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INTERFERENÞE CULTURALE

Cetatea Sibiului, poziþionatã în drumul neguþãtorilordintre Occident ºi Orient, este locul unde îl întâlnimmenþionat la 1521, printre oamenii de legãturã aicancelariei sibiene cu Þãrile Româneºti, pe FilipMoldoveanul, alias Philip Pictor (Maler). Legãturile Sibiuluicu Moldova ºi Þara Româneascã sunt tot mai intense înaceastã perioadã, la cancelaria magistratului sibian fiindfolosiþi tot mai mulþi români. Pe lângã traducerea scrisorilordin slavonã sau românã, ei erau trimiºi în misiunidiplomatice. Astfel, Filip Moldoveanul este menþionat casol în misiunile din anii 1537, 1538, 1539 trimis la RaduPaisie, voievodul Þãrii Româneºti. Alteori e trimis demagistratul oraºului fie cu daruri, fie pentru a afla veºtidespre miºcarea oºtilor turceºti. În aceste deplasãri esteimposibil sã nu fi avut discuþii asupra activitãþii tipografuluiDimitrie Liubavici de la Târgoviºte, care sub domnia luiRadu Paisie îºi desfãºoarã acþiunea de tipãrire într-unsistem patronat de el însuºi.În aceastã perioadã, Sibiul cunoaºte douãevenimente importante: reforma lutheranã ºi înfiinþareaprimei tipografii din Transilvania, cãrturarii saºi luptândpentru aplicarea reformei, iar arta tiparului începe sã fieîmbrãþiºatã de dascãlii cetãþii, de magistraþi ºi de angajaþiicancelariei. Se considerã cã tipografia din Sibiu a fostînfiinþatã de magistrul Theobaldus Gryphius, doctor înmedicinã ºi licenþiat în arta tipografiei, ca fãcând partedin familia de renumiþi tipografi Griff din Reutlingen.1 Primacarte tipãritã la Sibiu, în anul 1529, a fost Gramatica
Latinã a lui Thomas Gemmarius, iar în 1530 tiparniþascoate Tratatul împotriva ciumei al doctorului SebastianPauschner, tipãritã de Lucas Trapoldner. În 1534, lângãSibiu, la Orlat, ia fiinþã prima moarã de hârtie din þarã,fapt ce demonstreazã cã cerinþele de hârtie erau tot maimari, atât pentru consumul la cancelaria magistratului,cât ºi pentru tipografia ce funcþiona în cetate.Din scriptele oraºului reiese cã Filip Moldoveanuera plãtit pentru redactarea ºi interpretarea scrisorilorromâneºti (�scribendis literis olachicalibus;
interpretatoris literarum walachicalium; pro laboris
literarum olachicalium; scriptura et lectura litterarum
olachicalium�).2 Pe lângã rolul de caligraf ºi interpret,acesta învaþã ºi meºteºugul tiparului, gravarea literelorºi xilogravura, odatã cu el deprinzând acest meºteºugºi magistrul Lucas Trapoldner. În condiþiile în care

Filip Moldoveanul � primul tipograf
de limbã românã la Sibiu

Universitatea sãseascã din Sibiu hotãrãºte în 1543 catoþi locuitorii, indiferent de situaþia socialã ºi apartenenþanaþionalã, sã primeascã credinþa cea nouã3, FilipMoldoveanul tipãreºte în 1544 Catehismul românesc,lucrare ce este consideratã prima carte româneascã.În socotelile oraºului Sibiu, datate 16 iulie 1544 sunttrecute la capitolul cheltuieli: �În aceeaºi zi, dupã
hotãrârea domnilor, membrii sfatului orãºenesc s-au dat
magistrului Filip Pictor pentru tipãrirea catehismului
românesc bacºiº 2 florini�. O altã informaþie privindacelaºi Catehism românesc o gãsim într-o scrisoaredin 1546 aparþinând preotului sas Adalbert Wurmlochdin Bistriþa ºi pe care o adresa unui prieten din Silezia:�S-a tradus Catehismul în limba românã ºi s-a tipãrit la
Sibiu, cu litere sîrbeºti, care seamãnã cu cele greceºti.
Mulþi dintre preoþi au îmbrãþiºat aceastã carte, socotind-
o sfîntã, alþii însã o dispreþuiesc.� 4Din cele de mai sus putem trage concluzia cãmunicipalitatea sãseascã din Sibiu, sub influenþa doctrineilutherane, a pus la cale traducerea ºi tipãrireaCatehismului în limba cunoscutã de popor. În aceeaºiscrisoare a preotului Wurmloch se mai gãseºte un pasajîn care acesta face o descriere pitoreascã a vlahilor: �Se
aflã în Transilvania un popor pe care-i numim valahi, ei
citesc evanghelia ºi epistolele lui Pavel nu în limba lor,
ci într-o limbã strãinã, pe care o numesc sîrbeascã.
Aceastã limbã n-o înþeleg cei neînvãþaþi, decît dacã le-o
tarduce preotul lor�. În concluzie, în 1546 preoþii românicare citeau evanghelia în bisericã în slavoneºte obiºnuiausã traducã în româneºte pasajele, pentru a putea fi înþelesede popor. Pânã la apariþia Catehismului fusese introdusãlimba românã în bisericile româneºti din Transilvania, nusub presiunea Reformei, care cerea înlocuirea limbii�sacre� cu cea popularã, ci ca o necesitate, traducereafiind anexatã la sfârºitul unor pãrþi din liturghie, în specialla citirea �Evangheliei� ºi a �Apostolului�.În ceea ce priveºte locul de apariþie a Catehismuluiau existat de-a lungul timpului diverse opinii. Astfel, P.P. Panaitescu considerã cã Sibiul nu poate fi consideratca loc de apariþie deoarece în 1544 nu funcþiona în acestoraº nici o tipografie, iar apariþia izolatã a acestei tipãriturin-a mai fost urmatã de nici o alt carte.5 În lipsa uneitipografii la Sibiu, s-a propus ipoteza cã aceastã cartear fi fost tipãritã la Braºov, unde încã din 1529 se
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înfiinþase o tipografie de cãtre Honterus.6 Însã aceastãtipografie braºoveanã tipãrea scrieri cu caractere latine,iar Catehismul românesc a fost tipãrit cu litere slavone.O asemenea tipografie nu se putea improviza, mai alespentru tipãrirea unei singure cãrþi. La acea datã, totuºifuncþiona o tipografie cu litere chirilice la Târgoviºte7 �cea a lui Dimitrie Liubavici. Dan Simonescu afirmã, cuprivire la Filip Pictor (Maler) pomenit în socotelile Sibiului,cã suma micã pe care o primise nu putea acopericheltuielile pentru tipãrirea cãrþii, ci numai rãsplãtireaunui serviciu fãcut în legãturã cu aceastã tipãrire. Înaltã ordine de idei, Filip nu era tipograf, titlul sãu de�magister� corespunzând în oraºele ardelene din veaculal XVI-lea, protonotarilor (îndeplineau o funcþiepermanentã în cancelaria oraºului). Dan Simonescuajunge la concluzia cã Filip Pictor era un agent delegãturã al Sibiului cu Þara Româneascã ºi cã el ar fimijlocit tipãrirea Catehismului.Dupã tipãrirea Catehismului, activitatea lui FilipMoldoveanulxe �Filip Moldoveanul� continuã cuimprimarea unui Tetraevanghel slavonxe �Tetraevanghelslavon (1546)� în 1546, de fapt o reeditare a celui tipãritde Macariexe �Macarie� în 1512. Acesta fusesecomandat ºi de moldoveni, drept care pe faþa filei 289 acãrþii este imprimatã stema Moldovei. Era posibil catextul sã fi fost cerut chiar de cãtre domnitorul PetruRareº ori de cãtre mitropolitul sãu Teofan I, despre carese ºtie cã avea preocupãri cãrturãreºti elevate, capasionat iubitor al cãrþii religioase. Faptul cã în text esteimprimatã de patru ori stema oraºului Sibiu, triunghiulflorii de lotus8 cu cele douã sãbii încruciºate aºezatecu vârful în jos ºi cu o coroanã deasupra, xe�Sibiu�indicã clar locul de tipãrire ca fiind Sibiul.În epilogul lucrãrii se menþioneazã atât dataimprimãrii cât ºi numele tipografului: �eu FilipMoldoveanul m-am trudit a sãvârºi aceastã carte� înanul 7054 de la Naºterea lui Hristos 1546� s-a sfârºitaceastã carte, în luna iunie 22 zile�.9

