrumentelor informatice�, în relaþia cu furnizorii
de date ºi prestatorii de servicii informatice, cu
crearea documentelor digitale, noi competenþe
juridice legate de drepturile de autor sau legate
de gestionarea proiectelor. Adãugãm ºi noi
competenþe legate de statutul organizãrii ºi
utilizãrii comunicãrii la distanþã cu utilizatorii. Dupã
cum se vede, cultura profesionalã în biblioteci
devine tot mai vastã ºi diversã, cere tot mai multe
competenþe ºi va cere în timp ºi altele, acum abia
emergente, impunând ºi o formare iniþialã, o
calificare, pe mãsurã, dar ºi o permanent adaptare
pe parcursul profesional. Deocamdatã, la noi
existã zone complet descoperite.

Ne lipseºte în acest moment o politicã pentru
a dezvolta o culturã a informãrii (pas cu pas, de
la clasele V � VIII pânã la examenul de licenþã sau/
ºi masterat). Dar ne lipseºte ºi � la nivelul celor
mai multe instituþii � o politicã a formãrii culturii
profesionale a angajaþilor, în interiorul instituþiei,
printr-o formare continuã, aptã sã explice, sã
motiveze ºi sã punã bazele dezvoltãrii permanente
în paralel ºi cu interferenþe, a culturii informaþiei ºi
a culturii profesionale.

Sunt probleme foarte actuale în multe þãri,
depãºite în altele în care cultura informaþiei ºi cea
profesionalã s-au dezvoltat în avans faþã de noi.

Avem nevoie de o strategie de dezvoltare a
culturii informaþiei, demers ce poate fi rezultatul
unor consultãri la nivelul academic, universitar ºi
al organizaþiilor profesionale interesate sã
producã un asemenea proiect de politicã a culturii
informaþiei, printr-un efort de cooperare, generând
documente orientative, recomandãri curriculare,
organizarea de catedre cu acest specific în
universitãþi ºi discipline predate la nivel de liceu,
indiferent de profilul acestora, armonizându-se
formarea licealã cu cea universitarã, asigurându-
se adecvarea la nivel, continuitatea ºi coerenþa
formãrii, în cadrul unui program naþional.

Cel care genereazã cultura profesionalã este,
cum spuneam, însuºi corpul profesional, adicã
totalitatea profesioniºtilor dintr-un domeniu, mai
exact masa criticã a acestora, care au conºtiinþa
specificului profesiei, au ales-o cu o motivaþie
coerentã, sunt realmente interesaþi de problematica
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specificã, îºi iubesc ºi îºi respectã meseria, vor sã
o promoveze ºi obþin satisfacþie (cel puþin moralã
ºi intelectualã) prin practicarea ei.

În lumea bibliotecilor noastre, din pãcate,
fenomenul este slab reprezentat. Bunã parte
dintre cadre provin din domenii strãine profesiei
(poate ºi pentru faptul cã absolvenþii studiilor de
specialitate nu gãsesc posturi libere la absolvire),
iar organizaþiile lor profesionale (câte mai sunt)
au mai curând un caracter sindical decât unul
propriu-zis profesional.

Informaþia care caracterizeazã cultura
profesionalã nu circulã ºi publicaþiile care ar trebui
sã o disemineze (câte au fost), sunt în declin.

Nu existã o revistã care sã punã la îndemâna
profesioniºtilor recenzii ale lucrãrilor de
specialitate apãrute în þarã (puþine câte sunt) ºi în
strãinãtate. Nu existã semnalãri ale activitãþii
organismelor internaþionale, ale documentelor la
nivel european, nu existã informaþii despre
legislaþia specificã. Corpul profesional (îl numim
astfel convenþional, pentru cã nu este constituit la
noi ca atare) românesc vegeteazã într-o izolare
neproductivã.

Revista Biblioteca, dupã peste o jumãtate de
secol de existenþã, bunã-rea, pare sã fie în comã
indusã. Alte periodice care sã circule nu sunt
vizibile, sau dacã sunt, doar la nivel local. Nici în
Internet prezenþa profesionalã nu se aratã
productivã.

Ieºirea din activitate a unor generaþii de
bibliotecari în care nu puþini erau implicaþi ºi se
simþeau legaþi într-o �breaslã�, ca sã folosim un
cuvânt învechit n-a fost urmatã de o prezenþã
semnificativã a unor profesioniºti tineri (evident,
nu toþi) pentru care posturile (de la director la
bibliotecar debutant) sã îndemne mai mult decât
un loc din care sã primeºti un salariu.

În contradicþie cu ceea ce se petrece în lumea
vie ºi activã, tot mai modernã a profesiei pe plan
internaþional, ultimul deceniu a adus, la noi, un
declin tot mai accentuat, comun, din pãcate, ºi
altor domenii de activitate.

Care sunt totuºi perspectivele?! Biblioteca îºi
asumã noi misiuni, complementar cu cele
tradiþionale, bibliotecarul devine un profesionist
modern, cu competenþe complexe, iar relaþiile sale
cu publicul, autoritãþile, mass-media ºi alþi
parteneri sunt tot mai numeroase ºi mai flexibile.

Ca ºi societatea, biblioteca trebuie sã se

adapteze la noile provocãri ºi exigenþe, sã caute
performanþa ºi sã inoveze, pentru a-ºi pãstra locul,
interesul în comunitate, publicul ºi statutul, în
ansamblul ofertelor media ºi în concurenþã cu
acestea. Sau cum sublinia Michael Dowling,
bibliotecar american, �Bibliotecile rãmân instituþiile
de bazã ale societãþii adaptându-se permanent la
noile tehnologii ºi cerinþe pentru a furniza noi
servicii ºi a atrage noi utilizatori�.
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Acest slogan antirasist este unul foarte simplu
dar ºi foarte complex. Aduce în atenþie dialogul
cu cei pe care îi considerãm �strãini�. Suntem
pregãtiþi sau nu sã vorbim cu lejeritate ºi sinceritate
în faþa necunoscutului?

Biblioteca Vie propune oportunitatea de a
discuta la nivel personal cu cineva considerat
�strãin�, într-un mod structurat, protejat, fãrã
angajamente, însã într-un timp limitat.

Funcþioneazã ca o bibliotecã obiºnuitã: îþi
întocmeºti un permis de intrare ºi pãºeºti într-un
spaþiu cald, primitor unde te întâmpinã cu un
zâmbet încurajator bibliotecari, ce-þi pun la
dispoziþie un catalog cu cãrþi, cãrþi pe care tu alegi
sã le rãsfoieºti.

Trebuie sã laºi la uºã prejudecãþile,
stereotipurile ºi sã accepþi sã intri într-un dialog
sincer cu cartea aleasã sau recomandatã.

Cu ce vine nou aceastã metodã non-formalã
Biblioteca Vie?

Simplul fapt cã pe rafturi gãseºti oameni...
cãrþile sunt de fapt oameni...oameni simpli,
deschiºi, motivaþi poate sã-þi împãrtãºeascã
din experienþa lor plãcutã sau mai puþin plãcutã.

BIBLIOTECA VIE �
o ºansã sã cunoºti ºi sã te cunoºti

�Un strãin este un prieten
pe care încã nu-l cunoºti�

Aceºti oameni pot reprezenta grupuri care se
confruntã sau se pot confrunta cu prejudecãþi,
stereotipuri (de gen, vârstã, educaþie, meserie,
etnie, religie, rasã etc) ºi care au fost sau ar putea
fi victime ale discriminãrii sau excluderii sociale.

Dar pot fi ºi oameni cu poveºti din care cititorul
sã descopere o experienþã unicã de învãþare în
domeniul diversitãþii.

Cãrþile au titluri diferite ºi atractive: ºomer,
corporatist, blondã, musulman, deþinut, pensionar,
poliþist, vegetarian, plângãcioasã, barman,
studentã însãrcinatã, timid, blogger, homosexual/
lesbianã, psiholog, fost deþinut, imigrant, artist,
asistent medical în penitenciar etc.

Din aceste cãrþi poþi descoperi lucruri ºtiute
sau neºtiute, poþi vedea lumea, fie ºi pentru puþin
timp, cu alþi ochi, te poþi descoperi pe tine, altfel
de cum te ºtiai ºi chiar poþi sã-þi doreºti sã spui
propria poveste. Poþi afla cã viaþa e compusã din
poveºtile noastre, ale tuturor, ºi cã de noi depinde
dacã le facem cunoscute sau nu.

De fapt acesta este rolul organizãrii ºi
promovãrii unui astfel de eveniment: înþelegerea
respectului pentru drepturile omului ºi demnitatea
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umanã, acceptarea diversitãþii în toate formele ei,
stimularea dialogului între oameni.

Am avut ocazia sã particip la astfel de
programe de educaþie non-formalã de douã ori,
fiind atât carte cât ºi cititor. Experienþa este unicã!

Titlul cãrþi i �asumate� s-a numit
�PLÂNGÃCIOASA� � pentru cã m-am luptat cu
aceastã titulaturã toatã copilãria mea. M-a afectat
în relaþiile cu cei din jur, mai ales la ºcoalã,
aceastã etichetã, pusã de alþii, dar m-a ºi
mobilizat sã-mi susþin punctele de vedere (fie ºi
cu lacrimi pe obraz) ºi m-a fãcut sã înþeleg cã a
fi sensibil nu este chiar un defect sau o
slãbiciune, ci un sentiment nobil pe care puþini îl
trãiesc în zilele noastre.

Pentru a intra în rolul de carte trebuie sã fii
autentic, sã fii însuþi, cinstit ºi deschis, sã vorbeºti
dar sã ºi asculþi. Nu trebuie sã inventezi roluri sau
caracteristici, pentru cã cititorul îºi va da seama
ºi tu îþi vei pierde credibilitatea.

În data de 26 iunie 2015, Penitenciarul
Mãrgineni a organizat la Biblioteca Judeþeanã �I.
H. Rãdulescu! Dâmboviþa, evenimentul Biblioteca
Vie sub sloganul �Citeºte, cunoaºte ºi judecã
singur � citeºte, nu pune etichete!�, eveniment la
care am participat în calitate de cititor ºi am
împrumutat cartea �ASISTENT MEDICAL ÎN
PENITENCIAR�. Am �citit� 40 de minute (timp
alocat pentru lecturarea unei cãrþi) ºi tot au rãmas
lucruri nespuse. Oricine ºtie ce este un asistent
medical ºi cu ce se ocupã, dar nu-mi închipuiam
cu ce se poate confrunta un asistent medical care
lucreazã într-un penitenciar: o �clientelã� lipsitã de
cultura igienei de viaþã, care provine, de regulã,
din medii subculturale ºi marginale, ceea ce poate
determina o expunere periculoasã la diferite boli
transmisibile ºi nu numai, dar ºi la diferite efecte
ale violenþei.

Însã, cu respect, cu impunere a limitelor, cu
sinceritate ºi încredere poþi face aceastã meserie
40 de ani în acelaºi loc.

De aceea cred cã trebuie sã reflectãm fiecare
la propriile prejudecãþi. Le avem ºi ne este greu
sã le recunoaºtem în anumite contexte sau poate
uneori nu le identificãm.

Participarea la un astfel de eveniment �
Biblioteca Vie � este benefic pentru toþi: aflãm
lucruri noi ºi interesante, povestim deschis despre

experienþe proprii, înþelegem cã nu trebuie sã ne
grãbim sã punem etichete ºi acceptãm
diversitatea. Diferenþele dintre oameni trebuie
valorificate ca resurse.

Mai trebuie înþelese unele aspecte ce þin de
aceastã metodã creativã ºi inovatoare, metodã
care a prins oriunde a fost organizatã: biblioteca
vie nu trebuie sã reprezinte un spaþiu de expunere
pentru oameni celebri ºi meserii celebre, pentru
cã scopul organizãrii ei nu este de a promova
anumite meserii sau a ghida tinerii spre anumite
cariere. Cãrþile nu se plãtesc, serviciile fiind
gratuite într-o bibliotecã vie, iar intrarea este liberã.
De asemenea, nu se pun întrebãri indecente
cãrþilor, nu se acceptã un limbaj nepotrivit sau
atitudini ostile.

Cãrþile trebuie sã fie persoane stabile, din
punct de vedere emoþional, echilibrate ºi capabile
sã comunice cu o diversitate de cititori, cu
personalitãþi ºi interese diferite.

În cadrul unei biblioteci, cãrþile nu doar
vorbesc, ci rãspund la întrebãri, ele însele putând
pune întrebãri astfel încât experienþa de învãþare
sã se producã în ambele sensuri.

�Biblioteca Vie nu este un exerciþiu de relaþii
publice care cautã titluri spectaculoase, nu este
o expoziþie de exponate rare ºi mai ales nu este o
agenþie de recrutare pentru oameni celebri.
Biblioteca Vie este un instrument de dialog care
aduce oamenii mai aproape unul de celãlalt pentru
a promova respectul pentru demnitatea umanã
ºi identitatea fiecãruia.� (Ronni Abergel)

Claudia Chebac
Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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Salonul Editorial �I.H. Rãdulescu�

ediþia a XIV-a

DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

Activitate anualã de tradiþie a BiblioteciiJudeþene �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa, Salonul edi-torial a ajuns la cea de-a XIV-a ediþie. Organizat înaer liber, în pavilioane speciale, în Piaþa �MihaiViteazul� din Târgoviºte, Salonul editorial de anulacesta ºi-a propus prezentarea cãtre publiculdâmboviþean a ofertei de carte a celor maiimportante edituri din þarã ºi din judeþul Dâmboviþa.Cãrþi pentru toate vârstele ºi gusturile, literaturãcontemporanã de ficþiune, memorii ºi jurnale,biografii, cãrþi de poezie, artã, gastronomie, timpliber, studii academice ºi de specialitate în diferitedomenii, de la psihologie ºi psihanalizã la economieºi ºtiinþe exacte au fãcut parte din programul com-plex pentru prezentarea ofertei editoriale a maimultor edituri ºi instituþii editoare. Salonul editoriala inclus un bogat program de evenimente, cu lansãride cãrþi, sesiuni de autografe, dezbateri ºi întâlniricu scriitori, critici literari ºi editori, conferinþe,miniconcerte, dezbateri etc.Editurile ºi instituþiile editoare participante laediþia din acest an au fost: ALL, ArhiepiscopiaTârgoviºtei, Bibliotheca, Byton Music, Cetatea deScaun, Corint, Curtea Veche Publishing, Eikon,Humanitas, Litera, RAO, Saeculum I.O., Singur,Tritonic, Univers Enciclopedic, Valahia UniversityPress, Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa,Complexul Naþional Muzeal �Curtea Domneasca�Târgoviºte, Societatea Astronomicã Românã deMeteori.La deschiderea oficialã au rostit alocuþiuniconducerea Bibliotecii Judeþene �I. H. Rãdulescu�Dâmboviþa, reprezentanþi ai Consiliului JudeþeanDâmboviþa, Arhiepiscopiei Târgoviºtei, PrimãrieiMunicipiului Târgoviºte.Debutul lansãrilor a aparþinut EdituriiArgiepiscopiei Târgoviºte  care a prezentatvolumele: Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici �opera misionarã ºi apologeticã a Ortodoxieiromâneºti în veacul al XVII-lea. Operã tipograficãfundamentalã pentru Biserica strãbunã din secolul