Aceastã tipãriturã întregeºte biografia primuluitipograf român, indicând originea sa moldoveneascã,iar prin xilogravuri dovedeºte ºi originea onomasticuluide Pictor Maler. Apariþia repetatã a stemei Sibiului laînceputul textului fiecãrei evanghelii ºi reprezentareastemei Moldovei pe ultima paginã (o singurã datã ºiîntr-o poziþie neimportantã) demonstreazã cãînsemnãtatea celor douã steme era diferitã. Cea aSibiului se referea la proprietarul tipografiei sau la oraºulcare a finanþat editarea, pe când cea de-a doua, aMoldovei, se pare cã se referea la locul de origine altipografului. Lucrarea se deosebeºte prin caracterefrumos gravate, plasarea cu gust a textului, imprimareîngrijitã ºi clarã, fapt ce dovedeºte cã nu avem în faþã oprimã încercare de tipãrire, ci cã este vorba decontinuarea unei practici deja iniþiate. Ornamentelevolumului, urmeazã în general frontispiciile xilogravate,precum ºi iniþialele mari care apar în cãrþile lui Macarietipãrite la mãnãstirea Dealuxe �Macarie�. O noutate esteaceea cã Filip Moldoveanulxe �Filip Moldoveanul� a gravatun nou cliºeu în lemn ºi cã a aºezat stema Sibiului înfrontispicii (o coroanã ºi douã sãbii încruciºate cu vârfulîn jos).10 La sfârºitul Evangheliilor dupã Matei, Marcuºi Ioan, sub text, sunt aºezate simbolurile acestora. Lasfârºitul evangheliilor, pe o paginã întreagã apare chipullui Hristos, iar lângã piciorul drept al portretului se aflãmonograma lui Filip Moldoveanu. La sfârºitulEvanghelieixe �Evangheliei (1682)� dupã Matei portretuleste reprezentat în plinã paginã, iar la sfârºitulEvanghelieixe �Evangheliei (1682)� dupã Luca, subxilogravura mare, este aºezat simbolul evanghelistuluiLuca, iar la începutul Evanghelieixe �Evangheliei (1682)�dupã Matei stema Sibiului. Este de remarcat ºi iniþialaM care redã tot stema Sibiului.11 În cadrul textului seobservã prezenþa unei iniþiale ornate reprezentatã în stilbaroc, un I latin, redat ca un sfeºnic cu douã picioare,având corpul acoperit de frunze mici. Se presupune cãaceastã letrinã provenea din tiparniþa de la Sibiuxe �Sibiu�deoarece nu a mai revenit în tipãriturile româneºti. Nueste încã cunoscut modelul gravurilor lui FilipMoldoveanul, dar se pare cã le-ar fi realizat el însuºi. Înfavoarea acestei afirmaþii vine constatarea prezenþeimonogramei meºterului pe xilogravuri. Gravurile suntînsoþite de texte în limba slavonã scrise cu litere chirilicecare au fost gravate în lemn împreunã cu imaginea. Prinurmare este exclusã eventualitatea folosirii unui cliºeude la o tipãriturã cu caractere latine.În anul 1550 Filip Moldoveanul împrumutã de laconducerea oraºului 100 de florini, pe care-i restituie în1552, dupã cum reiese din socotelile oraºului. Aceºtibani îi utilizeazã pentru imprimarea unei noi lucrãri,angajarea de ucenici ºi procurarea hârtiei de la moaradin Braºov, dupã cum dovedeºte filigranul. Astfel, scoatedin tiparniþã prima lucrare bilingvã destinatã românilor:Evangheliarul slavo-român (1551-1553).12 Partearomâneascã se pare cã a fost tradusã din slavonã, iarprezenþa unor cuvinte ºi expresii regionale ardeleneºtidau credit ºi ipotezei cã traducerea s-a fãcut înTransilvania, probabil tot sub influenþa lutheranã. Spre

Tetraevanghel slavon (1546)
Frontispiciu cu stema Sibiului

Sursa: http://digibuc.ro/colectii/opera-
tipografica-romaneasca-1508-1830-c1126
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deosebire de Tetraevanghel slavon din 1546,Evangheliarul slavo-român nu are menþionatã nici odatã asupra locului ºi persoanei care a realizat cartea.Elementul de identificare a fost forma literelor, acel �Mcu poale� ºi iniþiala M care imitã coroana Sibiului, careapar doar în tipãriturile lui Filip Moldoveanul,nemaigãsindu-se în alte tipografii ale secolului al XVI-
lea. Un alt element important folosit de specialiºti pentrudatarea tipãriturii a fost filigranul hârtiei folosite de FilipMoldoveanul, hârtie care a fost fabricatã la Braºov, lamoara întemeiatã în 1546 de cãtre negustorii HansFuchs ºi Johannes Benkner, ceea ce confirmã ipotezacã tipãrirea s-a realizat în perioada 1551-1553.

Începând cu anul 1555 Filip Moldoveanul nu maiapare în scriptele oraºului Sibiu presupunându-se cã amurit, locul sãu în cancelaria oraºului fiind luat de �FiliusPhilippi pictoris� pânã în 1573 când moare ºi el, dupãcare funcþia de notar o preia din 1555, fiul lui LucasTrapoldner, Emanoil Trapoldner.

NOTE
1. Sigismund Jako. Tipografia de la Sibiu ºi locul ei în istoria

tiparului românesc din secolul al XVI-lea. În: �Anuarul Institutului
de Istorie din Cluj�, an VII, 1964, passim.

2. Arnold Huttmann; Pavel Binder. Contribuþii la biografia lui Filip
Moldoveanul, primul tipograf român. În: �Limbã ºi literaturã�,
1968, vol. XVI, p. 160.

3. Ibidem, p. 164.
4. P.P. Panaitescu. Începuturile ºi biruinþa scrisului în limba

românã. Bucureºti: Editura Academiei R. P. R., 1965, p. 121.
5. Ibidem, p. 127.
6. V. Molin. Interpretãri noi în legãturã cu Catehismul de la Sibiu.

În: � Mitropolia Ardealului�, V, 1960, nr. 1-2, p. 36-54.
7. D. Simonescu. Catehismul sibian. În: � Arhiva româneascã�, X,

1945-1946, p. 88-98.
8. În Evul Mediu triunghiul florii de lotus era stema Provinciei Sibiu

(vechiul Comitatus Cibiniensis, mai tîrziu cele ªapte scaune
sãseºti).

9. I. Bianu; D. Simonescu. Bibliografia Româneascã veche: 1508-
1830. Tom IV. Bucureºti: Atelierele Grafice
Socec, 1944, p.2.
10. L. Demény; L. Demény. Xilogravurile
lui Filip Moldoveanul. În: � Carte, tipar ºi
societate la români în secolul al XVI-lea�.
Bucureºti: Editura Kriterion, 1986, p. 276.
11. L. Demény. Xilogravurile lui Filip
Moldoveanul. În: � Studii ºi cercetãri de
istoria artei�, Seria artã plasticã, 16 (1969),
nr. 2, p. 229-241.
12. Evangheliarul slavo-român de la
Sibiu. Bucureºti: Editura Academiei, 1971.

Agnes Erich
Biblioteca Judeþeanã �Ion

Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa

Tetraevanghel slavon (1546)
Vignete

Sursa: http://digibuc.ro/colectii/opera-tipografica-
romaneasca-1508-1830-c1126

Tetraevanghel slavon (1546)
Iniþiale ornate

Sursa: http://digibuc.ro/colectii/opera-tipografica-
romaneasca-1508-1830-c1126

Tetraevanghel slavon (1546)
Gravurã Iisus Hristos

Sursa: http://digibuc.ro/colectii/opera-
tipografica-romaneasca-1508-1830-c1126
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Colecþia Manuscriptum

Aceastã colecþie ºi-a propus sã punã în valoare
manuscrise ale unor scriitori români din care se
poate vedea atât forma scrisului dar ºi a corecturilor
fãcute, constituind un veritabil contact vizual cu op-
era acestor scriitori.

Ea este consideratã ca o publicaþie istoricã-
literarã, unicã în peisajul cultural european. Apãrutã
în anul 1927 într-un numãr restrâns de 1.500 de
exemplare fiecare, acestea odatã epuizate nu se
mai reeditau, tocmai pentru a spori valoarea
bibliofilã. De regulã erau editate pe hârtie de
Japonia ºi Olanda, care nu erau puse în comerþ,
dar puteau fi achiziþionate direct de la editor,domnul Petre Cãtunaru, str. Haga nr. 7 din
Bucureºti, care le tipografia la �Luceafãrul S.A. �
Arte Grafice � Bucureºti�

Cele 10 exemplare pe hârtie de Japonia,
numerotate, costau 1.000 de lei. Alte 20 de
exemplare pe hârtie de Olanda, tot numerotate,
costau 500 de lei. Restul de 1.470 de exemplare,
numerotate, au fost scoase pe hârtie velinã la un
preþ de 120-200 de lei, destinate iubitorilor de
literaturã ºi colecþionarilor de raritãþi.

Coperta era din carton gros de culoare maro ºi
avea imprimat, în relief, numele scriitorului, sub
care era redatã o panã de scris, de care era prinsã,
cu un ºnur cu nod, cele douã litere C ºi M, care
semnificã: Colecþia Manuscriptum.

Cele 32 de pagini sunt legate cu un ºnur de
mãtase, terminat cu un nod elegant la partea
inferioarã a lucrãrii. Dupã coperta interioarã, de
regulã era portretul scriitorului, gravat de un artist
plastic, care era indicat sub gravurã.

Primul numãr din aceastã colecþie a fost dedicat
lui Octavian Goga, urmat de M. Sadoveanu, I.Minulescu, L. Rebreanu, care au apãrut în anul
1927.

A doua plachetã, dedicatã lui MihailSadoveanu, este prezentat de cãtre editor, pe
ultima paginã, conform unui bun obicei: �Este
socotit ca cel mai mare poet al curentului
poporanist. Într-adevãr, literatura sa în care simþim

Fig. 1. Coperta exterioarã
cu M. Sadoveanu � 1927

Fig. 2. Coperta interioarã
cu M. Sadoveanu
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puternice trãsãturi de dragoste pentru naturã, pare
a fi identificatã cu însãºi respiraþia plaiurilor
moldoveneºti� Este cel mai fecund scriitor al

nostru. Trãieºte la Iaºi. Este membru al Academiei
Române.�

Cele douã povestioare ale lui Mihail Sadoveanu,
redate în aceastã plachetã, prin manuscrise
impecabil scrise, fãrã nicio ºtersãturã sau
corectare, sunt: Dimineþi de Iulie ºi Stigletele.

Aceste douã lucrãri, care sunt paginate de
însuºi autorul, aflat la acea datã în viaþã, ne
sugereazã ideea cã selecþia manuscriselor era
fãcutã de însuºi autorul.

În perioada interbelicã, aceastã practicã era
utilizatã de Fundaþia Regalã Pentru Literaturãºi Artã, atunci când edita Colecþia �Scriitorii

Fig. 4. Portretul lui Mihail Sadoveanu ºi prima filã manuscris

Fig. 3. Exemplarul nr. 797 din placheta
cu M. Sadoveanu

Români Contemporani, Ediþii Definitive�,
oferind autorilor posibilitatea sã-ºi selecteze textele
ºi chiar sã le corecteze, dacã era necesar.Muzeul LiteraturiiRomâne, care a fost înfiinþat

în anul 1957 de cãtre acad. D.
P. Perpessicius, are în
patrimoniu peste 300.000 de
manuscrise.

Este meritul acestei
instituþii culturale de a fi reluat
aceastã tradiþie frumoasã din
perioada interbelicã, de
publicare a manuscriselor.

De data aceasta, selecþia
manuscriselor este fãcutã de
specialiºti ºi ordinea apariþiei
este dictatã de aniversãri
importante din viaþa scriitorilor.

Regula privind tirajul se
pãstreazã, în sensul cã existã o singurã ediþie
originalã de 1.500 de exemplare, din care 200 pe
hârtie vergé, numerotate, pentru colecþionarii de
raritãþi. Odatã epuizatã, ediþia nu se mai retipãreºte.

Începând cu anul 1995, apar primele ediþii
bibliofile din Colecþia Manuscriptum, care sunt
îngrijite de Petru Creþia, Elena Flueraºu, Alexandru
Condeescu, Sande Vârjoghe, Simona Cioculescu,
Elena Ene, Valentina Pituþ, Mircea Coloºenco.

Dar întreaga colecþie este coordonatã deAlexandru Condeescu.
Demn de remarcat este faptul cã s-a pãstrat

coperta din perioada interbelicã cu denumirea
autorului ºi pana de
scris, la care s-au
adãugat, frumos gravat,
literele MLR, care
simbolizeazã Muzeul
Literaturii Române.

S-a pãstrat ºi modul
de legare cu ºnur din
mãtase, care îi conferã o
continuitate a colecþiei.

Pânã în anul 2006 au
apãrut 19 manuscrise de
autori, din care
semnalãm: Ion Barbu,
Lucian Blaga, M.
Eminescu, Nichita
Stãnescu, Tristan Tzara,
Vasile Alecsandri, Ion
Minulescu, N. Labiº,
Vasile Voiculescu, Ion

Fig. 5. Coperta Colecþiei
Manuscriptul dupã anul 1995
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Creangã, Gh. Pituþ, Emil Cioran, ªerban Cioculescu,
George Bacovia, I. L. Caragiale, Ion Pilat.

Dacã ne referim la manuscrisele lui VasileAlecsandri, care constituie numãrul ºase din
colecþia nouã, apar prin reproducere anastaticã
manuscrisele: Pasteluri, dãruite de autorPrincipesei Elisabeta (Carmen Sylva), însoþite de
o dedicaþie: �Alteþei Sale Principesa Elisabeta.
Omagiu de cea mai vie admirare pentru Poeta �
Doamnã, ºi de cel mai profund respect pentru
Doamna � Poetã. V. Alecsandri, Mirceºti 1875�1.

Chiar dacã manuscrisele lui Ion Minulescu au
apãrut în placheta cu numãrul trei din SeriaManuscriptul  în anul 1927, ca un gest de
rememorare la 70 de ani de la apariþie, este
republicat cu alte poeme pentru a completa portretul
liric al autorului.

I. L. Caragiale într-o scrisoare adresatã lui
Mihail Dragomirescu din 1907, era
surprins de talentul acestui scriitor: �Rogu-
te, cine o fi Ion Minulescu? De mult n-am
avut aºa impresie. Îl salut cãlduros ºi-i
mulþumesc pentru înalta plãcere ce mi-a
fãcut cu ciudatele-i versuri.
Extraordinar!�2.