al XVI-lea, Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavicicontinuã în mod firesc strãdania misionarã ºiculturalã a Ieromonahului Macarie. Lansat oficialcu ocazia Sãrbãtorii Sf. Ierarh Nifon, PatriarhulConstantinopolului ºi Mitropolitul Þãrii Româneºti,volumul, t ipãrit de Editura ArhiepiscopieiTârgoviºtei, cuprinde 164 de pagini, într-o formãgraficã deosebitã. Al doilea volum lansat deEditura Arhiepiscopiei Târgoviºte, Rãspunsîmpotriva Catehismului  calvinesc � operãmisionarã ºi apologeticã a Ortodoxiei româneºtiîn veacul al XVII-lea� este o lucrarea ce cuprinde348 de pagini ºi se adreseazã clericilor ºicredincioºilor, dar mai ales profesorilor de religie,studenþilor teologi, elevilor seminariºti ºi, în gen-eral, tuturor celor interesaþi de istoria româneascãºi bisericeascã medievalã.Editura Tritonic continuã seria lansãrilor cuvolumul Crima de la Jubileu, autor Lucia Verona,prozatoare ºi autoare contemporanã de operedramatice. �Excelent roman poliþist scrie LuciaVerona. Personajele contemporane, tipologiirecognoscibile ale actualitãþii, ba ºi personaje realeinserate în acþiune în modul cel mai credibilevolueazã într-o acþiune palpitantã parcã desprinsãdin Agatha Christie.�Nume de cod: Arkon, autor Anamaria Ionescuprimul roman din seria Mystery & Thriller&Sergiu
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Manta. Nume de cod: Arkon, nu te plictiseºte,asta pentru cã autoarea nu bate pasul pe loc,merge într-un ritm rapid ºi spune în puþine cuvintefoarte multe amãnunte, dar mai ales foarte ben-efice pentru înþelegerea cititorului. Atavic, autorLiviu Surugiu, reprezintã o combinaþie între thrillerulreligios ºi SF, romanul Atavic având ritmul unui filmhollywoodian de acþiune. Terapie pentru crimã,autor Bogdan Hrib. Autorul a citit scenariul filmuluiTerapie pentru crimã, scris de Kiki Vasilescu în2010, ºi a intuit potenþialul acestuia de a deveni unroman de succes. Prin urmare, l-a aºternut pehârtie, dându-i forma specificã acestui tip denaraþiune ºi fãcând foarte mici intervenþii asupraacþiunii. Hrib a apreciat specificul românesc aldialogului ºi personajelor, elementele de comedieneagrã din scenariu ºi parodia.Lansãrile de carte au fost continuate în cea de-a doua zi a Salonului editorial de cãtre EdituraSingur. Prezentãrile susþinute de ªtefan DoruDãncuº, Dan ªalapa ºi George Coandã au adusîn atenþia publicului volumele: Lacrimi autor ViorelBîrtu-Pîrãianu, Fii tare, inimã autor MihaelaMircea, Eºafodul culorilor, Scãrile din labirintautor Carmen Georgeta Popescu, Echinocþiufragil, autor Ion Þoanþã, Bolohanii  autorConstantin T. Ciubotaru, Colecþia Anotimpuriromâneºti, Pentru noi ºi cei ca noi, care puþiniam rãmas autor Iulian Iustin Melinte, Ikiru (A trãi)autor Gabriel Cazan, ªtefan Doru Dãncuº sauagonia indiferenþei, autor Remus Foltoº.Editura Eikon este cea care deschide cea de-a treia zi a Salonului editorial �I. H. Rãdulescu� culansãrile volumelor: Intrãri în labirint, autorChristian Crãciun, lucrare în care labirintul esteprezentat ca un elogiu pe care haosul îl aduceraþiunii constructive; Ucronia eminescianã,Nebunul lui lui Dumnezeu, Sophia Leopold �sã ne jucãm cã facem artã, autor VianuMureºan; Fernando Pessoa (o cvasiautobiografie), autor Jose Paulo CavalcantiFilho, o carte de memorialisticã despre care criticiispun cã este una dintre cele mai detaliate despreviaþa autorului; Bidonul autor Mircea Pora; Mãliniautor Eduard Dorneanu; Treptele vieþii autorVladimir Opalcu. Ziua s-a încheiat în cel mai plãcutmod, cu un recital de poezie susþinut de GeorgeV. Precup din volumul Aferim.Ultima zi a Salonului editorial a fost cea în careeditura localã, Bibliotheca, a dat startul unuiadevãrat maraton al lansãrilor de carte. Volumeleaduse în atenþia publicului s-au bucurat deprezentãrile fãcute de autori ºi de directorul editurii,domnul Mihai Stan: Numele tãu floare de iris,

autor Vali Niþu; Dimineþi înjunghiate, autor SavianMur; Noimele, autor George Coandã; Destinblestemat, autor George D. Piteº; Trilogiaparadis, autor Mihai Stan; Ram-Ram-uri, autorCostel Agachi; Roaba cu motor, autor Corin Bianu;Reflux în oglindã , autor Mircea Bãdoiu;Dãscãliþa, autor Elena Stan-Bãdulescu; Crochiuriliterare. Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni(1900-1944), autor Victor Petrescu; Vechi coduriale românilor / Codex targovistensisvalachorum, autor George Coandã; Jurnalul dela Marcona, autor Ion Mãrculescu; Bucuriipentru copii. Prozatori contemporani dinBasarabia, autor Vasile Romanciuc; I. D. Sîrbu ºitimpul romanului, autor Nicolae Oprea; IonCreangã (micromonografie), autor VladimirStreinu; Din misterele literaturii române. Ediþiaprinceps Eminescu, autor acad. Mihai Cimpoi;România în luptele pentru istorie, teritoriu ºineam (evocãri ºi judecãþi critice), autor gen-eral de divizie (r) Victor Negulescu; Mari bãtãliipentru existenþa ca stat a Þãrilor Române înEvul Mediu, autor Manole Neagoe; RevistaArmonia, editatã de Centrul Cultural Dâmboviþa.Ediþia a XIV-a a Salonului Editorial �I. H.Rãdulescu� s-a încheiat în prezenþa unui publicnumeros, dornic sã profite pânã în ultima clipã deoferta generoasã ºi de atmosfera inconfundabilãa evenimentului. Bilanþul acestei ediþii � lansareaa 44 de volume ºi a Revistei Armonia editatã deCentrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa, a fostunul menit sã sublinieze importanþa acestuieveniment ca reper al peisajului culturaldâmboviþean. Ecourile venite din partea presei,ale publicului dar ºi ale personalitãþilor participanteau fost înregistrate de organizatori drept o reuºitãveritabilã a acestei manifestãri care, an de an sebucurã de un real succes.
Daniela Iordache

Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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În ajunul hramului oraºului, Biblioteca�Târgoviºte� din Chiºinãu, în perioada 12-13octombrie 2015, ºi-a marcat cea de-a 20 aniversarea fondãrii sale. Parcã a fost mai ieri...Dar iatã cã de atunci s-au scurs douã deceniiºi acest parteneriat se menþine la un nivel înalt. Înacest an, la deschiderea festivitãþilor prilejuite deaniversarea a 20-a de la întemeierea bibliotecii,ne-au onorat cu prezenþa delegaþia din oraºulTârgoviºte: dr. Victor Petrescu, conferenþiaruniversitar; Alexandru ªtefãnescu, ºef al Serviciuluirelaþii cu publicul de la Biblioteca Judeþeanã �IonHeliade Rãdulescu� Dâmboviþa ºi scriitorul EmilStãnescu. Oaspeþii noºtri dragi au venit cu daruri,o donaþie de carte, circa 100 de volume apãrute laEditura �Bibliotheca�. Le mulþumim de aceastãdonaþie extrem de preþioasã pentru bibliotecã ºipentru cititorii ei.Tot odatã la deschiderea acestor festivitãþi ne-au onorat cu prezenþa ºi au rostit mesaje defelicitare: Valeriu Nemerenco, pretor al sectoruluiBuiucani; Vera Gurievschi, specialist principal laDirecþia Culturã a Primãriei Municipiului Chiºinãu;dr. Mariana Harjevschi, director general a BiblioteciiMunicipale �B.P. Hasdeu�; Scriitorii: Ianoº Þurcanu,Claudia Partole, Vladimir Beºleagã, Ion Diordiev, IonCuzuioc ºi alte personalitãþi ai sectorului Buiucani.Atmosfera de lucru s-a instalat din prima zi aacestei sãrbãtori, care a debutat cu un programfestiv cu genericul Odã þie, BIBLIOTECÃ, organizatîn parteneriat cu Pretura sectorului Buiucani. Laeveniment au participat ansamblului folcloric
Spicuþa, conducãtor artistic Valentina Osoianu,

Zilele Bibliotecii �Târgoviºte� �
moment istoric pentru comunitate

interpreþii de muzicã popularã Angela Ciochinã,Marin Ganciu, ºi liceenii sectorului Buiucani.Programul artistic cu copii a inclus un recital literar-artistic aniversar consacrat Bibliotecii �Târgoviºte�.Programul primei zile a continuat cu prezentareade carte: Tiparul epocii Brâncoveneºti de VictorPetrescu ºi Agnes Erich. Cartea a apãrut în anul2014. Dste o oglindã a epocii brâncoveneºti, fiindun omagiu adus personalitãþii marelui domnitorConstantin Brâncoveanu, de la a cãrui tragicãdispariþie se împlinesc trei veacuri. În volum seinclud multiplele aspecte ale epocii brâncoveneºtilegate de destinul tiparului, al cãrþii, în slujbaOrtodoxiei de pe teritoriile locuite de români. Cartease aflã în colecþia Bibliotecii �Târgoviºte�.În aceeaºi atmosferã de sãrbãtoare amcontinuat cu vizitele ghidate, organizate la bibliotecãpentru toate instituþiile ºcolare ºi preºcolare dinsectorul Buiucani, care au admirat noua imagine abibliotecii renovatã ºi modernizatã.Ca o continuare a evenimentului aniversar, afost organizat duplexul profesional Biblioteca
publicã � spaþiu pentru dialog, care a întrunitreprezentanþii din oraºele Chiºinãu ºi Târgoviºte.Duplexul a demarat cu Turul virtual al Filialei
Târgoviºte, elaborat de IDSI ºi prezentat de doamnaLudmila Pânzaru, director adjunct.Au fost abordate mai multe aspecte de cãtrespecialiºti din domeniu: Alexandru ªtefãnescu, ºefal Serviciului relaþii cu publicul, BibliotecaJudeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa, cu
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comunicarea Agenda digitalã; Liliana Juc, ºef oficiucopii, Biblioteca �Târgoviºte�, oraºul Chiºinãu, cucomunicarea Cluburile de lecturã � modalitate
eficientã de educare a lecturii la Fil iala�Târgoviºte� ºi prezentarea sumarã a programului
Ora poveºtilor cu pãpuºi de deget, care a continuatcu o poveste digitalã O excursie în bibliotecã; dr.Larisa Ungureanu, critic de teatru ºi film,bibliotecar, responsabil de activitãþi cu publicul ne-a prezentat Servicii extramuros la Fil iala
�Târgoviºte�. Moderator al duplexului a fost dr.Mariana Harjevschi, director general a BM �B.P.Hasdeu�. Au fost prezenþi ºefii de filiale din toatãreþeaua noastrã.O altã activitate ce merita atenþie a fostdesfãºuratã sub genericul Biblioteca �Târgoviºte�la ceas aniversar, în cadrul cãreia s-a prezentatfilmul Caleidoscopul amintirilor � 20 de ani � undrum parcurs de bibliotecã, un bilanþ al activitãþiinoastre de la fondare pânã în prezent. În cadrulfilmului au fost prezentate imagini care reflectãmanifestãri culturale, personalitãþi care ne-auvizitat biblioteca, crâmpeie din cotidianul ºisãrbãtorile bibliotecii, echipa ºi cei mai fideliutilizatori. Tot aici, au fost menþionaþi cu diplomecei mai fideli utilizatori, cei mai activi voluntari, celmai efectiv parteneriat, au fost acordate diplomede excelenþã profesorilor, bibliotecarilor,pedagogilor � organizatori din licee, centrecomunitare pentru copii ºi tineri, elevi care auparticipat cu multã dãruire ºi dragoste la activitãþiledesfãºurate atât în bibliotecã, cât ºi extramuros.A continuat sãrbãtoarea cu întâlnireaorganizatã cu scriitorul Arcadie Suceveanu,precedatã de spectacolul literar În cãmaºã de
cireaºã, participanþi elevii clasei a II-a de la LiceulTeoretic �Dante Alighieri�, învãþãtor Rodica Muruz.Spectacolul a urmat cu prezentarea propriu-zisãa cãrþii printr-un recital de poezie ºi un dialog

deschis cu autorul.  Aceastã activitate a fostreflectatã în emisiunea Deºteptarea de la postulde televiziune Jurnal TV.Aniversarea unei biblioteci este o sãrbãtoarenu numai a bibliotecarilor, dar ºi a utilizatorilor, atuturor celor care ne-au bucurat cu prezenþa laacest eveniment important, ºi anume, a membrilorºi participanþilor Cenaclului literar La Târgoviºte,organizat în finalul acestui program aniversar.Cenaclul Literar La Târgoviºte a fost înfiinþat încãla începuturile acestei biblioteci. De mai mulþi ani,ºedinþele Cenaclului sunt moderate de scriitorul ºimedicul Ion Cuzuioc. În cadrul Cenaclului selanseazã cãrþi noi, cãrþi de debut, diferite reviste,se omagiazã personalitãþi. În cadrul programuluianiversar pentru acest eveniment, am incluslansarea biobibliografiei Un astru pe firmamentul
umorului ºi satirei româneºti � Ion Diordiev, alcãtuitãde Violeta Moraru, colaborator al Filialei�Târgoviºte�. Biobibliografia a apãrut în anul 2015.Lucrarea este dedicatã aniversãrii a 80-a ascriitorului, umoristului, ziaristului, epigramistului IonDiordiev ºi reflectã diversitatea creaþiei sale peparcursul a ºase decenii de activitate, fiind destinatcriticilor literari, studenþilor, elevilor, bibliotecarilor,tuturor celor interesaþi de personalitatea ºi operasa. Celelalte publicaþii ale Bibliotecii �Târgoviºte�sunt concepute pentru a oferi tuturor utilizatorilorun spectru larg de produse bibliografice ce le vafacilita munca de cercetare ºi cunoaºtere. Laºedinþa acestui Cenaclu au fost prezente multepersonalitãþi chiºinãuiene: academicianul MihaiCimpoi, compozitorul Ilie Valuþã, preºedintele UniuniiEpigramiºtilor Ion Deviza, scriitorul ºi criticul literarTudor Paladi, care au comentat ºi au scris despreopera scriitorului Ion Diordiev. La aceastãaniversare de douã decenii echipa bibliotecii aalcãtuit o revistã intitulatã Târgoviºte � bibliotecã
inovatã ºi modernizatã, care a fost lansatã în for-mat electronic în cadrul Cenaclului Literar La
Târgoviºte, moderator dr. Larisa Ungureanu. Ediþiaa fost îngrijitã de Elena Butucel, prim-vice directoral BM �B.P. Hasdeu�; alcãtuitori: Ludmila Gajos,Violeta Moraru; redactor: Larisa Ungureanu,versiune electronicã: Ala Livadari. Revista conþinepatru capitole, care reflectã activitatea biblioteciipe parcursul celor douã decenii de la înfiinþare.S-a scos în evidenþã activitatea cu publicul,activitatea de cercetare, de asemenea bibliotecaîn mass-media tradiþionalã ºi în media on-line.Volumul mai include mesaje aniversare cu ocaziacelor douã decenii de la fondarea bibliotecii dinpartea unor personalitãþi atât din RepublicaMoldova cât ºi din Târgoviºte (România). Pe
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parcursul anilor Biblioteca s-a învrednicit de un ºirde aprecieri din partea Consiliului JudeþeanDâmboviþa, Primãria Municipiului Târgoviºte,Centrul de Culturã Judeþean Dâmboviþa, BiblioteciiJudeþene �Ion Heliade Rãdulescu�, AsociaþiaBibliotecarilor din Republica Moldova, MinisterulCulturii din Republica Moldova, în formã de medaliiºi diplome care la fel sunt incluse în aceastã revistã,fiind pãstrate în colecþiile noastre.Manifestãrile desfãºurate în cadrul ZilelorBibliotecii �Târgoviºte� au beneficiat de o rezonanþãlargã în spaþiul cultural ºi spiritual de la noi, datfiind faptul cã la aniversare au fost prezenþireprezentanþii presei ºi televiziunii: reporteri de laziarul Jurnal de Chiºinãu, postul de televiziune