În semn de respect, la 90 de ani de
la decesul lui Ion Creangã (1898), apar
manuscrisele în numãrul 11 din noua
colecþie. Soarta manuscriselor lui Ion
Creangã sunt redate ca o lacrimã, pe
ultima filã a plachetei: �Unde sã fie
manuscrisele lui Ion Creangã? Se întreba
pe la începutul secolului al XX-lea Gh.
Teodorescu-Kirileanu, când s-a hotãrât
sã scrie un studiu asupra manuscriselor
lui Creangã. Dar mare i-a fost supãrarea,

aflând cã manuscrisele nu s-au mai gãsit la
persoanele care se angajaserã faþã de fiul
scriitorului, Constantin, sã aibã grijã de ele (Eduard
Gruber, A. D. Xenopol ºi Gr. Alexandrescu) pentru
a le încorpora într-o ediþie. Din nefericire, Eduard
Gruber, care le ºi pãstra, a murit la începutul anului
1896. Soþia acestuia, Virginia, fiica Veronicãi Micle,
le-a vândut dr. A. Mendel, odatã cu biblioteca
soþului sãu. Acesta a vândut o parte din cãrþi,
împreunã cu manuscrisele lui Creangã, librarului
Israiliteanu, iar o parte le-a aruncat ca netrebnice�
În cãutarea celorlalte manuscrise, Gh. T. Kirileanu
a mai gãsit o parte ºi la un anume Silvestru, stu-
dent.

Acesta i-a relatat cã le-a gãsit din întâmplare,
pe când era elev la Liceul Internat din Iaºi, la
negustorul Nicolae Mihãilescu, care le cumpãrase
cu kilogramul, pentru învelirea mãrfii ce o vindea.

Fig. 6. Manuscrisele: Solie de I. Pillat ºi Veritas de G. Bacovia

Fig. 7. Vedere scrisã de I. L. Caragiale
ºi adresatã lui Aleceu Urechia
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ªi fostul elev scãpase de la pierire urmãtoarele

manuscrise: Harap Alb, Ivan Turbincã, Capra cu
trei iezi ºi Amintiri�3. O parte din aceste manuscrise
sunt publicate în acest volum editat în anul 1998.

Manuscrisele lui Cioran sunt publicate în
numãrul 12 din colecþie, cuprinzând 12 epistole
pe care, student fiind la Facultatea de Litere ºi
Filosofie din Bucureºti, le trimite la începutul anilor
�30, pe când concepea prima lui carte de
confesiuni-eseuri 4.

Numãrul 17 din colecþie este rezervat lui I. L.Caragiale. Sunt reproduse manuscrise din
comedia Titircã Sotirescu, poeziile Boul ºi viþelul ºi
Dogaresa ºi Poetul. Dar sunt ºi 17 scrisori ºi cãrþi
poºtale ilustrate adresate lui Paul Zarifopol ºiAleceu Urechia.

Scrisoarea adresatã lui Aleceu Urechia, fiul lui
V. A. Urechia, este deosebit de interesantã: �Dragã
Aleceu, tu ai pus de gând sã faci � pardon! � o
mare prostie în vara asta: vrei sã mergi în Elveþia.
Bravo þie! Ca sã scapi de atmosfera care te-a
asfixiat atâþia ani cu mucegãiala orientalã, asta îþi
trebuie þie? Asta te-a plictisit pe tine o viaþã
întreagã? Ne-suficienþa înãlþimilor Carpaþilor,
îngustimea orizonturilor pitoreºti? Care va sã zicã,
eºti blazat de aspecte ale civilizaþiei, te-a obosit
pitorescul arhitectonic al oraºelor, nu mai poþi suferi
producþiile de artã! Fireºte.

Ce-þi trebuie þie Berlinul, Colonia, Hamburgul,
Amsterdamul, Rotterdamul? Nu ai trãit tu o viaþã în
Bucureºti? Nu cunoºti Curtea de Argeº, Ploieºti,
Buzãu, oraºele Olteniei? Nu cunoºti Constanþa,
Galaþii, Brãila, Giurgiu, Olteniþa etc?

Sãtul pânã la dezgust de astfel de bunãtãþi ºi
putând în fine, dupã atâta rãbdare, sã-þi plãteºti
luxul unei escapade pentru diversitatea spiritului
tãu decât niºte munþi mai înalþi decât Carpaþii.

Nu mai poþi înghiþi bucãtãria rafinatã; eºti, în
fine, în stare sã scapi de ea câtva timp ºi, pour te
refaire l�appétit, alergi la o mãmãligã alpinã ca douã
mãmãligi carpatine suprapuse�5.

Trebuie menþionat faptul cã plachetele
începând cu numãrul 16 din anul 2002 au fost
editate în numai 1.000 de exemplare, dar s-a
pãstrat numãrul celor 200 de exemplare pe hârtie
Vergé, numerotate.

Manuscrisele lui Alexandru Macedonski,
apãrute în anul 2006, au integrat Rondelurile din
aceastã colecþie. Majoritatea documentelor au
fost donate de Mihail Celarianu, ginerele
poetului. Volumul cuprinde ºi poezii alcãtuite în
anul 1919.

Ediþia cuprinde ºi o conferinþã þinutã la Ateneul
Român în 1901. Un alt manuscris a selectat o scurtã
autobiografie redactatã în limba francezã, destinatã
cititorilor francezi ai volumului Le calvaire de feu,
apãrutã în 1909, la Paris 6.

Ultimul manuscris din aceastã colecþie se referã
la Ion Pillat ºi are numãrul 19 din noua colecþie,
apãrut în anul 2006.

Parcurgerea acestui manuscris întitulat
�Grãdina între ziduri� dezvãluie statornicia
personalitãþii sale poetice, care ne încântã cu
versuri inspirate din peisajele rustice ale copilãriei,
culorile toamnei, dar ºi sentimentul neliniºtii ºi
presimþirea sfârºitului inevitabil7.

Se poate afirma cã aceastã colecþie a oferit
cititorilor o paletã însemnatã de informaþii privind
viaþa ºi opera scriitorilor, modul de redactare a
lucrãrilor, caligrafia utilizatã ºi semnificaþia
corecturilor, unde a fost cazul.
NOTE
1. Vasile Alecsandri, Pasteluri, Colecþia Manuscriptum, Muzeul

Literaturii Române, Bucureºti, 1996, pag. 6
2. Ion Minulescu, Spovedanii�, Muzeul Literaturii Române,

Bucureºti, 1997, pag. 4
3. Ion Creangã, Amintiri din Copilãrie, Colecþia Manuscriptum,

Muzeul Literaturii Române, Bucureºti, 1998.
4. E. M. Cioran, Scrisori din tinereþe, Colecþia Manuscriptum, Muzeul

Literaturii Române, Bucureºti, 1999.
5. I. L. Caragiale, Titicã, Sotirescu & C-ia, Colecþia Manuscriptum,

Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureºti, 2002
6. Alexandru Macedonski, Rondeluri, Colecþia Manuscriptul, Editura

Muzeului Literaturii Române, Bucureºti, 2006
7. Ion Pillat, Grãdina între ziduri, Colecþia Manuscriptum, Editura

Muzeului Literaturii Române, Bucureºti, 2006.

Radu Moþoc
Fig. 8 Manuscrisul: Romantismul

de Alexandru Macedonski
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Putere ºi religie. Lumini în întuneric

Ruinele Târgoviºtei sunt mãrturii nescrise aletrecutului glorios al acestui oraº, prezenþe ale
momentelor de mãreþie culturalã ºi spiritualã, aleîncercãrilor din vremuri vitrege, dar ºi ale poveºtilor
romanþate trãite de domni ºi de domniþe.Secolul al XVI-lea a gãsit Târgoviºtea în plinã
dezvoltare datoritã iniþiativelor lui Radu cel Mare ºiNeagoe Basarab, chiar dacã au avut loc incendii
(1521-1522), cutremure (1517;1531;1550),foamete (1540) ºi epidemii (1567-1570)1. Acest
secol este unul de turnurã în istoria europeanã carea înregistrat efectele revoluþiei atlantice ºi
deopotrivã ale supremaþiei otomane. A fost unsecol de inovaþie prin ascendenþa structurilor
citadine, al renaºterii ºi umanismului, al revoluþieicãrþii, Reformei ºi Contrareformei cu seria infinitã
de efecte.Acesta este contextul anului 1495, când pe
tronul Þãrii Româneºti a urcat Radu cel Mare, cares-a impus prin mãsuri de consolidare a instituþiei
domniei ºi de reorganizare a Bisericii2.În poli t ica internã domnitorul a avut o
perioadã liniºtitã, fãrã lupte dinastice saucomploturi, acest lucru având ca urmare o
remarcabilã activitate de organizare ctitoriceascãºi culturalã (organizarea ºi stabilirea ierarhiei
militare, ctitorii în þarã ºi strãinãtate, consolidareaBisericii, monumentala Mãnãstire de la Dealu,
introducerea tiparului în Þara Româneascã,mutarea reºedinþei mitropolitane de la Argeº la
Târgoviºte � prima fazã).Viaþa voievodului Radu cel Mare ºi a bisericii
sale din Deal s-au împletit ºi au rãmas legate decea a sfântului Nifon, care prin modul în care s-au
desfãurat evenimentele din timpul vieþii, dar mai ales

dupã moarte, a creat o adevãratã punte delegãturã între Radu cel Mare ºi Neagoe Basarab.
În primii ani ai secolului al XVI-lea Biserica din ÞaraRomâneascã pãrea slãbitã deoarece mitropolitul
de atunci Ilarion, era bãtrân ºi lipsit de forþanecesarã a unui conducãtor bisericesc3. Din dorinþa
de a reorganiza viaþa bisericeascã autohtonã4,domnitorul ºi-a îndrept privirile asupra unui ierarh
cu învãþãturã ºi experienþã în treburile administra-tive ºi de conducere. Acesta era fostul patriarh Nifon
al Constantinopolului.Astfel, Patriarhul Nifon este �primul dintre
numeroºii patriarhi rãsãriteni care vor veni apoisecole de-a rândul prin þãrile noastre�. Era
împodobit cu mari daruri sufleteºti. �ªtiinþa lui decarte greceascã ºi slavoneascã nimeni n-a avut-o
pe acea vreme; smerenia ºi înfrânarea lui au uimitchiar ºi pe cei ce l-au asuprit5.

Prin aducerea sa, pentru care se auzise cadomnul cheltuise multe daruri în aur ºi pietre
scumpe cãtre sultanul Baiazid, capitala tarii,Târgoviºte, devenea întâia capitala a lumii creºtine,
aºezatã în faþa capitalei islamice a ImperiuluiOtoman. Aºadar, în acea zi a anului 1503 dupã
Hristos, Sfântul Nifon era întâmpinat cu tot fastul,la care se adãugau ºi vorbele pline de miez ale lui
Radu cel Mare: �Eu o sa domnesc, iar tu sa ne fii
dreptar în legea Domnului. Sã ne fii pãstor sufletesc
ºi sol nouã la Dumnezeu. De la început domnul aþinut sã precizeze raporturile cu mitropolitul pentru
a exclude orice încercare a lui Nifon de a-ºimanifesta autoritatea într-o formã care o putea leza
pe cea a domnitorului. Obiectivul lui Radu cel Mare,la chemarea în þarã a fostului patriarh al
Constantinopolului a fost definit: reorganizarea
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Bisericii din Þara Româneascã ºi precizarea clarã
a raporturilor dintre Bisericã ºi Domnie.În Þara Româneascã, Sfântul Nifon nu a avut
odihnã în propovãduirea cuvântului de învãþãturã,de mustrare, de îndreptare ºi de îmbãrbãtare.
Sãvârºea Sfânta Liturghie în fiecare Duminicã ºisãrbãtoare ºi îndemna pe credincioºi sã vieþuiascã
dupã rânduiala pravilei bisericeºti ºi a cuvântuluilui Dumnezeu.

Numai cã, în scurta vreme, la curtea lui Raduse pripãºeºte Bogdan Vornicul, un boier moldovean
alungat de cãtre Stefan Voda. Cu toate ca eracãsãtorit ºi avea cinci copii, reuºeºte sa se vâre
pe sub pielea domnitorului, ba mai mult, sa-i fureinima surorii acestuia, frumoasa jupaniþã Caplea.
Se pune la cale nunta.Conflictul dintre mitropolitul Nifon ºi Radu cel
Mare a izbucnit atunci când, voievodul, neþinândseama de canoanele bisericeºti ºi pravilele Sfinþilor
Pãrinþi, a cununat în �fãrãdelege� pe sora sa,domniþa Caplea, cu boierul moldovean Bogdan,
fugit în Þara Româneascã, sã scape de pedepsireavoievodului Moldovei, ªtefan cel Mare, pentru
trãdarea sa, ºi care avea soþie ºi copii (spre sfârºituldomniei lui ªtefan cel Mare raporturile moldo-
muntene erau încordate, datoritã adãpostului pecare Radu cel Mare îl oferise unor boieri moldoveni
pribegi)6.Aflând despre aceastã faptã nelegiuitã, �din
plângerea femeii dintâi a lui Bogdan�, Sfântul Nifona chemat pe boierul moldovean ºi cu blândeþe l-a
sfãtuit sã lase femeia cea luatã fãrã lege ºi sã seîntoarcã la soþia sa cea dupã lege. Boierul
moldovean a mers ºi s-a plâns domnitorului Raducel Mare, cãutând a izgoni pe sfântul din Þara
Româneascã. Atunci, Sfântul Nifon, netemându-sede ameninþãri, s-a dus la domnitor ºi, arãtându-i
scrisoarea femeii celei dupã lege a boieruluimoldovean, i-a deschis Legea dumnezeiascã ºi i-a
arãtat cã nu se cade sã defaime cele rânduite dedumnezeieºtile canoane. Dar Domnitorul Radu cel
Mare, învinuindu-l cã a încãlcat rânduielile þãrii i-aporuncint sã plece din Þara Româneascã7.

Înainte de a lua calea exilului, bãtrânul ierarh îispune domnitorului: �blestem va fi pe capul tãu ºi
neamurile tale. În mari suferinþe ºi dureri vei muri ºi
multe nevoi au sã cadã asupra þãrii tale. Atunci mã
veþi cãuta, dar nu mã veþi gãsi�8. În vara anului 1505,Sfântul Nifon a ieºit din þarã, s-a dus în Macedonia,
iar de aici în Muntele Athos, la Mãnãstirea Dionisou,unde muri la 11 august 1508, datã la care este ºi
cinstit în slujbele noastre ortodoxe.Domnia ºi Biserica, cei doi factori importanþi ai
puterii în Evul Mediu, în general s-au sprijinitreciproc. Au fost însã ºi conflicte care nu au

cunoscut în cazul Þãrilor Române, dimensiunile ºi
formele pe care le-au îmbrãcat în Apusul Europei.Încercarea lui Nifon de a-ºi manifesta autoritatea
dincolo de puterea domneascã a atras reacþia luiRadu cel Mare. Dupã modelul bizantin, domnul Þãrii
Româneºti era trimisul divinitãþii pe Pãmânt, �unsul�lui Dumnezeu, fapt ce conferea monarhului, dar ºi
mitropolitului, puteri sacerdotale. Domnitorii românidin Evul Mediu au ocrotit Biserica, au înzestrat-o
cu numeroase danii, au încurajat preocupãrileculturale ale acesteia, Bisericii i s-au atribuit din
partea stãpânirii creºtine imunitãþi judiciare, admin-istrative ºi fiscale, diverse avantaje care au asigurat
o bazã economicã ce a permis transformarea multormãnãstiri în adevãrate focare de culturã. Radu cel
Mare, domnitorul valah, iubitor de culturã ºi artãcreºtinã, spirit energic, susþinãtor al Bisericii din þara
sa ºi-a îndreptat atenþia spre o personalitateteologicã ºi culturalã marcantã a veacului. Este
posibil ca Radu cel Mare, aºezând ca mitropolit alþãrii pe un fost patriarh ecumenic, sã fi dorit a sugera
cã Þara Româneascã ºi Biserica munteanãcontinuã în istorie imaginea ºi strãlucirea Imperiului
Bizantin ºi a Bisericii constantinopolitane aflate acumsub ocupaþie otomanã9. Pe de altã parte, domnitorii
români nu puteau accepta ca puterea temporalãsã fie contestatã de reprezentantul unei instituþii
subordonate instituþiei centrale. SubordonareaBisericii de cãtre autoritatea secularã, poate sã fi
deranjat un fost reprezentant al întregii creºtinãtãþirãsãritene ºi sã fi determinat o reacþie echivalentã
cu încercarea de a se emancipa de sub autoritatealaicã. Rivalitatea dintre cele douã puteri evidentã
ºi în Þãrile Române, nu a atins dimensiunile celeidin Occidentul european, dar dezvãluie similitudini
cu lupta pentru investiturã, care în esenþã vizaaspecte politice10.