Jurnal TV, Compania Teleradio Moldova ,corespondentul Radioului Naþional (prezent la multemanifestãri) Andrei Viziru. Astfel, Biblioteca�Târgoviºte� a devenit o instituþie cu profil culturalºi ºtiinþific ce sprijinã procesul de instrucþie ºieducaþie din sectorul Buiucani al municipiuluiChiºinãu, formându-ºi pe parcursul anilor o imag-ine pozitivã. Aceastã instituþie aduce o marecontribuþie la popularizarea literaturii ºi culturiiromâne ºi universale, punând la dispoziþia publiculuio bogatã colecþie de cãrþi ºi periodice pentru toatecategoriile de utilizatori.
Ludmila Gajos

director, Filiala �Târgoviºte�, B.M. �B.P. Hasdeu� Chiºinãu

Echipa de teatru forum
de la Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa

Societatea actualã are multe dezechilibre, darcetãþenii nu sunt prea dornici sã se implice înrezolvarea problemelor care le afecteazã viaþa. Pentrua deveni cât mai activi, tinerii trebuie educaþi în modnon-formal ºi stimulaþi sã ia atitudine, iar exemplelepozitive sunt de multe ori cel mai bun stimulent.Pentru a-i îndemna pe tineri sã reacþioneze însituaþia în care drepturile unui concetãþean suntîncãlcate, societatea civilã ºi instituþiile statului ºi-audat mâna ºi au pus la cale un turneu naþional deteatru forum. Asociaþia �Târgoviºte spre Europa�în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã �Ion HeliadeRãdulescu� Dâmboviþa, Asociaþia �Tineri pentru
Europa de Mâine� ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean

Dâmboviþa au desfãºurat în perioada vacanþei devarã activitãþi de diseminare la nivel naþional arezultatelor obþinute pânã acum în cadrul proiectului
�Reþea de centre de educaþie non-formalã în mediul
rural din Dâmboviþa�. Sesiunile de informare au avutloc la biblioteci publice din localitãþile Segarcea,judeþul Dolj, Râmnicu Vâlcea, Braºov, Ploieºti,Bucureºti, Piteºti, Scorniceºti, Slatina ºi Alexandria.Scopul evenimentelor a fost de a promovaproiectul, de a oferi un exemplu de bunã practicãbibliotecarilor, reprezentanþilor societãþii civile ºipublicului larg din þarã ºi de a-i încuraja sã dezvolteºi ei iniþiative similare în comunitãþile lor.În fiecare localitate, prezentarea activitãþilor ºia impactului acestora asupra beneficiarilora fost însoþitã de câte o reprezentaþie deteatru forum pe teme precum �Cum ne

integrãm într-un grup nou?�, Tradiþiile � obarierã? ºi Visul meu e tot ce am!. Piesaa fost realizatã ºi pusã în scenã de unadintre echipele formate din copii înscriºiîn grupul þintã al proiectului menþionat ºia prezentat o situaþie de discriminare aunui tânãr din cauza aspectului fizic. Deºiîn primã fazã li s-a pãrut imposibil sãschimbe ceva ºi sã ajute persoanadiscriminatã, pânã la final cei prezenþi(bibliotecari, cadre didactice, elevi ºi tineri
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voluntari) au intervenit în piesã ºi au schimbat finaluldramatic într-unul pozitiv.Tinerii actori ºi însoþitorii lor au fost bine primiþi,iar munca lor de pânã acum, activitãþile realizate ºirezultatele obþinute au fost apreciate. Dupã muncã avenit ºi rãsplata binemeritatã pentru membrii echipei.Ei au petrecut momente frumoase în companiagazdelor, vizitând locuri cunoscute în toatã þara (ParculNicolae Romanescu, Centrul Vechi al oraºuluiCraiova, monumente istorice ºi arhitecturaledeosebite). Pe lângã muncã ºi distracþie, echipa aavut ocazia de a învãþa lucruri noi, de a face schimbde experienþã cu voluntarii EUROPE DIRECT Vâlceaºi de a dezvolta idei pentru activitãþi viitoare.Oamenii societãþii moderne au nevoie deexemple pozitive pentru a se implica în rezolvareaproblemelor care le afecteazã viaþa prin punereaîn aplicare a soluþiilor pe care le identificã ei înºiºi.De cele mai multe ori, este necesar un imboldpentru a-i determina pe aceºtia sã ia atitudine.O echipã din judeþul Dâmboviþa a avut iniþiativade a prezenta în comunitãþi din România o metodãde educaþie nonformalã care stimuleazãparticipanþii sã devinã activi ºi sã-ºi ajute semenii.Echipa proiectului �Reþea de centre de educaþie
nonformalã pentru viaþã în mediul rural din
Dâmboviþa�, finanþat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România adesfãºurat în perioada 17-19 iunie 2015 un nouturneu de promovare a activitãþilor ºi rezultatelorobþinute în cadrul iniþiativei de pânã acum.

Activitãþile de diseminare s-au realizat în Ploieºti,judeþul Prahova ºi Braºov, judeþul Braºov ºi, pelângã prezentarea proiectului, a rezultatelor ºiimpactului avut asupra membrilor comunitãþilor im-plicate, au avut în program ºi câte o reprezentaþiede teatru forum susþinutã de ce-a de-a doua echipãde teatru social a Asociaþiei �Tineri pentru Europade Mâine� în fiecare dintre oraºele vizitate. Piesade teatru, denumitã �Tradiþiile-o barierã?� a avutîn prim plan povestea unei tinere de etnie romãcare dorea sã-ºi continue studiile la liceu, însã nuera lãsatã de tatãl sãu, pentru cã bãrbatul doreaca fata sã se cãsãtoreascã, aºa cum cere tradiþia.Publicul, alcãtuit din bibliotecari, cadre didacticeºi elevi, a fost impresionat de povestea pusã în scenãde membrii trupei. Spectatorii au devenit pentrucâteva minute actori, înlocuind personajele ºi gãsindsoluþii pentru a rezolva problema fetei. Astfel, ei aureuºit sã schimbe finalul piesei ºi au observat câtde importantã este implicarea. Totodatã, cei prezenþiau fost martorii unor exemple de bunã practicãprezentate de co-ordonatorul reþelei de centre deeducaþie nonformalã � Vlãduþ Andreescu � ºi au aflatdespre activitãþi pe care le pot realiza ºi ei încomunitãþile lor prin proiecte cu finanþare externã.Echipa de proiect a fost bine primitã, iar actorii,dupã muncã au avut parte ºi de binemeritataodihnã, pentru cã au vãzut atracþii turistice deosebitde frumoase ºi au aflat lucruri noi despre istorialocurilor în care s-au aflat. Ei au vizitat Muzeul deArtã, de Istorie, al Ceasurilor din Ploieºti, PiaþaSfatului, Casa Mureºenilor, Strada Sforii din Braºovºi altele. Tinerii au fost deosebit de încântaþi pentrucã au avut oportunitatea de a participa la turneu,cu atât mai mult pentru cã altfel ei nu ar fi avutocazia sã cãlãtoreascã în aceste locuri. Finalulproiectului se apropie, aºadar vã invitãm sãrãmâneþi alãturi de noi pentru a vedea ultimeleactivitãþi ºi rezultatele acestuia!
Vlãduþ Andreescu

Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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Biblioteca Orãºeneascã Titu � punct de
informare europeanã, reprezentatã prin bibliotecar
profesor documentarist Nicoleta Liliana
Grigorescu, a participat în perioada 4-6
septembrie 2015, la Cheia, în cadrul Taberei
RestartEdu Camp � �Cum construim împreunã
educaþia în România?�.

RestartEdu Camp este spaþiul dedicat
conectãrii, dezvoltãrii ºi colaborãrii cu sens a celor
care contribuie la transformarea educaþiei din
România. Tabãra a reunit 130 de participanþi,
pasionaþi de educaþie, membrii ai ONG-urilor din
educaþie, antreprenori în educaþie, educatori ºi
reprezentanþi ai sistemului public. Dorinþa de
coagulare de energii ºi resurse pentru a construi
o viziune curajoasã despre învãþare în România,
continuarea experienþei RestartEdu Camp în jurul
întrebãrii � �Cum construim educaþia la care
visãm?�, a pus în valoare urmãtoarele repere:
CUM � Ce metode ºi feluri de a lucra împreunã
ne pot ajuta sã colaborãm pentru a avea un im-
pact colectiv în educaþie? Cum vrem sã ne
dezvoltãm la nivel personal ca inovatori în
educaþie? Ce sisteme de suport au nevoie
organizaþiile noastre? CONSTRUIM � La ce
obiceiuri sã renunþãm ºi ce obiceiuri noi sã
abordãm pentru a ajunge unde ne dorim? Care
sunt lucrurile care deja funcþioneazã? Ce anume
avem nevoie sã facem pentru a crea viitorul pe
care ni-l dorim în educaþie? Ce voi face diferit în
organizaþia mea? Cum continuãm sã lucrãm
împreunã în mod sustenabil? ÎMPREUNÃ �
Credem cã sistemul educaþional este prea com-
plex pentru a fi complet transformat de un singur
individ, un grup de prieteni sau organizaþie. Cum
ne conectãm autentic cu ceilalþi inovatori în
educaþie? Cum învãþãm sã lucrãm împreunã, în
special cu cei care ne provoacã ºi cu care nu ne
este uºor în mod natural? Cum menþinem
conectate iniþiativele inovative diverse? Cum ne
conectãm la un scop comun mai mare decât

Biblioteca Orãºeneascã Titu
susþine educaþia permanent

�Educaþia înseamnã a învãþa ceea ce n-ai
ºtiut niciodatã cã nu ºti.� (Daniel J. Boorstin)

fiecare? Cum colaborãm pentru a adresa
provocãrile pe care le putem întâmpina pe drumul
cãtre acest scop?

EDUCAÞIA � Credem cã existã iniþiative
inovative care ºi-au propus sã transforme cultura
învãþãrii în România. Credem cã existã ONG-uri
care pot servi drept modele de bune practici, busi-
ness-uri de succes în educaþie, instituþii care fac
pasul înaintea vremii ºi practicieni care se întreabã
cum va arãta educaþia în 2050. Pentru toate
acestea, cum contribuim fiecare la transformarea
educaþiei ºi cum transformãm împreunã imaginea
de ansamblu a educaþiei?

VISÃM � E uºor sã ne plângem de ce anume
nu funcþioneazã sau ce anume nu ne place. Care
sunt lucrurile pe care ni le dorim cu adevãrat?
Cum înþelegem visul fiecãruia? Cum construim
împreunã un vis comun? Care este locul în care
dorim sã ajungem ºi cum putem merge împreunã
acolo?

Astfel, timp de trei zile, la Cheia, toþi cei
prezenþi în cadrul taberei, am ajuns mai aproape
de o viziune împãrtãºitã ºi am generat noi
contexte de dezvoltare ºi implicare pentru
ecosistemul educaþional din România.

Nicoleta Liliana Grigorescu
Biblioteca Orãºeneascã Titu
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Bibliotecã-bibliotecar-formator � creaþie � seînscriu în ideea cã noi bibliotecarii ne-amtransformat din niºte nobili anonimi în oameni decarte, iubitori de culturã, ºi, de cele mai multe ori îneducatori non-formali.De ce educaþie non-formalã? Este o întrebarecare ne apare în minte ori de câte ori vorbim despreactivitãþi legate de improvizaþie, fantezie, creativitate,bucurie, crearea unui mediu atrãgãtor pentru învãþareprin distracþie, dans, film, exprimare liberã. Aº puteaspune o cãlãtorie...la pas, nici prea lungã nici preascurtã, pentru care avem nevoie de un ghid sau deun formator/animator/facilitator cu mult SUFLET!!Primul pas împreunã cu educaþia-non-formalãa fost fãcut în Biblioteca Pietroºiþa în noiembrie2014, când s-a organizat primul Biblio-atelier Cepot face douã mâini dibace în cadrul cãruia echipade copii a confecþionat din hârtie coloratã fluturi.A urmat la scurt timp un atelier de lucru înechipã ºi abilitãþi practice la Grãdiniþa Pietroºiþaunde cei mai mici utilizatori ai serviciilor oferite debiblioteca noastrã au confecþionat steguleþe ºi audesenat harta României.Astfel ºi astãzi continuãm Biblio-atelierele deîndemânãri practice unde copii ºi tineri, dar ºi adulþide toate vârstele am învãþat sã croºetãm, sãcomunicãm prin joc, sã lucrãm în echipã.Unele evenimente sunt pline de surprize carese continuã mult timp dupã programul iniþial propus.Astfel, dupã ora de atelier ºi creaþie, care au cascop stimularea îndemânãrii ºi creativitãþi pentruactivitãþi din gospodãrie, am iniþiat o serie de jocuride autocunoaºtere ºi comunicare, prin care ceiprezenþi au înþeles cã existã ºi altfel de comunicaredecât cea verbalã. În final, sponsorul dulcedãruieºte copiilor dulciuri de fiecare datã.Ori de câte ori avem un eveniment religios demarcat avem parte de audiþii ori citim în grup ºi ascultãmcu atenþie Povestea lui Iisus, cântãm colindeacompaniaþi la chitarã sau învãþãm jocuri noi precumGhiceºte ce am în cutie. Astfel, copiii care frecventeazãbiblioteca noastrã se asigurã de faptul cã Moº Crãciunvine cu sacul plin cu daruri de fiecare datã.Deoarece iarna este mai frig chiar ºi în bibliotecãla� BIBLIO-DISCOTEKA ne încãlzim dansând ºiapoi mergem la ºcoalã.Luna martie a fiecãrui an este luna primãverii,dar ºi a cunoaºterii drepturilor ºi obligaþiilor noastreîn calitate de cetãþeni europeni. Sunt copil ºi amdrepturi... dar ºi îndatoriri este activitatea care ne

Biblioteca Pietroºiþa�

la pas cu educaþia nonformalã

cuprinde pe toþi ºi unde am discutat despredrepturile copiilor la educaþie, la o viaþã sãnãtoasã,la o familie, la un nume etc. Participanþii ºi-auexprimat sentimentele ºi îndatoririle lor, în scrisdupã care le�au aºezat în Copacul familiei.Aprilie vine cu Fantezii de primãvarã � un com-plex de activitãþi precum concursuri de desene,versuri, cântece dedicate primãverii, toate realizatede cãtre copii de la Grãdiniþa Pietroºiþa, unul dinpartenerii de nãdejde ai bibliotecii noastre. Sponsoruldulce a fost prezent ca de obicei cu dulciuri.În fiecare an sãrbãtorim Ziua Europei care înacest an a început cu concursul: Rãspunde, dacãºtii, despre Europa! pentru ca mai târziu lasecþiunea Biblio-atelier toþi cei de faþã amconfecþionat steguleþe, apoi, pentru cã era o zifrumoasã, am plecat în grup, cu steguleþele înmânã, la picnic, la Muzeul Sãtesc Dumitru Ulieru.ªtim cu toþii cã o carte este plinã de surprize, olecturã poate aduce o nouã interpretare, un peisajdezvãluie lucruri uimitoare în minte ºi-n sufletul nostru.Însã o bibliotecã este ca un labirint al ideilor, alinterpretãrilor, al experienþei umane, un mediu nou încare vizitatorii sunt atraºi de atmosfera plinã de relaxare,joc ºi prietenie în care se desfãºoarã activitãþile edu-cative non-formale, dar ºi de caracterul lor practic.Sigur te poþi rãtãci prin acest labirint. ªi cât deplãcut este acest lucru! Într-un sfârºit vei gãsi caleade ieºire la suprafaþã. Atunci te vei simþi altfel:relaxat ºi luminat pe dinãuntru de o luminã care nu
se va stinge niciodatã.

Elena Negulescu
Biblioteca Comunalã Pietroºiþa



29

Biblioteca Judeteanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmbovita,,

Susþinem cultura în educaþie!
În intenþia de a câºtiga noi experienþe ºi de aacumula informaþii în vederea îmbunãtãþirii calitãþiievenimentelor culturale desfãºurate în cadrulBibliotecii Comunale Mãtãsaru, m-am înscris cuentuziasm la cursul de formare profesionalã furnizatde asociaþia �Susþine cultura în educaþie�.Entuziasmul a crescut în intensitate în momentulîn care am primit e-mailul de confirmare care m-aanunþat cã mã aflu printre cei selectaþi sã participe.Cu mult interes ºi voie bunã m-am prezentat la curs.Traning-ul s-a desfãºurat în perioada 18-19septembrie la ºcoala nr.23 �Sfântul Silvestru� dinBucureºti ºi a avut în vedere îmbunãtãþireacolaborãrii între instituþiile de culturã ºi cele ºcolareprecum ºi promovarea artei în rândul ºcolilor prinintermediul operatorilor culturali. Manageri demuzee, actori, coregrafi, regizori, membrii ai unororganizaþii culturale nonguvernamentale, reporteri,formatori, bibliotecari din diverse judeþe s-au întâlnitspre a-ºi împãrtãºi experienþele ºi a veni cu soluþiiºi propuneri de proiecte pentru îmbunãtãþireaeducaþiei prin culturã. În prima zi de formare s-adezbãtut problema rolului profesionistului îndomeniul culturii ºi beneficiile iniþierii unor programeculturale de promovare ºi susþinere a artei în ºcoli,iar fiecare dintre cei 20 de participanþi a avut ocaziasã ofere exemple de activitãþi artistice care ºi-audovedit succesul în rândul copiilor ºi metodelepedagogice abordate în derularea unor astfel deactivitãþi. În cea de-a doua zi a formãrii s-a abordattema privind cadrul instituþional al sistemuluieducaþional din România ºi care sunt condiþiile uneibune colaborãri între instituþiile de culturã ºi celeºcolare. De asemenea, au fost expuse o serie deidei de implicare a organizaþiilor culturale îneducaþie. O idee inovativã a fost prezentatã deOrganizaþia Artcrowd, câºtigãtoarea premiului Eu-ropean Language Label 2014, care realizeazã

ateliere de teatru cu umbre umane pentru copiiîntre 9 ºi 13 ani. Prin proiectul �Odiseea reloaded�care constã în desfãºurarea unui atelier cu o duratãde 20-25 de ore, organizaþia îºi propune sã lestârneascã celor mici curiozitatea faþã de mitologiagreacã ºi sã le extindã orizontul în privinþa teatruluiºi a felului în care se poate construi un spectacolpas cu pas. Dupã ce se familiarizeazã cu Odiseealui Homer, copiii intrã în postura personajelor catineri actori ºi experimenteazã ca scenografi cumijloacele teatrului � costum, mascã, obiect, luminãºi umbrã � acompaniaþi de o gamã de instrumenteneobiºnuite, o parte construite chiar de ei din

materiale reciclabile. Prin intermediul unei suite dejocuri de miºcare, coordonare ºi atenþie, copiiidescoperã cum îºi pot transforma umbra într-unmijloc de expresie teatralã, parcurgând în acelaºitimp evenimente ºi imagini din mitologia greacã.Tânãrul ansamblu de actori transpune 10 scene
Odiseea într-un mic spectacol de umbre cu figuriumane. O altã idee interesantã a fost prezentatãde o tânãrã actriþã care utilizeazã teatru de
improvizaþie cu pãpuºi în grãdiniþe. Cum elevii devârstã preºcolarã întâmpinã dificultãþi înexprimarea unor trãiri sau chiar în formarea unorconduite (spãlatul pe dinþi, consumul de alimentesãnãtoase etc), tânãra creeazã scene de teatrucu personaje-pãpuºi care se comportã într-unanumit mod, în felul acesta determinându-i ºi pecopii sã adopte comportamentul personajelor.Cât priveºte susþinerea culturii la nivelul judeþuluiDâmboviþa, am prezentat activitatea BiblioteciiComunale Mãtãsaru cu exemple de activitãþi artisticeºi culturale din cadrul proiectului �Reþea de centre
de educaþie non-formalã pentru viaþã în mediul ruraldin Dâmboviþa�. Atelierul �Pietrele spun poveºti�desfãºurat în cadrul programului Bibliovacanþa a fostprimit cu încântare de cãtre participanþi, care s-auarãtat ataºaþi de iniþiativa de a realiza mici opere deartã din materiale elementare (pietre pictate într-unmod ingenios, beþe, nisip, lemn) ºi de rezultateleobþinute. ªi alte evenimente din cadrul proiectuluiau stârnit interesul ºi aprecierea celor prezenþi. Totuls-a desfãºurat într-o manierã interactivã, iar noi amacumulat experienþe culturale inedite întorcându-nedornici de a transmite cele învãþate în cadrul
comunitãþilor în care ne desfãºurãm activitatea.

Denisa Bodi
Biblioteca Comunalã Mãtãsaru
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PATRIMONIU

În lungul proces al evoluþiei ºi definirii fiinþeiumane ºi societãþii, universul cãrþii nu este doar ometaforã, ci ºi o realitate care s-a certificat întimp. În opinia noastrã nu a existat, ºi suntemconvinºi cã nici nu existã, o activitate care sã nufie tributarã cãrþii. Ea este o oglindã a sufletului ºia minþii omeneºti, în care se rãsfrânge cu luminiºi umbre cel care cautã, descoperã sauanticipeazã viitorul. Între aceasta ºi bibliotecã,(publicã sau particularã) unde-ºi gãseºte locul,legãtura este indisolubilã, trainicã ºi înobilantã.De altfel, FIAB (Federaþia Internaþionalã aAsociaþiilor de Bibliotecari) defineºte astfelaceastã instituþie cultural-educativã: �o colecþie decãrþi, periodice, alte documente grafice ºi audio-vizuale, cât ºi serviciile unui personal capabil sãdezvãluie ºi sã punã la dispoziþie aceste materiale,în scopul satisfacerii necesitãþilor de informare,editare ºi recreere a cititorilor sãi�. Poziþie adoptatãºi de UNESCO. Se desprind douã aspectefundamentale: cele legate de constituirea,organizarea ºi pãstrarea în timp a unor colecþii dedocumente grafice ºi audio-vizuale ºi, deosebitde important, al oferirii unor servicii de cãtre unpersonal competent, pentru satisfacereanecesitãþilor de informare ale membrilorcolectivitãþii în care-ºi desfãºoarãactivitatea biblioteca. Procesulcompletãrii colecþiilor de documente, alînfiinþãrii unor secþii ºi servicii noi,presupune continuitate, viabilitate,selectivitate, flexibilitate, adaptabilitate laclimatul social ºi cultural existent la unmoment dat, anticipând viitorul de caretrebuie sã se þinã cont.Acestea au fost ºi principalele liniidirectoare ale evoluþiei bibliotecii noastre.Considerãm cã amintirea câtorva repereîn timp sunt necesare.

Colecþiile speciale.

Concept, organizare, dezvoltare

Pânã la declanºarea celui de-al doilea rãzboimondial, societãþile culturale târgoviºtene (�CerculStudenþesc�), autoritãþile ºi personalitãþi importantedin oraº îºi sporesc preocupãrile pentruinstituþionalizarea ºi dezvoltarea lecturii publice,punând pe primul plan problema construirii unuilocal pentru biblioteca oraºului.În 1942 �Sfatul Cãminului Cultural Târgoviºte�hotãra �înfiinþarea unei biblioteci publice, care pânã
la construirea unui cãmin cultural va funcþiona în
localul ªcolii primare de bãieþi nr.1�1, precizându-secã �biblioteca se va forma prin comasareaactualelor biblioteci publice existente, prin
cumpãrãri de cãrþi ºi donaþii�2. Primãria a fãcutapel printr-o adresã cãtre toþi locuitorii spre adeveni donatori în bani, documente, tablouri,fotografii privind trecutul oraºului nostru ºi de cãrþinecesare, �pentru buna funcþionare ºi înzestrarea bibliotecii ºi muzeului care urmeazã a lua fiinþã
în acest oraº�3.În timpul rãzboiului, la 28 noiembrie 1943, însala de consiliu a Primãriei Târgoviºte s-au întrunitmembrii Consiliului de colaborare ºi ai CãminuluiCultural �Târgoviºtea�, pentru constituirea�Asociaþiei târgoviºtenilor ºi dâmboviþenilor�,
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menitã sã sprijine �acþiunea de propãºire sub toateînfãþiºãrile a Târgoviºtei, întreprinsã de
administraþie ºi autoritãþile locale�4.Declanºarea rãzboiului a avut consecinþenefaste ºi asupra dezvoltãrii culturale a oraºului,care stagneazã.Ca urmare a mãsurilor întreprinse deautoritãþile locale ºi judeþene, la 30 ianuarie 1944are loc inaugurarea Muzeului oraºului Târgoviºte,prilej cu care s-a deschis ºi �Biblioteca primãriei
ºi Cãminului Cultural Târgoviºte adãpostitã în
localul muzeului pânã ce se va clãdi o salã
proprie�5. Este de fapt o confirmare a acesteia cainstituþie publicã.Dupã rãzboi se reia dorinþa târgoviºtenilor dea avea local propriu pentru bibliotecã. Astfel, în1947 se formeazã un comitet din care fac parte:Constantin Sandu (primar), ConstantinNicolaescu, Tãnase Borþoi, Rãdulescu Dumitru,ing. Gall ºi alþii care coordoneazã lucrãrile deamplasare, construcþie, dotare cu mobilier a noiiclãdiri, construitã dupã planul Fundaþiei Dalles,întocmit de arhitectul târgoviºtean Ion Magrini.Fundaþia (inauguratã în 1932) a fost creatã defamilia Dalles, care deþinea un frumos conacboieresc în comuna Bucºani din judeþul nostru,unde a construit un spital, douã ºcoli, douãbiserici, iar la Târgoviºte un internat pentrugimnaziu.Construcþia este ridicatã în anii 1948-1949,perioadã în care întâlnim la arhiva Primãriei obogatã corespondenþã ce cuprinde devize,memorii, ordine referitoare la derulareaactivitãþilor aferente impulsionãrii ºi terminãriilucrãrii.Biblioteca începe sã funcþioneze în noul localdin ianuarie 1950, fondul de publicaþii (aproximativ5-6.000 volume) fiind constituit la început dincãrþile unor biblioteci particulare (Biþu Athanasiu,Ion Tãlãngescu, Ion Corbescu), cea a familieiVãcãreºtilor, la care se adaugã aproximativ 1.000volume cumpãrate de Primãrie. Un an mai târziu(1951) fondul creºte cu 2.500-3.000 cãrþi provenitede la biblioteca Cãminului Cultural �TudorVladimirescu�, continuatoarea celei a CãminuluiCultural �Târgoviºte�, care se aflase din 1944 înincinta muzeului nou înfiinþat6.În urmãtoarele decenii, pânã în 1968, situaþiabibliotecii este coroboratã cu dezvoltarea deansamblu a societãþii româneºti, ºi mai ales cupregnanta involuþie a culturii, impusã prin dicteuri.Are loc aºa zisa �revoluþie culturalã�, de fapt o