Astfel s-a nãscut tradiþia despre blestemul pecare Sfântul Nifon l-a aruncat asupra lui Radu cel
Mare. Credinþa în blestemul respectiv a fost întãritãºi de faptul cã în ultimii ºapte ani de viaþã Radu cel
Mare a fost chinuit de o boalã groaznicã, astfel cãera nevoie sã fie purtat în rãdvan, cãci nu mai putea
merge ca înainte. Dupã cum ne mãrturiseºte GavriilProtul, nu dupã multã vreme de la plecarea
sfântului, �a cãzut ighemonul Radu într-o boalãgroaznicã ºi cumplitã, ºi alte rãutãþi multe îl
înconjurarã, ºi nu se mai uºurau nevoile, ci de cemergea, de aceea i se mai îngreunau grijile�11.

Muri mitropolitul, muri voievodul, dar ºi domniþacare iscase cearta, rãmase însã blestemul. În cele
din urmã, domnitorul îºi gãsi sfârºitul, nu ºi liniºtea.Blestemul îl urmãrea ºi dincolo de lespedea
mormântului. În fiecare dimineaþã, cu toatãcurãþenia fãcutã, se spune cã ieºeau viermi
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deasupra lespedei de mormânt ºi cã mirosea urât.
Odatã cu venirea pe tronul Þãrii Româneºti adomnitorului Neagoe Basarab, a fost posibilã ºi
îndreptarea rãului. În 1515 lui Neagoe i-a venit
cuget ºi gând bun dumnezeiesc ºi a trimis dintre
boierii sãi credincioºi cu cãrþi la Sfântul Munte al
Atonului sã aducã moaºtele Sfinþiei Sale Nifon
Patriarhul, ca sã curãþeascã ºi sã tãmãduiascã
greºala lui Radu Vodã ºi a altora, care îi fãcuserã
rãu sfinþiei sale.Astfel cã, dupã ce ºi-a consolidat domnia, în
1515, drept credinciosul voievod a trimis vorbãcãlugãrilor de la muntele Athos ca sã-i fie date
moaºtele Sfântului Nifon. Dupã oarecare ezitãriele au fost trimise, iar la apropierea de Târgoviºte
Neagoe Basarab, însoþit de popor mult, le-aîntâmpinat ºi le-a sãrutat. Dupã aceea duserã
sicriul cu moaºtele sfântului cu toþi oamenii întrucinstita Mãnãstire Dealul, unde iaste hramul
sfântului ºi fãcãtoriului de minuni ierarh Nicolae,
ºi-l puserã deasupra mormântului Radului-vodã.
ªi fãcurã utrenie toatã noaptea împreunã cudomnul Neagoe-vodã, rugându-se sfinþii-sale
pentru iertarea pãcatului Radului-Vodã, care fãrãdreptate au lepãdat pre sfântul de la sine ºi l-au
gonit din þara sa.În felul acesta, a înþeles domnitorul Neagoe
Basarab cã predecesorul sãu a fost curãþat deblestemul aruncat asupra sa ºi s-a liniºtit. Blestemul
(formulã de ameninþare cu pedeapsa divinã)aruncat de Nifon asupra lui Radu cel Mare ºi im-
plicit asupra târgoviºtenilor ºi a Þãrii Româneºti,trebuie sa fi avut un mare impact emoþional în rândul
locuitorilor. Oamenii Evului Mediu, þãrani, orãºeni,micii boieri, dar ºi elitele societãþii, erau dominaþi
de teama specificã perioadei, pierderea sufletuluidupã moarte. Se trãia pe atunci cu sentimentul unei
vieþi de apoi, o prelungire a existenþei de aici într-olume de dincolo, unde privilegiile din naºtere nu
pot anula pedeapsa divinã. Învãþãtura de credinþãîl introduce pe omul medieval în misterele lumii de
dincolo, imaginea tãrâmului infernal accentueazãspaima cu care trãiau oamenii societãþii medievale
confruntate cu imaginea personificatã a pãcatului.Ameniþarea fãcutã de un slujitor al Bisericii este cu
atât mai puternicã pentru un popor nãscut creºtin,evlavios, expus multor primejdii corespunzãtoare
societãþii medievale ºi pentru care �neiertarea învremea de acum ºi în viitor� este expresia care
înspãimântã atat pe omul laic, cât ºi pe cleric.Aºadar, este de înþeles cum blestemul a
reprezentat în perioada Evului Mediu o mãsurã desiguranþã pentru societate ºi un mod de apãrare a
dorinþelor exprimate în diferite acte de danie.Probabil, de-a lungul timpului s-au fãcut asocieri

între nenorocirile care atingeau lumea
târgoviºteanã ºi blestemul lui Nifon, cel careodiniorã îºi scutura papucii de praf.

Putem concluziona cã domnitorii Radu cel Mareºi Neagoe Basarab, prin realizãrile în domeniul
culturii ºi spiritualitãþii pot fi exemple care sãilustreze vocaþia misionarã a laicilor în aceastã
perioadã.Cei doi domnitori par a se confunda ]n
mentalitatea colectivã, aºa cum reiese dintr-ocreaþie popularã care reia tema meºterului Manole,
însã de aceastã datã, jertfa zidirii aparþinefrumoasei ºi naivei Caplea, în timp ce domnitorul
este Neagoe Basarab. Aceastã baladã a fostculeasã de G. Dem. Teodorescu de la Petrea Creþul
ªolcanul, lãutar din Brãila, în anul 1883.Domnitorul cãuta �Loc de mãnãstire/ Pentru
pomenire�, însã �Ziua ce-mi zidea / Noaptea se
surpa�� Soluþia gãsitã este aceea jertfei zidirii
pentru a asigura durabilitate creaþiei, ceea aleasãprin voinþã umanã, dar ºi divinã este gingaºa
Caplea: �Iar ei îmi lua / Pe dalba Caplea, / La zid c-
o ducea, / În zid c-o punea / ªi zidul zidea��

Poate cã, prin jertfa supremã se puteaconsidera cã a fost realizatã purificarea sufletului,
Manole sacrificându-ºi soþia pentru înãlþareamãnãstirii.
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Istoria neamului românesc s-a împletit de-a lungultimpului cu misiunea Bisericii ºi de aceea putem spune
cã între românitate ºi ortodoxie existã strânse ºitainice legãturi. Sfântul ierarh Nifon s-a impus ca o
personalitate teologicã ºi culturalã marcantã în ÞaraRomâneascã, la Târgoviºte, strãlucit organizator al
vieþii ecleziastice ºi important model de spiritualitateortodoxã, ierarh iscusit, pildã de smerenie ºi de
bunãtate ºi exemplu strãlucit de viaþã duhovniceascã.Prezenþa la Târgoviºte a sfintelor moaºte ale
patriarhului Nifon reprezintã o binecuvântare pentrulocuitorii oraºului asupra cãrora se revarsã lumina
împãcãrii, anulând prin iubire ºi iertare afuriseniade odinioarã, când Nifon pleca scuturându-ºi
�papucii dã prah�.
Note
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Omul învaþã dinainte de a se naºte� Ce învaþã
bebeluºii încã din burta mamei? Cercetãtoriidemonstreazã cã cei mici încep sã îºi dezvolte
multe simþuri ºi sã descifreze tainele lumii în carese nasc încã din timpul ultimului trimestru degraviditate � sau poate chiar mai devreme. Nu doar
cã bebeluºul poate auzi sunetele din corpulmamei, dar el poate auzi ºi sunetele din mediul
exterior. Dacã mama merge la un spectacol deoperã sau trece pe lângã un ºantier în construcþie,
probabilitatea ca bebeluºul sã audã sunetele ºisã reacþioneze cu mici miºcãri în burtã este foartemare. Este important ca viitoarele mãmici sã
conºtientizeze faptul cã dezvoltarea procesuluiînvãþãrii la bebeluºi începe din viaþa intrauterinã.
Comunicarea constantã cu bebeluºii, în timpulsarcinii, pune bazele deprinderii limbajului îndezvoltarea acestora.

De ce am citi bebeluºilor? Pentru cã pânã lavârsta de 3 ani, creierul uman îºi încheie 85% din
creºterea fizicã ºi, tot atunci, se dezvoltã circuiteledin creierul uman, care depind în foarte maremãsurã de limbaj. Un copil cãruia i se citeºte de
foarte mic va avea abilitãþi lingvistice ºi va fi maiinteligent decât un copil cãruia nu i s-a citit. ªtim
cu toþii faptul cã lectura are un rol deosebit de im-portant în formarea ºi dezvoltarea personalitãþii
oricãrui individ, constituind o bazã solidã pentrutoatã viaþa, dezvoltând capacitãþi intelectuale,pregãtind individul pentru viaþa în societate ºi
socializare ºi toate acestea pot avea loc în spaþiilebibliotecii din comunitatea sa cu ajutorul
bibliotecarului sau�al tãu.Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de acestgen biblioteci din toatã lumea au creat servicii
pentru diferite grupuri þintã: viitoare mãmici, familiicu copii de pânã la doi ani, bunici ºi nepoþi etc. Cu
cât vârsta la care începe sã frecventeze bibliotecaeste mai micã, cu atât copilul înþelege mai uºor
cã aici îi este locul ºi treptat acesta poate sã

Rolul bibliotecii în viaþa omului modern �
sfaturi pentru copii, pãrinþi ºi bunici

DEMERS BIBLIOTECAR MODERN

devinã un mod de viaþã. Realizând o paralelã din
punct de vedere al procentului din populaþie carefoloseºte serviciile oferite de bibliotecã în USA,
Europa (Þãrile Nordice care sunt plasate pe primulloc în lume în ceea ce priveºte educaþia) ºiRomânia, rezultatele ar fi urmãtoarele: peste 69%
în USA, peste 90% în Þãrile Nordice, în Româniapeste 12%. De ce diferenþe aºa de mari? Simplu.
Oamenii sunt obiºnuiþi de la vârste fragede sãfoloseascã serviciile pentru care plãtesc taxe ºi
impozite.Prin intermediul schimburilor de experienþã, neîntâlnim cu profesioniºti care fac cinste meseriei
de bibliotecar. Aceºtia ne îndrumã ºi ne dau sfaturide urmat atât pentru personalul care lucreazã în
biblioteci, cât ºi pentru pãrinþi, copii, tineri ºi bunici.

Cele ce urmeazã au fost adunate de
bibliotecari dâmboviþeni cu ocazia consfãtuirilor
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metodice sau participând la diferite cursuri de
perfecþionare profesionalã organizate la nivel lo-cal sau naþional. Trebuie sã mulþumim în speciallui Brandy Bates care, în cadrul unui atelier realizat
la Biblioteca Naþionalã a României, ne spunedespre cum ar trebui sã abordãm copiii pentru ca
sã îi pregãtim pentru viaþã.Aºadar:1. Începe sã citeºti cât mai devreme copiilor.
Cu cât începi mai repede, cu atât va fi mai uºor ºimai bine.

2. Copiilor de la 0 la 3 ani, este important sãle oferiþi cãrþi ce conþin repetiþii. Pe mãsurã ce
cresc adãugaþi cãrþi previzibile ºi cu rime.3. În timpul lecturii repetate a unei cãrþiprevizibile, opriþi-vã ocazional la o propoziþie cheie
ºi lãsaþi copilul sã completeze cuvintele.4. Citiþi cât de des aveþi timp pentru asta.

5. Stabiliþi cel puþin un moment al zilei pentrupoveºti în fiecare zi.6. Þineþi minte � arta ascultãrii este una
dobânditã. Se cultivã ºi se învaþã treptat � nu seîntâmplã peste noapte.

7. Începeþi cu cãrþi cu imagini care au doarcâteva propoziþii pe fiecare paginã, apoi treceþi
treptat la cãrþi cu mai mult text ºi mai puþineimagini, spre a ajunge la cãrþi cu capitole.

8. Variaþi lungimea ºi subiectul lecturii, citiþiatât ficþiune cât ºi non-ficþiune.

9. Pentru a încuraja implicarea, invitaþi copilul
sã întoarcã paginile atunci când e momentul.10. Înainte de a începe sã citiþi un text, citiþiîntotdeauna numele cãrþii, autorul ºi ilustratorul,
copiii învaþã astfel cã cei care creeazã cãrþile suntoamenii, nu maºinile.

11. Prima datã când citiþi o carte, discutaþidespre ilustraþia de pe copertã � Ce crezi cã nepovesteºte cartea aceasta?
12. În timp ce citiþi, menþineþi interesulascultãtorilor, implicaþi participanþii întrebând

ocazional � Ce crezi cã se va întâmpla maideparte?
13. Cãrþile cu imagini pot fi citite cu uºurinþãtuturor copiilor din toatã familia, chiar dacã auvârste diferite. Dacã sunt mai mult de doi ani

diferenþã între copii (ºi deci, diferenþe sociale ºiemoþionale mari), e mai bine sã le citiþi individual.
Acest lucru necesitã mai mult efort din parteapãrinþilor, dar beneficiile sunt pe mãsurã.14. Evitaþi pasajele descriptive lungi, citiþi-le
doar cât timp imaginaþia ºi atenþia copilului suntcapabile sã vã urmãreascã. Nu e nimic greºit
în a le scurta sau elimina. Citiþi textul înainte dea le citi copiilor pentru a identifica astfel de
fragmente, le puteþi marca cu un creion, pemargine. Charles Dickens fãcea acest lucrudeseori când citea în public.

15. Dacã capitolele sunt lungi sau nu aveþidestul timp în fiecare zi sã terminaþi un capitol
întreg, gãsiþi un moment de suspans la care sãvã opriþi. Lãsaþi audienþa în aºteptare, vor numãraminutele pânã la urmãtoarea lecturã.

16. Permiteþi ascultãtorilor sã se liniºteascã,sã-ºi aranjeze picioruºele ºi sã-ºi pregãteascã
mintea pentru poveste. Dacã e vorba de un ro-man, începeþi prin a recapitula ce s-a întâmplat în
fragmentul citit ieri. Atmosfera e foarte importantãpentru ascultare. Un mesaj autoritar precum �Opriþi-vã ºi liniºtiþi-vã!/ Staþi drept!/ Fiþi atenþi!/  �
nu creeazã o atmosferã potrivitã.17. Dacã citiþi o carte cu imagini, asiguraþi-vã
cã toþi copiii pot vedea imaginile cu uºurinþã. Laºcoalã sau la grãdiniþã, cu copiii aºezaþi însemicerc în faþa dumneavoastrã, aºezaþi-vã uºor
deasupra lor pentru ca cei din spate sã poatãvedea imaginile peste capetele celorlalþi.