subestimare a specificului cultural românesc,înregimentarea acestuia în mult trâmbiþatul�internaþionalism proletar�. Subordonând tradiþiileorale ºi culturale unei politizãri excesive,societatea româneascã va parcurge o perioadãde involuþie, bibliotecilor rezervându-li-se un rol�de prim rang� în acest program. Prin definiþie,depozitarea de-a lungul secolelor a documentuluiprimar (fie cã s-a numit manuscris, carte, peri-odic ºi pânã la purtãtorii moderni de informaþiidin zilele noastre), bibliotecile au tezaurizat totce a creat mai valoros umanitatea în zbuciumata-i existenþã. Iatã de ce, raportându-ne la perioadaamintitã mai sus, aceste instituþii au avut cel maimult de suferit. La situaþiile spaþiilor insuficiente,a personalului redus numeric ºi în multe cazurinecorespunzãtor ca pregãtire profesionalã ºiculturalã, a lipsei fondurilor ºi a unor condiþiinormale desfãºurãrii activitãþii, li s-a adãugat,pânã în 1968, ºi uneori dupã, �agresiunea� directãasupra fondurilor de publicaþii, prin celebreleepurãri pe criterii ideologice, arbitrare. Am fãcutaceste precizãri pentru a înþelege mai bineclimatul vitreg, de multe ori potrivnic, în care ºi-adesfãºurat activitatea, timp de aproape douãdecenii biblioteca târgoviºteanã.Pânã la noua împãrþire administrativteritorialã din 1968, activitatea bibliotecii sedesfãºoarã la parametrii destul de modeºti,determinaþi (cum am amintit mai sus), de o seriede opreliºti de ordin ideologic, social sau eco-nomic, instituþia fiind concordantã la situaþiageneralã în care se afla Târgoviºtea. ªi în acestecondiþii, ea ºi-a îndeplinit rolul sãu social,contribuind substanþial la formarea multorgeneraþii, fiind una din instituþiile catalizatoare aintelectualilor mai vechi precum ºi a celor înformare. Creºte apreciabil fondul de carte,ajungând în 1968, an de referinþã datorat noiiîmpãrþiri administrativ-teritoriale a þãrii, laaproximativ 45.000 volume. Totodatã se punbazele constituirii unor noi colecþii: de periodice,carte documentarã, discuri etc. Din pãcate, dincauza condiþiilor necorespunzãtoare, o parte afondului, mai ales cel considerat din motiveideologice ca neadecvat pentru a fi pus ladispoziþia cititorilor se degradeazã, ceea ce vaduce în final la pierderea acestuia.Anul 1968 aduce cu sine reînfiinþarea judeþuluiDâmboviþa, ca parte administrativã a þãrii. În acestecondiþii, în anii urmãtori, vom asista la odinamizare a vieþii social-economice ºi implicit ºi
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a celei culturale. Instituþia devine, din 1974,bibliotecã judeþeanã, titulatura rãspunzând maibine mutaþiilor de ordin socio-cultural, cât ºi arieide preocupãri din ce în ce mai diversificatã.Urmãtorul deceniu (1970-1980) este cel alconsolidãrii organizatorice, al redimensionãriiactivitãþii, al conceperii structurii colecþiilor ºidiversificãrii acestora, cel al recuperãrii prin achiziþiisau donaþii a unor lucrãri de referinþã pentru culturanaþionalã ºi universalã, precum ºi a constituirii unuiimportant fond documentar referitor la meleaguriledâmboviþene.Definitoriu în privinþa dezvoltãrii activitãþii esteanul 1974. Prin mutarea într-un spaþiu adecvat(localul fostei Prefecturi a judeþului, monumentde artã ºi arhitecturã datând din 1902), s-a pututreorganiza în acesta toate secþiile ºi serviciileexistente, înfiinþând ºi unele noi: Secþia Muzicalãºi de Artã, Serviciul de Informare ºi Documen-tare, Secþia de Colecþii Speciale (ce cuprindecarte de patrimoniu sau cea susceptibilã de aface parte din patrimoniul naþional, ediþiilebibliofile, cele cu autograf etc.), Sala de Periodice,Serviciul Metodic, Sala Cataloagelor, devenindastfel o bibliotecã cu organizare ºtiinþificã certã7.S-au pus bazele unei dezvoltãri, ce s-a doveditviabilã în timp, în ceea ce priveºte colecþiile aflateîntr-o continuã creºtere.Structura tipurilor de documente ale noiînfiinþatei secþii (�Colecþii Speciale�), grupeazãcategorii variate, unele necesitând cerinþespecifice de organizare, conservare ºi circulaþie.În prezent secþia, ce poartã numele lui ConstantinCantacuzino Stolnicul, în memoria cãrturaruluiumanist, legat spiritual de Târgoviºte, are încomponenþa sa: cãrþi donate de particulari (de laînfiinþare ºi pânã astãzi); carte veche româneascãºi strãinã; carte cu însemnãri manuscrise ale unorpersonalitãþi care au vizitat municipiul Târgoviºteºi judeþul Dâmboviþa; fondul scriitorilordâmboviþeni; colecþia de manuscrise literareromâneºti; ediþii bibliofile româneºti ºi strãine; ex-librisuri; colecþia de cartofilie; diafilme ºi

diapozitive; microfilme (ale revistelor ºi ziarelorapãrute de-a lungul anilor în limitele geografice alejudeþului Dâmboviþa); fondul �Societãþii Românede Bibliofilie�, ce avea sediul la Târgoviºte. În gen-eral s-a urmat structura secþiei similare de laBiblioteca Academiei Române.La sfârºitul anului 2014, fondurile, pe unitãþide bibliotecã, se prezentau astfel: Hãrþi, 93 u.b.;
Ex-Libris, 2112; Graficã de carte, 298;
Maximafilie, 539; Microfilme, 316; Cartofilie,19531; Fotografii, 5427; Sigilografie, 137;
Periodice vechi, 5274; Manuscrise, 2500; Carte
de patrimoniu, 83.Facem câteva consideraþii, ce credem cã suntutile, asupra altor categorii enumerate mai sus.Colecþia de manuscrise se structureazãastfel:� douã volume de carte (�Werther� de Goetheºi �Sângele morþilor� de Maurice Zermatten)cuprinzând 800 de pagini, traduse deAlexandru Iacobescu;� manuscrise literare propriu zise (poezii,articole, eseuri, pagini de prozã inedite saupublicate) ale unor scriitori reprezentativi ailiteraturii române ca: Miron RaduParaschivescu, Alexandru Philippide, IonBarbu, Ion Minulescu, Ionel Teodoreanu,George Bacovia, Gala Galaction, GeoBogza, Vasile Militaru, Marin Preda, GibMihãescu, Tzigara-Samurcaº, MarinSorescu, Emil Botta, Dimitrie Stelaru, IonMarin Sadoveanu º.a.). De asemenea, dela cei ce s-au consacrat în literaturã drept�ªcoala prozatorilor târgoviºteni� (MirceaHoria Simionescu, Radu Petrescu,Costache Olãreanu) sau celor care ne-auvizitat de-a lungul timpului, cu prilejulparticipãrii la ediþiile Festivalului-Concrus deLiteraturã �Moºtenirea Vãcãreºtilor�, a altorîntâlniri cu cititorii sau membri ai SocietãþiiScriitorilor Târgoviºteni.� corespondenþã, adrese, însemnãri printrealþii de la: Tudor Arghezi, Ion Minulescu,Perpessicius, Torouþiu, Agatha Grigorescu-Bacovia, ªerban Cioculescu, AlexandruRosetti, Radu Tudoran, Liviu Rebreanu,Lucian Blaga, Octav Dessila, ConstantinNoica, Iorgu Iordan, Dan Simonescu º.a.� efemeride (cãrþi de vizitã cu însemnãri saudedicaþii, cãrþi poºtale cu scurte adnotãri ºiînsemnãri, contracte de editurã) de la: LuciaDemetrius, N. D. Cocea, ªerban
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Cioculescu, Vasile Voiculescu, VictorEftimiu, Eugen Relgis, Laurenþiu Fulga,Neagu Rãdulescu, Ion Petrovici, CiceroneTheodorescu, Saºa Panã, Ion Pas, EugenLovinescu, Virgil Carianopol, pentru a amintidoar câte nume8.Ele s-au constituit în timp prin donaþiile deînceput ale bibliotecii, de la diverse personalitãþilocale, prin achiziþii de la anticariate, transfer dela Biblioteca Naþionalã a României, BibliotecaAcademiei Române, schimb interbibliotecar ºialte surse.Colecþia de diafilme, diapozitive ºimicrofilme, având diversitate tematicã,oglindeºte aspecte din istoria universalã ºinaþionalã, din ºtiinþã, literaturã, artã. Microfilmelepe care le avem reflectã istoria preseidâmboviþene între 1878 (data apariþiei primuluiziar dâmboviþean �Kindia�) ºi pânã la începutulcelei de a doua jumãtãþi a secolului XX.Din colecþia iconograficã, menþionãmfotografii, unele cu însemnãri ºi dedicaþii autografede la scriitori, oameni de culturã (MateiAlexandrescu, Mircea Damian, Laurenþiu Fulga,Gaby Michãilescu, Mircea Streinu º.a), altele dindomeniul literaturii (scriitori, familiile acestora,ºezãtori literare, adunãri ocazionate deinaugurarea unor statui, dezvelirea unor plãcicomemorative etc.), precum ºi cele ce oglindescaspecte ale dezvoltãrii instituþiei noastre în timp,a relaþiilor acesteia cu scriitori contemporani saumanifestãri culturale de valoare naþionalã ce sedesfãºoarã, an de an, la Târgoviºte (�Crizantemade Aur�, �Moºtenirea Vãcãreºtilor�, sesiuni decomunicãri ºtiinþifice etc.).Fondul de cartofilie constituit prin transferde la Biblioteca Naþionalã a României, de la instituþiisocial-culturale din judeþ, precum ºi din donaþii(Teodor Balº, I. Vlãduþiu, Ion Halmaghi, PaulDumitrescu etc.) cuprinde: case memoriale,monumente istorice ºi de artã, etnografie ºi folclor,personalitãþi ale istoriei, ºtiinþei ºi culturiiromâneºti, imagini turistice (vechi sau noi, din þarãdar ºi din judeþul Dâmboviþa.)Ex-librisurile provin din donaþiile unorpersonalitãþi dâmboviþene, de la alte bibliotecidin þarã (Brãila, Botoºani, Reºiþa, Bacãu,Bucureºti, Cluj, Hunedoara, Ploieºti, Craiova,Galaþi, Sibiu, Constanþa, Braºov), sau de lacreatori ºi colecþionari locali (Grigore Eftimescu,Lucian Penescu, Emil Grama, VictorRemizovski, Ion Marinescu, Alexandru Coman)

cât ºi din lucrãri primite de �Societatea Românãde Bibliofilie� (înfiinþatã la Târgoviºte în 1972).Din acel an, timp de aproape un deceniu, înbiblioteca noastrã a funcþionat un valoros Cercde �Ex-libris�, care a organizat câþiva ani�Salonul de Ex-Libris�. Unele exemplare alecolecþiei reprezintã centre de culturã europeanãdin þãri ca: Italia, Polonia, Belgia, Rusia,Germania, Suedia, Danemarca etc.Grafica de carte ilustreazã conþinutul unoropere literare ale scriitorilor români, desenele fiindexecutate de creatori afirmaþi pe plan naþionalsau local.Deºi nu ne este specific, am consideratnecesar sã constituim ºi o colecþie desigilografie (insigne, medalii, plachete),reprezentând evenimente deosebite ale activitãþiidin domeniu precum: aniversarea unor biblioteci(Târgoviºte, Ploieºti, Galaþi, Piteºti, Bucureºtietc.), manifestãri culturale ºi ºti inþif ice(�Crizantema de Aur�, �Contemporania�,Festivalul Concurs �Moºtenirea Vãcãreºtilor�,Festivalul Naþional de Colinde, Concursul �Eroiau fost, eroi sunt încã�), aniversãri saucomemorãri ale unor scriitori (Ion Vinea, VictorIon Popa, Ion Heliade Rãdulescu etc.),sãrbãtorirea unor localitãþi ºi instituþii (Târgoviºte600, Primãria Târgoviºte ºi altele), toate acesteaîntregind tezaurul nostru documentar.Colecþiile enumerate dau posibilitatea studieriievoluþiei culturii târgoviºtene ºi a celeidâmboviþene (de cãtre cercetãtori sau adeschiderii spre publicul larg), a contribuþiei unorinstituþii, asociaþii, societãþi, distinºi oameni deculturã la crearea, menþinerea ºi dezvoltarea unuiefervescent climat spiritual în acest perimetrugeografic9.
NOTE
1. Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale. Fond Primãriaoraºului Târgoviºte, dosar 49/1942, fila 18.
2. Ibidem, fila 30.3. Ibidem, fila 16.
4. Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa a Arhivelor Naþionale. Fond Primãriaoraºului Târgoviºte, dosar 49/1942, fila 18.
5. Primãria oraºului Târgoviºte, dosar 14/1943-1944.6. Cf. Victor Petrescu. Biblioteconomie. Miscellanea, ed. a 2-a,

revãzutã ºi adãugitã. Târgoviºte: Editura Cetatea de Scaun, 2010,p. 40-42.
7. Ibidem, p. 43-44.8. Victor Petrescu; Agnes Erich. Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade

Rãdulescu�. Monografie. Târgoviºte: Editura Bibliotheca, 2013,p. 103-104.
9. Ibidem, p. 107-109.

Victor Petrescu
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Cartea româneascã din secolul al XVII-lea
este legatã de figurile luminate ale lui Matei
Basarab, ªerban Cantacuzino, Constantin
Brâncoveanu, domni ai Þãrii Româneºti, ºi ocupã
un loc aparte în colecþiile speciale ale Bibliotecii
Judeþene Dâmboviþa. Sub Matei Basarab (1632-
1654) se tipãreºte cel mai important cod de legi,
Îndreptarea legii. Sub ªerban Vodã Cantacuzino
(1678-1688), în tensiunea conflictului dintre turci
ºi creºtini, cultura ia un nou avânt, culminând
prin traducerea ºi tipãrirea în limba românã a
Bibliei de la Bucureºti (1688). În lunga domnie a
lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), nepotul
lui ªerban Vodã, se desãvârºesc tendinþele
anterioare ale culturii naþionale, cât ºi triumful
definitiv al culturii eline asupra celei slavone. Se
continuã traducerea cãrþilor de cult în limba
românã, se accentueazã influenþa occidentalã
italianã, dar se menþine ºi cea rãsãriteanã,
polono-kievianã, iar artele capãtã un nou avânt
în dezvoltare. Este perioada în care funcþioneazã
în Þara Româneascã tipografiile de la Bucureºti,
Câmpulung, Govora, Snagov, Buzãu,
Târgoviºte, în Moldova cea de la Iaºi, iar în
Transilvania cele de la Alba Iulia, Sebeº ºi Sibiu
unde se imprimã mai puþine cãrþi în limba slavonã
ºi mai multe în limbile românã, greacã ºi arabã.

În prezentul articol dorim sã aducem la
cunoºtinþa cititorilor noºtri cartea româneascã de
secol XVII prezentã în colecþiile Bibliotecii Judeþene
�I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa.

EVANGHELIA ÎNVÃÞÃTOARE, MãnãstireaDealul, 1644
Ev[an]gh[e]lie învãþãtoare / duminecelor preste

tot anul ºi la praznice / domneºti, ºi la sfinþi mari
aleºi / cu porunca ºi cu cheltuiala Prea luminatului
creºtin Matei Basarab / Voevod Domn ºi Biruitoriu
a toatã Þara Rumâneascã /ºi cu nevoinþa sfântului
Chir Theofil / mitropolit a toatã Þara Rumâneascã
/ tipãritusau întru Dumnezeiascã / Lavra, cese
cheamã chiamã Monastirea Deal / care iaste

Carte româneascã de secol XVII din colecþiile
Bibliotecii Judeþene �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa

Hramul Sfântul Niculae / Vãleat / 1644. [4], 708 p.:
ilustraþii; in folio (30 x 18 cm.) + [3] f. ms, 19R ºi
29R. (25 x 15 cm.)1

BRV I (46), p. 144-147; BRV IV (46), p. 190.
Una din cele mai importante cãrþi aflate în

patrimoniul bibliotecii noastre este Evanghelia
învãþãtoare, tipãritã la Mãnãstirea Dealul în 1644,
numitã ºi Cazanie. Începutul imprimãrii ei s-a fãcut
la Govora în 1642, ºi s-a încheiat la Mãnãstirea
Dealu, la 2 septembrie 1644, �cu voia pãrintelui,
ºi cu demnare fiiului, ºi cu sãvãrºitulu duhului
sfãntu, pre luminat întru dereptu slavitoru, ºi
credincios întru pãrintele nenascutu, ºi întru fiiul
dela pãrintele nãscutu,..., Creºtinul Mateiu
Basarab Voevodu�2, fapt ce rezultã din prefaþa
tipãriturii.

Cei care s-au ostenit pentru tipãrirea acesteia
au fost Ioan Cunotovici, Proca Stanciovici, Tudor
Dumitrovici ºi Lupin Dumitrovici Popeºti.
Traducerea a fost realizatã de cãtre ieromonahul
Silvestru �din limba ruseascã pre limba
rumâneascã�, de ajutor fiindu-i ºi Udriºte Nãsturel.
Din punct de vedere biblioteconomic lucrarea este
importantã pentru cã este prima carte tipãritã în
Þãrile Române cu pagini numerotate. Însã,
numerotarea paginilor ºi a foilor acestei tipãrituri
are numeroase greºeli.

Lucrarea este în format in folio, titlul fiind
încadrat într-un chenar simplu, având ºi un
frontispiciu ornat fitomorf realizat din ramuri
înfrunzite dispuse simetric.

Tiparul este executat în negru ºi roºu, cu
caractere de douã mãrimi.3 Pe verso-ul titlului
se aflã stema Þãrii Româneºti ºi versurile
închinate. Este reprezentatã pasãrea heraldicã
cu crucea în cioc, cu zborul deschis ºi capul
orientat spre stânga, încadratã de lunã ºi soare.
Scutul este susþinut de douã acvile, deasupra
fiind aºezatã mitra mitropolitanã. Totul apare
încadrat într-o coroanã de spice cu ciucuri ºi
panglici, de facturã barocã.

Vignetele sunt reprezentate tot cu motive
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fitomorfe, cu ramurile pornind dintr-o torsadã sau
o rodie centralã sau prezintã lujeri subþiri cu
frunze albe pe fond negru. 4 Existã ºi o vinietã
nouã, fitomorfã, în care doi lujeri înfrunziþi, pornind
dintr-un nod central se terminã în fructe de
ananas.

Literele sunt ornate cu elemente zoomorfe
(berbec, cal), avimorfe (pelican), antropomorfe
(îngeri, preoþi, sfinþi, soldaþi) sau cu umbre realizate
din linii paralele pe care apare câte o floare.

În ceea ce priveºte gravurile, acestea sunt de
tip pleine page ºi îi reprezintã în stil bizantin pe
sfinþii Ioan Zlataust, Vasile cel Mare ºi Grigorie, în
veºminte cu falduri. De asemenea, apar douã
gravuri, Fiul risipitor ºi Întoarcerea fiului risipitor.
Se pare cã model pentru artistul gravor a fost,
printre alþii, ºi Albrecht Dürer.5 Însã, artistul a
autohtonizat peisajul ºi arhitectura, în plan
îndepãrtat apãrând un grup de case ºi copaci,
precum ºi un þãran care arã pãmântul.

Exemplarul deþinut de noi are [1] f., respectiv
787 pagini, starea de conservare precarã, foile
1-2 desprinse, respectiv 41-47. Coperta este din
lemn, îmbrãcatã în piele, cu încuietori, lipsind una
din ele.ÎNDREPTAREA LEGII, Târgoviºte, 1652

Îndreptarea legii cu Dumnezeu care are toatã
judecata Arhiereascã ºi împãrãteascã: Pravila
Sfinþilor Apostoli: Lângã aceasta ºi ale sfinþilor
Dascãli ai lumii: Teologhia Dumnezeeºtilor
Bogoslov / cu porunca ºi învãþãtura Blagocestivului
împãrat Ioan Comnenul, Alexie Aristinu; cu
nevoinþa ºi osârdia ºi cu toatã cheltuiala a prea
sfinþitului ªtefan. � Iar acum de întâi prepusã toatã
de pre elineºte pre limba rumãneascã. � [24]f.,
794p.: ilustraþii; in folio (29 x 19 cm.) + [12] f. mss
+ 1 f. cu gravurã, 36 R.6

BRV I (61), p. 190-203; BRV IV (61), p. 201.
Îndreptarea Legii, tipãritã la Târgoviºte în 1652,

cunoscutã ºi sub denumirea de Pravila Mare,
pentru a se deosebi de Pravila micã de la Govora,
este o altã lucrare bibliofilã deþinutã de Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa. Spre deosebire de Pravila
de la Govora, în care normele de drept laic apãreau
în mod aleator, în Îndreptarea legii dreptul laic
ocupã, în prima ei parte, un loc predominant,
constituind, ºi din acest punct de vedere, o operã
legislativã fãrã precedent în Þara Româneascã.
La baza reglementãrilor sale se aflã izvoare
greceºti de drept bizantin, cunoscute prin filierã
slavonã. Traducãtorul izvoarelor ºi cel ce a alcãtuit
Îndreptarea legii a fost Daniil Andrianul, numit ºi
Panonianul (adicã Transilvãneanul), care a avut
drept colaboratori pe Pantelimon Ligaridis,
umanist ºi teolog, ºi Ignatie Patritzidis, profesori
la ºcoala greceascã din Târgoviºte, �dascãli
desãvârºiþi�, aºa cum ni se spune în Predoslovie.
Aceasta este o traducere fãcutã de cãtre
mitropolitul: �ªtefanu cu mila lu Dumnezeu
Mitropolit alu Târgoviºtii, Exarhul Plaiului ºi a tot
Ungro-Vlahia�7, �ca sã fie de folosul tuturor de
obºte�. Pravila are reprezentate însemnele
heraldice ale mitropolitului, cãruia îi ºi sunt
închinate versurile, ºi nu stema domnului. Iisus
Pantocrator apare în partea superioarã, susþinut
de mitra surmontatã de pãlãria papalã. Cu cârja
este ucis balaurul, simbol al Antihristului (partea
de jos a gravurii). Simbolurile arhiereºti sunt
plasate într-un cadru baroc format din frunze de
acant, semipalmete, lalele din care apar douã
capete de îngeri întoarse spre exteriorul
ansamblului fitomorf. Alþi doi îngeri sunt poziþionaþi
simetric faþã de însemnul papal ºi susþin crucea
ºi cârja.Evanghelia învãþãtoare

Stema Þãrii Româneºti
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Foaia de titlu este reprezentatã cu un orna-

ment de tip arhitectural, casetatã, în partea de sus
fiind redatã Înãlþarea Domnului. Cartuºul vegetal
este susþinut de Isaia ºi Moise (stânga) ºi Ieremia
ºi regele David (dreapta). Arcada este sprijinitã
de douã coloane subþiri, în jurul cãrora se
rãsucesc ramuri de viþã de vie. În casetele din
stânga apar, de sus în jos, arhidiaconul ªtefan,
Sfântul Antonie, Sfântul Mucenic Gheorghe,
Sfântul Teofilact, iar în dreapta, Sfântul Grigorie
Decapolitul, Sfântul Nicolae, Sfântul Teodor Tiron
ºi Sfântul Teofrast. În partea de jos apare stema
Þãrii Româneºti, pasãrea heraldicã aºezatã pe o
colinã, cu crucea în cioc, cu zborul deschis, capul
orientat spre stânga, pe piept cu un scut, cu
coroanã ºi cruce pe locul inimii, în stânga soarele,
în dreapta luna. Scutul este încoronat ºi încadrat
de mucenicii Mercurie (stânga) ºi Dimitrie
(dreapta). 8

Iniþialele ornate sunt construite pe motivele:
acant, pomul vieþii, floare de lotus, rodie, garofiþã,
spic, ananas etc. Foarte variate sunt vinietele,
majoritatea construite pe motive fitomorfe sau
având ca motiv central capul de înger înaripat.
Printre frontispiciile care apar este ºi cel compus
pe motive fitomorfe, cu floare de albãstrea
dispusã central ºi lujeri cu spic de grâu ºi steluþe.

Gravurile semnate de Theodor Tisevici
alcãtuiesc reprezentãrile celor �ºapte soboare

ecumenice�. Este redatã, astfel, o galerie bogatã
de personaje, precum împãraþii Constantin,
Teodosie, Marcian; papi: Silvestru, Damaschin,
Celestin, Leon I; patriarhi: Mitrofan, Grigorie
Bogoslovul, Chiril, Anatolie. De exemplu, în
gravura intitulatã Soborul de la Niceea e împãratul
Constantin cel Mare, aºezat pe tron, îºi sprijinã
tãlpile pe spinarea ereticului Arie.9 Se observã cã
gravorul se concentreazã mai mult asupra
personajelor, vestimentaþia acestora fiind redatã
în detaliu.

Departe de a fi un simplu corpus juridic,
Îndreptarea legii era menitã sã punã ordine în toate
domeniile, începând cu cele spiritual ºi etic, fiind
o carte de învãþãturã.

Exemplarul deþinut de bibliotecã are [25]f, 794
f., format in folio, stare de conservare precarã.
Coperta este din lemn, îmbrãcatã în piele, lipsind
încuietorile.

BIBLIA DE LA BUCUREªTI, În scaunulmitropoliei, 1688
Biblia: adecã Dumnezeiasca scripturã: ...care

sau tãlmãcit dupre limba elineascã spre
înþãleagerea limbii rumâneºti / cu porunca Prea
bunului creºtin, ºi luminatului domn IOAN
ªERBAN, CATACOZINO BASARAB VOEVOD; ºi
cu îndemânarea dumnealui COSTADIN
BRÂNCOVEANUL marele logofãt [...]. �
Tipãritusau întâiu... � [5], 932 p., [1] f.: ilustraþii; in
folio (42 x 28 cm.), 59 R. (30 x 18 cm.)

BRV I-86, p. 281-291; BRV IV-86, p. 206-207
Biblia de la Bucureºti este una dintre cele mai

importante lucrãri care se aflã în colecþiile
speciale ale Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa. Este
vorba de prima ediþie integralã a ei în limba
românã, operã de mari proporþii pentru acel timp.
Tipãrirea începuse încã din timpul lui ªerban
Cantacuzino, la 5 noiembrie 1687, un prim triaj
fiind terminat în septembrie 1688, deci în timpul
vieþii acestuia. Al doilea triaj apare abia în
noiembrie 1688, sub noul domnitor. Potrivit unei
note dintr-o altã tipãriturã, Brâncoveanu, ca mare
logofãt, a fost �ispravnicul� lucrãrii de tipãrire a
acestei prime Biblii româneºti, o operã de
colaborare a cãrturarilor români de pretutindeni.
Acesta a conºtientizat importanþa instrumentelor
lingvistice folosite la traducerea Bibliei de laÎndreptarea legii

Stema
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Bucureºti ºi a creat pentru tipãrirea ei, pe
vremea când era ispravnic, un fond lexicografic
din care fãcea parte Lexiconul greco-latin al lui
Varinus Favorinus (1522) ºi Biblia Sacra
Polyglota (1653-1659).10

Titlul apare pe o paginã întreagã încadratã în
chenar floral ºi aratã cã s-a tradus �dupre limba
elineascã spre înþelegerea limbii româneºti�.
Acelaºi tip de foaie de titlu îl întâlnim ºi în Mãrgãritare
(Bucureºti, 1691) ºi în Psaltire (Bucureºti, 1694).
Pe verso-ul foii de titlu, apare stema lui ªerban
Cantacuzino, pasãrea heraldicã cu crucea în cioc,
cu capul orientat spre stânga, situatã în mijlocul
figurii unei pajure bicefale (vultur imperial cu douã
capete), care þine în gheare spada ºi sceptrul
(stema familiei Cantacuzino). Coroana imperialã
dominã întreaga imagine, care evocã tãria, puterea
ºi izbânda domniei lui ªerban Cantacuzino asupra
duºmanilor �vãzuþi ºi nevãzuþi�, dupã cum spun
versurile elogioase închinate stemei. Aceasta este
amplasatã în interiorul unui scut rotund înconjurat
de frunze de acant. Exemplarul deþinut de noi are
lipsã foaia de titlu.

Printre frontispiciile prezente apare unul
realizat în stil baroc, format din lujeri care rãsar
din gura unui mascheron central. Florile
reprezentate sunt cele de bujor, floarea soarelui
ºi fructele de rodie. Un alt frontispiciu este mai
îngust, cu floarea soarelui. Mai întâlnim unul cu
motivul pomului vieþii.

Iniþialele ornate prezintã motive fitomorfe sau
antropomorfe, de regulã fiind încadrate
dreptunghiular, conþinând în general ornamente
vegetale din frunze ºi flori stilizate. Cele din

interiorul lor diferã de la literã la literã, dar ºi în
cadrul aceleiaºi litere, existând ornamente diferite.
Este de remarcat litera P chirilic care reproduce
imaginea Sfântului Petru.

Vinietele finale reprezintã ornamente
tipografice, floarea de acant, floarea de bujor,
floarea soarelui, floarea de albãstrea sau
semipalmete.

Volumele au fost pregãtite pentru a fi împãrþite
tuturor celor ce puteau înþelege semnificaþia
istoricã din predosloviile lor. Stolnicul îl rugase pe
Brâncoveanu sã trimitã în þarã destule exemplare
pentru a se afla despre noua schimbare de
domnie, constituindu-se astfel în primul manifest
distribuit de Brâncoveanu în scopul creãrii
legãturilor necesare pentru politica ce o va
impune.

Exemplarul deþinut de biblioteca noastrã are
932 p., format in folio mare, lipsã foaia de titlu,
este într-o stare de conservare proastã, cu multe
foi desprinse, coperta fiind din scoarþe de lemn
îmbrãcate în piele.

MINEIUL, Buzãu, 1698.
12 volume, in 4°. În primul volum se

precizeazã �Dumnãzãu; mai mult decâtu fieste
care iubindu buna cuviinþã a caselor dumnezãeºti
ºi locuri de lãcaºurile slavii sale�. Înºtiinþãrile de la
f. 132, semnate de Mitrofan, episcopul Buzãului,
aduc date noi despre zãmislirea acestor cãrþi: �La
ceste cãrþi, ce s-au tocmitu acumu de iznoavã
pre luni, de s-au alcãtuitu cu Mineele cele greceºti
bisericeºti, cu porunca ºi toatã cheltuiala a
blagocestivului ºi pre luminatului Domnu Io
Constantinu B. Bãsãrabã Voevodã, pre lângã alþi
ostenitori ce s-au aflatu, fost-amu ºi eu Radulu
logofãtulu Grecianulu��. Celelalte volume au: 152
foi (octombrie), 164 foi (noembrie), 173 foi
(decembrie), 186 foi (ianuarie), 117 foi (februarie),
125 foi (martie), 98 foi (aprilie), 101 foi (mai), 108
foi (iunie), 116 foi (iulie), 132 foi (august). Este in
4° cu 2 foi nenumerotate ºi 139 foi numerotate,
grupate în 35 de caiete a 4 foi (în BRV (IV). Pe
verso stema lui Constantin Brâncoveanu ºi 10
�stihuri politice asupra stemei pre luminatului,
slãvitu-lui ºi blagocestivului Io Constantin B.
Basaraba Voevodea�. A doua foaie liminarã
conþine o scrisoare adresatã domnului de cãtre
Theodosie �Mitropolitul Ungrovlachiei�, care-iBiblia de la Bucureºti
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mulþumea deoarece �foarte mari den temelie
mânãstirii ºi multe beserici înnoinâd întru slava
lui Dumnezãu��.11

BRV I (111) p. 365-369; BRV IV (111) p. 209
Mineiul tipãrit de Episcopul Mitrofan este

deþinut ºi de Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa
(lunile martie, aprilie ºi mai). Sunt pãstrate
cântãrile în slavonã, iar sinaxarul, pildele ºi tipicul
sunt redate în românã. Prelucrarea �jitiilor�
aparþine, în mare parte, logofãtului Radu
Greceanu, având ca punct de plecare Vieþile
sfinþilor ale lui Dosoftei.

Mineiul a fost tipãrit în 12 volume, format in 40
ºi cuprinde vieþile sfinþilor precum ºi slujbele celor
12 luni ale anului. Pe foaia de titlu este specificat
faptul cã acesta este �Care acum întâiu sau
Tipãrit, cu Tiparul, ºi Parimiile ºi Sinaxariul, pe
limba Rumaneascã. Den porunca ºi toatã
cheltuiala Prea luminatului Domn: Io Constantin
Basaraba Voevod. Obliduitoriu a toatã Þara
Rumaneascã Mitropolit fiind a toatã Þara Chir
Teodosie ºi sau tipãrit în Sfînta Episcopie de la
Buzãu. În anul de la zidirea lumii 7206. Însuºi
episcopul Buzaului, Chir Mitrofan fiind tipograf�12

Lucrarea este tipãritã cu roºu ºi negru, pe douã
coloane ºi 39 rânduri pe coloanã. Foaia de titlu
prezintã în partea superioarã un frontispiciu preluat
din Evanghelia greco românã, ºi anume un
�Deisis� în care Iisus Arhiereu apare în medalion
rotund, central, încadrat de Fecioara Maria, la
stânga, ºi Sfântul Ioan, la dreapta, aºezaþi pe
calicii de floare. În partea de jos apare o vinietã
fitomorfã.

Pe verso-ul foii de titlu este redatã stema lui
Constantin Brâncoveanu, pasãrea heraldicã cu
crucea în cioc ºi capul orientat spre dreapta,
zborul deschis, la dreapta soarele iar la stânga
luna. Totul este încadrat într-o cununã de spice
surmontatã de coroana princiarã. Întreaga imag-
ine este încadratã într-un decor baroc, cu
semipalmete, trei capete de înger înaripate, doi
trâmbiþaºi tenanþi, ghirlande cu fructe, flori ºi
ciucuri din care rãsar sabia ºi sceptrul
neîncruciºate. Aceastã stemã o vom regãsi în
Pravoslavnica mãrturisire (Buzãu, 1691),
Psaltirea (Bucureºti, 1694), Antologhion (Snagov,
1697), Carte sau luminã (Snagov, 1699).

Frontispiciile sunt fitomorfe reprezentând
tratãri originale ale motivului vasului cu flori, al

pomului vieþii, cu ramuri înfrunzite, sau floarea-
soarelui. În cazul unora dintre ele apar medalioane
cu chipul lui Iisus

Volumele deþinute de noi sunt într-o stare de
conservare precarã: martie 120 f.: lipsesc foaia
de titlu ºi foile 1-84; aprilie: [1], 98 f.: complet, mai:
[1], 49 f.: lipsesc foile 50-101.), fãrã legãturã. Sunt
prinse în coligat.

NOTE1. Catalogul colectiv al cãrþii vechi româneºti [on line]. Accesibil pe
web: http://www.cimec.ro/carte/cartev/s17_0015.htm. Accesat:21 august 2015.

2. Bibliografia Româneascã Veche. Vol. I, nr. 46, p. 145.3. Ibidem, p. 144
4. Ana Andreescu. Arta cãrþii: cartea româneascã veche: 1508-1700. Bucureºti: Univers Enciclopedic, 2002, p. 54.
5. pictor german, creator de gravuri ºi teoretician al artei, una dinpersonalitãþile de seamã ale istoriei universale a artei
6. Catalogul colectiv al cãrþii vechi româneºti [on line]. Accesibil peweb: http://www.cimec.ro/carte/cartev/s17_0023.htm. Accesat:

21 august 2015.7. Bibliografia Româneascã Veche. Vol. I, nr. 61, p. 193.
8. Ana Andreescu. Arta cãrþii: cartea româneascã veche: 1508-1700. Bucureºti: Univers Enciclopedic, 2002, p. 58-59.
9. Ibidem, p. 61.10. ªtefan Ionescu. Epoca brâncoveneascã. Cluj Napoca: Editura

Dacia, 1981, p. 138.11. Victor Petrescu; Agnes Erich. Tiparul epocii brâncoveneºti.
Târgoviºte: Editura Bibliotheca, 2014, p. 125.

12. Bibliografia Româneascã Veche, Vol. I, p. 365.

Agnes Erich
Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa

Mineiul
Foaia de titlu
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Carte strãinã de secol XVII în colecþiile
Bibliotecii Judeþene �I.H. Rãdulescu�Dâmboviþa

Între colecþiile Bibliotecii Judeþene �I.H.
Rãdulescu� Dâmboviþa o valoare deosebitã o are
colecþia de carte bibliofilã. Cele 83 de lucrãri ale
colecþiei, expertizate de un evaluator acreditat,
includ atât carte veche româneascã susceptibilã
de a figura în Patrimoniul Cultural Naþional, cât
ºi numeroase cãrþi publicate în marile centre
tipografice europene ale epocii moderne:
Amsterdam, Lausanne, Londra, Napoli, Paris,
Veneþia, Viena. O bunã parte dintre aceste valori
bibliofile sunt, conform modei epocii, reeditãri ale
operelor clasicilor antichitãþii, mai puþin
interesante pentru bibliofili, fiind ediþii comune,
tipãrite în condiþii grafice modeste, cu legãturã
ieftinã (carton), pentru a rãspunde cerinþelor
pieþei epocii. Întâlnim astfel reeditãri de secol XVIII
din Horatius, Ovidius, Seneca, Terentius, Tacitus
ºi Cicero. Multe altele sunt însã lucrãri care au
fãcut vâlvã prin teoriile prezentate în epocã, ediþii
complete ale unor autori cunoscuþi, tratate de
specialitate sau beletristicã contemporanã
gustatã de publicul perioadei. Articolul de faþã
analizeazã douã astfel de lucrãri, ambele
publicate la Amsterdam în secolul al XVII-lea,
adresându-se unor categorii de public distincte,
reprezentative pentru epoca în care au fost
tipãrite: publicul interesat de filosofia antichitãþii
ºi publicul interesat de dezbaterile filosofico-
teologice contemporane.

Epicteti enchiridion, et cebetis tabula, Græcè

& Latinè, Prioribus editionibus emendatiora &
auctiora este cea mai veche lucrare strãinã
deþinutã în colecþiile noastre. Cartea grupeazã
Enchiridionul lui Epictetus ºi Tabula lui Cebes
din Teba în limba greacã, având în paralel
traducerea în limba latinã ºi note de Joannes
Daniel Snecanus. Este tipãritã la Amsterdam, de
cãtre Henrici & Theodori Boom în 1670.
Enchiridion este un scurt manual de precepte

practice compilat de istoricul Arrian din
Nicomedia, discipol al filosofului stoic grec
Epictetus (c.55-135), în secolul al II-lea. Cartea
a fost consideratã utilã mai multe secole la rând,
atât de cãtre creºtini, cât ºi de cãtre pãgâni,
cunoscând numeroase ediþii ºi fiind folositã în
unele ºcoli. Tabula atribuitã lui Cebes din Teba
(c.430-350 î.Hr.), discipolul lui Socrate, este o
interpretare a vieþii, reprezentatã alegoric sub
forma unei tabule (tablete) cu simboluri ce trimit
la pericolele ºi ispitele ei. A fost tradusã masiv în
arabã ºi limbile europene ºi publicatã deseori
împreunã cu Enchiridionul lui Epictetus.
Exemplarul nostru este prima ediþie a acestei
lucrãri cvasiminiaturale (depãºeºte standardul
de 3 þoli) ºi a aparþinut profesorului dâmboviþean
Victor Brânduº, purtând ex-librisul autograf al
acestuia. Consideratã un exemplu interesant de
la începuturile tipãririi miniaturale, lucrarea in-
clude ºi unul dintre cele mai vechi frontispicii
gravate de celebrul ilustrator Romeyn de Hooghe
(1645-1708). Format 11 cm x 6,2 cm,
dimensiune bloc carte 11 cm x 5,8 cm, copertã
de carton. Pagini: [2]f, 378.
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Le monde enchanté ou Examen des
communs sentimens touchant les Esprits, leur
nature, leur pouvoir, leur administration, & leurs
opérations et Touchane les éfets que les
hommes font capables de produire par leur
communication & leur vertu. Este traducerea în
limba francezã a lucrãrii teologului olandez
Balthasar Bekker, De betoverde weereld/ Lumea
vrãjitã. Bekker (n.20 Martie 1634, Metslawier �
d.11 Iunie 1698, Amsterdam) a fost pastor în
Olanda ºi adept al filosofiei lui Descartes.
Susþinând cã teologia nu este incompatibilã cu
filosofia, a fost acuzat de socinianinsm ºi
anchetat pentru opiniile sale. S-a remarcat prin
predicile contra superstiþiilor (în special cele
legate de vrãjitorie). Cele mai importante lucrãri
ale sale sunt: Lumea vrãjitã (1691), tradusã în
limbile francezã (în 1694 ºi publicatã în 4 vol-
ume), englezã ºi germanã (1695) � în care
respinge opinia popularã asupra influenþei

diavolului � ºi
Cercetare asupra
cometelor (1683) � în
care combate
prejudecãþile vulgului
asupra influenþei
maligne a cometelor.
Lumea vrãjitã a
provocat controverse la
momentul apariþiei,
autorul pierzând poziþia
de lider al Bisericii Re-
formate Olandeze din
Amsterdam. În final,

compasiunea sa pentru femeile persecutate sub
acuzaþia de vrãjitorie ºi argumentaþia cã raþiunea
este la fel de importantã în religie ca ºi credinþa
au prevalat. Exemplarul deþinut de noi reprezintã
tomul I al traducerii în francezã a primei lucrãri,
tipãritã în 1694 la Pierre (Pieter) Rotterdam, librar
de pe Vygendam, Amsterdam. Lucrarea include
o gravurã cu portretul autorului ºi o epistolã,
adresatã doctorului în medicinã Jean Winter, fost
deputat al provinciei Frisia, cu semnãtura
autografã a lui Bekker. Format 14,2 cm x 8 cm,
dimensiune bloc carte 13,8 cm x 7 cm, copertã
piele-carton. Pagini: [134], 378, [4].

Alexandru ªtefãnescu
Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa
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REMEMBER
CHRISTACHE GEORGESCU �Preocupãri istorice ºi culturale

Profesor, istoric, istoric al culturii, publicist,
avocat ºi politician, se naºte la 1876 în satul
Bolovani, comuna Cornãþel, judeþul Dâmboviþa.

Dupã cursuri primare în satul natal, cele
gimnaziale ºi liceale la Târgoviºte. Absolvent al
Facultãþii de Litere, Secþia istorie-geografie precum
ºi al Facultãþii de Drept din Bucureºti. Pentru o
perioadã de timp, avocat în baroul Dâmboviþa, apoi
pânã la pensionare (1935) profesor de istorie-
geografie la Gimnaziul �Ienãchiþã Vãcãrescu�.
Director al acestuia între 1903-1905 ºi 1907-
1910.

S-a implicat în viaþa culturalã a oraºului,
întreþinând prin conferinþe, articole
publicate în reviste ºi ziare, interesul
pentru culturã. Dintre acestea: �Cãtre ideal
spre patriotism�, �Cuza-Vodã�, �Discurs la
legea agrarã�, �Credinþa în Dumnezeu�. Pe
lângã preocupãrile istorice ºi culturale ºi-a
expus pe cele culturale în lucrarea
�Creºterea ºi instrucþiunea copiilor la
români�. Susþine înfiinþarea unor
biblioteci sãteºti în Rãzvad, Potlogi,
Nucet. S-a preocupat de creºterea
fondului de publicaþii ºi extinderea
spaþiului bibliotecii gimnaziului
târgoviºtean. Director al ziarului
�Amicul poporului� (1913), colaborator la �Amicul
þãranului� (1921-1924), �Viitorul Dâmboviþei� (1930-
1937). Deputat (1919-1920) ºi senator (1920-
1921) în Parlamentul României. Membru al Comisiei
interimare a oraºului Târgoviºte. Se stinge din viaþã
pe 1 august 1945 în satul natal.

În �Graiul Dâmboviþei� (1924) afirma cã: �Din
citirea unei cãrþi bune capeþi o liniºte sufleteascã,
o mângâiere, în diferitele greutãþi ºi necazuri,
alegând pe cele folositoare�. De asemenea, în
prefaþa lucrãrii �Matei Basarab� (1937), publicatã
fragmentar în �Graiul Dâmboviþei� ºi apoi în volum
(1937) ne dezvãluie cã doreºte ca: � Luând
cunoºtinþã de înþelepciunea ºi de faptele strãlucite
ale lui Matei Barasab, precum ºi de înflorirea ºi
propãºirea de altãdatã a Târgoviºtei, aceasta sã

ne fie un îndemn pe de o parte a ne iubi trecutul,
iar pe de alta de a da mai multã atenþie ºi de a
arãta mai multã solicitudine acestui oraº, ce a fost
odinioarã Capitala ºi depozitarul mãririi
strãmoºeºti�.

Dupã opinia sa: �Stãpânirea lui Matei Basarab
reprezintã în trecutul nostru cea mai frumoasã
înflorire în privinþa religiunii, limbei ºi culturei
româneºti ºi înfãþiºeazã în acelaºi timp ºi o mare

însemnãtate politicã, prin faptul cã ea s-a rostit
ca o împotrivire faþã de Greci, cari amestecau
domniile, stricau obiceiurile ºi despuiau þara�.

În 1939 �În faþa furtunei dezlãnþuite în
Europa, în faþa rãzboiului distrugãtor, ce s-
a încins pe pãmântul continentului nostru�
a tipãrit lucrarea �Patriotismul, ce se dorea,

un îndrumar al ideii de patrie�, în concepþia
sa �Patriotismul nu este o iubire

contemplativã ºi stabilã, ci este o lege
de obligaþiune ºi sacrificii mutuale
zilnice, este o virtute pozitivã ºi de
acþiune�: �Trebuie sã nu lãsãm,
sã se stingã flacãra patrioticã; ea
sã lumineze toate faptele
noastre; ca ºi lampa vestalelor, sã
ne aducã veºnic aminte datoriile
noastre. Patriotismul nostru sã nu

adoarmã în noi niciodatã�.
O lucrare interesantã din punct de vedere al

documentãrii, precum ºi a analizei funcþionalitãþii
este �Biblioteci publice� (1931). Rãmâne ca o
contribuþie la istoria bibliotecilor. Determinant este,
în opinia sa, statutul profesional în domeniu, pentru
cã: �þãrile care se îngrijesc de cultura poporului,
care au biblioteci pun mare preþ pe pregãtirea
bibliotecarului�. Încearcã o clasificare a bibliotecilor:
cele vechi româneºti, de ºtiinþã ºi literaturã pentru
oamenii cãrturari, de specialitate ºi cele populare.

Bibliotecile publice în accepþiunea sa sunt: �o
verigã însemnatã în viaþa intelectualã a unei þãri,
aceste tezaure de mare preþ au fost înfiinþate ºi
folosite aproape peste tot�. Sunt imperios necesare
�pentru înfiltrarea gustului de citit în popor, pentru
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procurarea cãrþilor necesare tuturor, pentru
continuarea ºi înmulþirea cunoºtinþelor dobândite
prin ºcoli�, fiind datori �sã le dãm o mai mare
dezvoltare ºi înflorire�. Ideile expuse sunt de o mare
actualitate ºi în zilele noastre.

Rãmâne o personalitate a Târgoviºtei primelor
decenii ale secolului al XIX-lea.

Scrieri:
Biblioteci publice. Târgoviºte, Tipografia ºi Legãtoria

de cãrþi �Dâmboviþa�, Elena, I. Gh. Pârvulescu, 1931;
Matei Basarab. Bucureºti, Tipografia ziarului �Universul�,
1937; Patriotismul. Bucureºti, Editura Noastrã, 1939.

Referinþe:
Liceul �Ienãchiþã Vãcãrescu�: monografie. 1874-1974.

Târgoviºte, Casa Corpului Didactic Dâmboviþa, 1974, p.
88; Brânduº, Victor. Figuri de cãrturari ºi artiºti în
Târgoviºte. Târgoviºte, Casa Corpului Didactic Dâmboviþa,
1982, p. 35-42; Petrescu, Victor. Dicþionar de literaturã
al judeþului Dâmboviþa. 1508-1998. Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 1999, p. 101-102; Enciclopedia oraºului
Târgoviºte, ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã. Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, 2012, p. 244; Buluþã, Gheorghe;
Petrescu, Victor; Vasilescu, Emil. Bibliologi români.
Dicþionar. Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2011, p. 108.

Victor Petrescu

TABLETA DE SCRIITOR
Costache Olãreanu ºi Târgoviºtea

Prozatorul, poetul, eseistul, publicistul se distinge în peisajul literar
românesc prin rafinamentul ºi intelectualismul demersului sãu, eleganþã
comportamentalã ºi umor de cea mai bunã calitate. A avut o existenþã
plinã de vicisitudini, asemãnãtoare multor familii de intelectuali de dupã
cea de a doua conflagraþie mondialã. Se naºte la Huºi (1 iulie 1929) în
familia avocatului Gheorghe Olãreanu, viitor prim-procuror al Parchetului
Dâmboviþa ºi deþinut politic ca fruntaº þãrãnist (1945-1947). Între 1939-
1945, este elev la Târgoviºte fiind coleg cu Radu Petrescu ºi Mircea
Horia Simionescu cu care va lega o prietenie de o viaþã, constituind de
altfel grupul cunoscut sub denumirea �ªcolii de la Târgoviºte�. Aceºtia
vor scrie reviste-manuscris într-un singur exemplar (Apollo Literar al lui
al lui Costache Olãreanu; Cântece noi � Radu Petrescu; Carnet Literar
� Mircea Horia Simionescu, dar ºi Oraºe de nikel; Spada). Revine în
oraºul natal (1945), unde terminã liceul (1848). În volumul �Poezie ºi
autobiografie. Micul Paris� (Bucureºti, Editura Cartea Româneascã,
1994) sunt �paginile unei autobiografii, opritã însã la primii 20 de ani�.
Se regãsesc gânduri memorabile despre Târgoviºtea copilãriei ºi
adolescenþei, fiind elev de ºcoalã primarã (clasa a IV-a), apoi gimnaziu,
intrarea la liceu. Dintre aceste savuroase amintiri redãm câteva. (V.P.)

Târgoviºtea arãta atunci ca o metropolã. Cel
puþin, pentru mine. Nu mai vãzusem case atât de
înalte ºi frumoase, strãzi lungi ºi bine pietruite, ba
unele ºi cu asfalt. Iar faptul cã avea canalizare ºi
nu mai trebuia ca mama sã mã trimitã cu gãleþile
dupã apã þinea de domeniul fantasticului. Aveam
baie ºi closet în casã � un summum al

confortului. Locuinþa de la Limburg avea camere
mari ºi înalte, cu ferestre largi, ceea ce nu
întâlnisem la Huºi, unde doar domnul Mitache ºi
încã vreo doi-trei bogãtani dispuneau de astfel de
spaþii. Iar faptul cã în oraº se afla o ºcoalã de
cavalerie, un regiment de tancuri ºi, în apropiere,
la Mãnãstirea Dealu, un liceu militar, fãcea ca
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duminicile strãzile sã fie pline de cele mai
frumoase, ºi mai colorate uniforme.

Dar sã revin la Târgoviºte. Oraºul pe-atunci
avea un farmec deosebit. O micã Florenþã
valahã, cum o comparam împreunã cu prietenii
mei. Nu era nicio exagerare, dacã simþeai mai
ales aerul ce se lipea într-un anume fel de
zidurile vechi, vegetaþia ce ascundea câte o
minune arhitectonicã, vizibilã la câte o rãbufnire
de vânt, cerul cu miºcãri largi de nori, ploile
care aveau ceva medieval, pentru cã se ºi
aºterneau pe acoperiºuri înverzite de vremuri
sau rãsunau pe acoperiºurile unor biserici de
demult.

N-aº putea spune când am început sã scriu
poezii. Sã ai doar 5 ºi 6 la românã, ba chiar sã
rãmâi corijent în clasa a II-a, ºi sã începi, la o
vârstã timpurie, sã faci literaturã � trebuie sã
recunoaºteþi cã a fost o performanþã. Autorii
morali dar ºi �materiali� ai precocei mele vocaþii
au fost Radu Petrescu ºi Mircea Horia
Simionescu. Nu ºtiu când jocurile noastre �de-
a bãtãliile�, în care, ca totdeauna, Radu era cel
mai ingenios, s-au. transformat în... literaturã.
ªi nu poezii disparate, ci �volume� ºi �reviste�
la care trudeam ore ºi zile în ºir. Revista lui
Radu se chema �Cântece noi�, a lui Mircea,
�Carnet literar�, ale mele, apãrute cam la un an
dupã cele douã, �Apollo� ºi �Oraºe de nikel�. Cei
doi m-au întrecut însã totdeauna la forma de
prezentare. Nu-i vorbã, aveau ºi un scris mai
frumos ºi mai ordonat decât al meu. Iar punerea
�în paginã� pe care o fãcea Radu nu era egalatã
de nimeni.

Jocurile noastre aveau un repertoriu foarte
variat: de la trasul cu praºtia ºi luptele din �Grãdina
cu Duzi�, pânã la construirea de redute, iarna, în
curtea din Pârvan Popescu, bãtãliile cu capace
de bere ºi cutii de chibrituri, la care lua parte ºi
Radu, emiterea de bilete de bancã (pentru asta
ne ajutam de niºte litere mobile), comunicarea cu
oglinzi de pe acoperiºuri, confecþionarea de
cataloage de ºcoalã, aidoma celor mânuite de
profesorii noºtri, ºi multe altele. Confecþionarea
de reviste literare a venit aproape de la sine. Ea a
durat pânã prin �47, deci pânã în preajma intrãrii
noastre la facultate. Un joc precum atâtea altele?

Posibil. Dar ce vreau sã mãrturisesc aici cu toatã
francheþea e cã momentul în care Radu m-a
�debutat� în revista lui, �Cântece Noi�, nu a egalat
în niciun fel debuturile mele ulterioare în revistã
sau în volum.

Un profesor de românã, poet ºi epigramist,
Ion Calboreanu, deschisese o librãrie în capãtul
�Centrului�. Aºa i-am descoperit pe Bacovia, pe
Blaga, pe Arghezi, pe suprarealiºti, am putut sã
citim pe Anatole France (autor foarte gustat în
epocã ºi cãruia Radu i-a ºi dedicat o poezie
care începea aºa: �îl iubesc suficient pe Anatole
France�), apoi pe Esenin, Whitman,
Beaudelaire. Dar ºi pe �Doctor Ygrec�, obscurul
autor care scosese niºte broºurele despre
Freud, Einstein º.a. Era epoca lui Coué ºi a
metodei sale de autosugestie ºi-mi amintesc
cum, la sfatul unuia dintre profesori, îmi
fãcusem niºte cartoane rãspândite prin toatã
casa ºi pe care scrisesem astfel de îndemnuri:
�Fã-þi temele din timp ºi cu maximã atenþie!�,
�Respectã-þi programul cu stricteþe!�, �Încearcã
sã memorezi în fiecare zi câte o poezie!�
º.a.m.d. Dupã cum se poate vedea, de mic îmi
plãceau lozincile.

Tot Calboreanu avea sã organizeze, la Sala
de Arme, întâlniri cu scriitori. Astfel, am avut
ocazia sã-i ascultãm pe Ionel Teodoreanu, Gala
Galaction, Radu Gyr, Victor Eftimiu, Ion Th. Ilea,
Ion Minulescu. Doamne, ce spectacole erau!
Învãþam atunci cã un scriitor nu e numai un om
retras la masa lui de lucru, dar ºi o persoanã
publicã, cu un succes nebun, care arboreazã
pãlãrii extravagante, se poartã într-un anumit fel,
e învãþat sã urce pe scenã ºi sã subjuge publicul.
Poate de aceea, pentru a ne distanþa de restul
muritorilor, ne-am confecþionat toþi trei, din niºte
nasturi negri, insigne pe care scrisesem �Sans
mémoire� ºi pe care le purtam la butonierã. Era
ºi semnul cã nu mai recunoºteam nici o
autoritate, mai ales pe cea a profesorilor de
românã, tiranicã ºi îngustã la minte. Printre
altele, îmi amintesc cât de revoltaþi am fost când,
în manualul de Nedioglu, ajungând la literatura
contemporanã, am vãzut cât de masacraþi erau
Arghezi ºi Bacovia, idolii noºtri.

(Din vol. �Poezie ºi autobiografie. Micul Paris�,
Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1994)
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Cum aº putea eu, cafiinþã venitã pe aceastãlume odatã cu bucuriapãrinþilor mei, sã îmidoresc deodatã sã nu maifiu? Cum m-aº putea gândivreodatã cã nu am nici unscop de a trãi, cã viaþaeste doar un nor de fumîn care sunt o simplãumbrã? Cu ce drept nu m-aº mulþumi de familia încare am crescut, undeviaþa mea însãºi a crescut,m-am format, am ajunseu? Cine ar putea sa-mi spunã vreodatã cã suntinutilã, când cei mai importanþi oameni din viaþa meaîmi spun cã sunt utilã, cã sunt un om bun ºi pot mergemai departe? Aº spune toate aceste lucruri, ca pe omustrare, celor care nu mai vãd un viitor, care nu maiprind de mânã speranþa, pentru care iubirea de sinea dispãrut. Unui om orb îi place sã citeascã, sãcãlãtoreascã, cu toate cã nu poate vedea. Un omparalizat încearcã, sub greutatea propriului corp in-ert, sã îþi zâmbeascã atunci când îl priveºti. Oameniiimobilizaþi la pat iubesc momentele când pot vedea,dupã mult timp, luna. De ce? Pentru cã numai ei potaprecia cu adevãrat lucrurile aparent mãrunte, intrateîn sfera obiºnuitului. Avem tot ce ne trebuie, însã cene lipseºte este un suflet cu adevãrat deschis în faþafrumosului, a liniºtii ºi divinitãþii. Avem cu toþiisentimente, gânduri neîmpãrtãºite poate, iubiripierdute, iubiri ascunse, dezamãgiri sau chiartragedii... Oamenii trebuie sa fie înþeleºi în esenþalor, nu sunt doar niºte obiecte de cercetare alepsihologilor, nu sunt rezultatul unor teorii bine stabiliteºi nu au fost creaþi dupã formule. Nu îºi trãiesc viaþadupã reguli stricte, scrise, fãrã sã facã un pas în lãturi,ci ei simt! Trãirile unui om te pot speria dacã ai încercasã pãtrunzi puþin în sufletul lor, sã înþelegi de ce estecel de astãzi! Cu toþii am pierdut oameni, acei oamenicãrora le-am oferit mult ºi le-am înapoiat puþin... Sauchiar aceia care ne-au oferit mult ºi noi nu am ºtiut sãîi apreciem... Însã, adevãrul e cea mai importantãpersoana pentru noi înºine ar trebui sã fim chiar noi,iar sufletul nostru-cel mai bun prieten. Ia-þi o clipãliberã, stai singur pe o bancã, cu sufletul tãu, beþi ocafea ºi vorbiþi. Întrebaþi-vã ce vã lipseºte, ce dureri

TINERE CONDEIE
Cu ce drept? aveþi, pe cine vreþi înapoi ºi pe cine lãsaþi sã plece.Doar împreunã veþi afla rãspunsul! Nu fii rãu! Lasã-ipe ceilalþi sã facã ce vor, sã plece, sã te rãneascã.Tu stai acolo cuminte, mereu îºi vor aminti de un sufletbun! Cine vrea sã fie cu adevãrat lângã tine, varãmâne orice ar fi ºi daca alege altceva, de ce sã-lopreºti? Însã ai grijã sã închizi bine zãvorul inimii înurma acestor plecãri, pentru cã se scurge câte puþindin ea de fiecare datã! Ne rugãm, privind cerul, sãaflãm ce cãutam de fapt ºi rãmânem dezamãgiþi dacãnu gãsim rãspunsurile când vrem noi. Bieþii de noi,dacã am ºti cã nu trebuie sã se întâmple totul cândvrem noi... De-am fi capabili sã aºteptãm puþin... Stãmcu privirea sper cer, ca un copac înalt. Diferenþa dintrenoi ºi copaci este ca oamenii, privesc sus când aupierdut orice nãdejde, orice urmã de fericire, iar dupãce primesc, îºi pleca din nou capul. Copacul, careprobabil se roagã pentru un strop de apã, sau obucãþicã de soare, rãmâne în continuare cu coroana

ridicatã... Mulþumire...

Violonist al strãzii!

Acelaºi drum spre casã, aceleaºi clãdiri, aceeaºinaturã, gânduri peste gânduri, zâmbete amestecatecu amar. Un cerºetor la un colþ de stradã, stãtea cucapul plecat, probabil de ruºine, probabil de tristeþe,sau de renunþare la tot. M-am oprit lângã el, ºi amobservat o vioarã, ascunsã într-o pungã veche,murdarã ºi singurul lucru pe care îl avea, de fapt.Cântaþi?Nicio reacþie, acelaºi cap plecat. Parcã oresemnare a unei vieþi pierdute. Rãmãsese parcãdoar un corp gol, aºteptând o ultimã clipã. Aceeaputea fi ultima...Am cântat... a rãspuns el într-un final... A fostsingurul meu vis, sã fiu violonist. Nimic mai mult! Darcu toate astea, am ajuns aici, murdar, dispreþuit ºimarginalizat. A început sã cânte o melodie tristã...Sunetele curgeau mângâietor urechii trecãtorilor... Cutoþii erau uimiþi de omul pe care îl ocoliserã atâta timp.Ei bine, un vis nu se terminã niciodatã! Oriundete-ar conduce el. La nebunie, pe culmile succesului,sau în noroi.... El nu va avea sfârºit! a concluzionat
acesta, cu o licãrire în ochi� Cineva îl apreciase...
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