18. Când citiþi un roman, aºezaþi-vã astfelîncât ºi dumneavoastrã ºi copiii sã vã simþiþi
confortabil. Nu citiþi ºi nu staþi în faþa unor ferestreluminate puternic. Lumina va deranja ochii celordin auditoriu.
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19. Amintiþi-vã cã oricui îi place o carte frumos

ilustratã, chiar ºi unui adolescent.20. Alocaþi timp pentru discuþii dupã ce aþi citito poveste, fie cã sunteþi acasã sau la ºcoalã.
21. O carte stârneºte o mulþime de gânduri,speranþe, frici ºi descoperiri. Permiteþi-le sã iasã

la suprafaþã ºi ajutaþi copilul sã le gestioneze ver-bal, în scris sau într-o exprimare artisticã, în funcþiede înclinaþia fiecãruia. Nu transformaþi discuþiile
în interogatorii ºi nu insistaþi sã scoateþi ointerpretare anume de la copil.

22. Fiþi cât se poate de expresivi când citiþi.Dacã este posibil, schimbaþi tonul vocii pentru a
se potrivi cu dialogul. Ajustaþi ritmul pentru a-lpotrivi cu povestea. În timpul unei pãrþi cu suspans,încetiniþi ºi coborâþi-vã vocea.

23. Cea mai comunã greºealã la cititul cuvoce tare � fie cã este vorba de un copil de 7 ani,
fie un adult de 40 � este cititul prea rapid. Citiþidestul de lent pentru a permite copiilor sã-ºi sãvadã imaginile din carte fãrã sã se simtã grãbiþi.
Atunci când citiþi repede, nu mai aveþi timp sã fiþiexpresivi.

24. Citiþi cartea înainte de a o citi cu voce tare.Aceastã lecturã în avans vã permite sã identificaþi
pasaje pe care doriþi sã le scurtaþi, eliminaþi saupe care sã le dezvoltaþi.25. Daþi viaþã autorului ºi cãrþii acestuia.
Cãutaþi informaþii personale despre autor peinternet ºi citiþi mereu informaþiile de pe coperta
cãrþii. Spuneþi audienþei ceva despre autor, fie laînceput, fie dupã ce aþi terminat povestea. Acestlucru le transmite mesajul � cãrþile sunt create de
oameni, nu sunt fãcute de maºini.26. Adãugaþi o a treia dimensiune cãrþii, ori de
câte ori este posibil. De exemplu, sã aveþi pregãtitun pahar cu creioane mov în timp ce citiþi Harold
ºi creionul mov, scrisã de Crocket Johnson(Editura Arthur).

27. Încurajaþi membrii familiei care locuiesc
departe sã se înregistreze citind poveºti care potfi trimise copilului. Invitaþi alþi profesori/educatoare,pãrinþi ºi celebritãþi locale sã citeascã copiilor
(cum ar fi un poliþist din localitate).28. Pentru cititorii reticenþi sau copiii mai activi
este dificil sã stea liniºtiþi ºi sã asculte. O foaie dehârtie ºi creioane colorate le þin mâinile în timp ceascultã.

29. Taþii ar trebui sã facã un efort suplimentarpentru a citi copiilor lor. Din cauzã cã majoritatea
educatoarelor ºi învãþãtoarelor sunt femei, bãieþiiasociazã cititul ca fiind o ocupaþie femininã sau
legatã de ºcoalã. ªi, din pãcate, prea mulþi taþipreferã sã fie vãzuþi cã joacã fotbal în curte cubãieþii lor decât ducându-i la bibliotecã. Nu din
întâmplare notele bãieþilor au scãzut dramatic înultimele 3 decenii. Implicarea timpurie a tatãlui în
lecturi ºi poveºti poate contribui mult la a poziþionacãrþile la acelaºi nivel ca ºi sportul, în lumeabãieþilor.

30. Când copiii vor sã citeascã e mai bine caacea carte sã fie prea uºoarã decât prea grea,
aºa cum o bicicletã de începãtor e bine sã fie preamicã decât prea mare.Punem aceste sfaturi, cãrora noi le-am dat
viaþã în biblioteci mici din judeþul Dâmboviþa înultimii ani, la dispoziþia tuturor celor care doresc
un viitor mai bun pentru copii noºtri, pentru noi.Lucrând împreunã prin intermediul bibliotecilor din
comunitãþi mici putem transforma visurile înrealitate....în România bibliotecile sunt încã în viaþã.
Folosiþi-le!

Vlãduþ Andreescu
Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa
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Ziua internaþionalã
a persoanelor vârstnice

Ziua internaþionalã a persoanelor vârstnice estemarcatã în fiecare an la data de 1 octombrie pentrupromovarea drepturilor acestora, prin încurajareade a participa activ la viaþa economicã, politicã,socialã ºi culturalã, dar ºi pentru promovarea unei
imagini pozitive a îmbãtrânirii, lipsitã dediscriminare, prin incluziune socialã.Aceastã sãrbãtoare a fost instituitã în 1990 deAdunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite,iar printr-o serie de rezoluþii ulterioare s � au cerutguvernelor statelor membre ONU sã elaboreze cu
prioritate programe vizând sprijinirea persoanelorde vârsta a treia.Potrivit ONU, la nivel mondial, populaþia de peste60 de ani este estimatã sã ajungã la 1,4 miliarde în2030. La nivel european, speranþa de viaþã atinge,în 2050, valoarea medie de 81 de ani la femei ºi
75 de ani la bãrbaþi.Uniunea Europeanã în ansamblu se confruntãcu o îmbãtrânire a populaþiei. Potrivit unui studiudemografic publicat în anul 2015, de Oficiul Euro-pean de Statisticã (Eurostat), pânã în anul 2080,aproape 30% din cetãþenii Uniunii Europene voravea vârsta de 65 de ani sau peste.

În România, potrivit aceluiaºi studiu, segmentulpopulaþiei vârstnice va înregistra o tendinþãacceleratã de creºtere. Dacã în 1990, persoaneleîn vârstã de 60 de ani ºi peste, reprezentau 10,3%din totalul populaþiei, pentru anul 2080 sepreconizeazã un procent de peste 21,8%.
Acest fenomen al îmbãtrânirii populaþiei implicãnecesitatea acordãrii unei atenþii sporite nevoilorspeciale ºi problemelor cu care se confruntã

persoanelor în vârstã, în special în privinþa risculuisãrãciei ºi excluziunii sociale.În acest sens Biblioteca Judeþeanã �Ion HeliadeRãdulescu� Dâmboviþa a sãrbãtorit în data de 2octombrie, în cadrul Sãlii Multimedia � Internet, ZiuaInternaþionalã a Vârstnicilor printr-o întâlnire cu
membri Clubului Pensionarilor Activi, �tineri
pensionari� activi, uniþi, plini de viaþã.Întâlnirea a avut ca temã de discuþie �Rolurile
vârstei a III-a� cu exemple personale despremodalitãþile prin care buneii pot fi implicaþi activ însocietate ºi despre acceptarea vârstei de
pensionare.Doamnele ºi domnii, tineri pensionari, auafirmat cã:� �suntem aici o familie fericitã, bucuroasã ºi
împlinitã. Impresionante cuvintele de preþuire la
adresa noastrã din partea generaþiei tinere. Iubirea
ºi bucuria cititã pe feþele tinerilor, ne aratã cã am
lãsat lucruri bune în urma noastrã ºi suntem unele
din modelele de urmat.�� �într-o atmosferã cu iz sãrbãtoresc am fost
primiþi cu drag, unde preþuirea, respectul, bunul
simþ, profesionalismul ne-au fãcut sã ne simþim
musafiri doriþi ºi apreciaþi.�Parteneri ai acestei întâlniri au fost:� Fundaþia Andrei� Farmacia Catena� Farmacia Hyperici

Florina Rotaru
Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa
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Biblioteca trãieºte în prezent,
dar se concentreazã pe viitor

Trãieºte... ºi se strãduieºte �sã respire� aer
proaspãt, nou, împreunã cu utilizatorii sãi, care nu
sunt deloc puþini ºi dezinteresaþi, aºa cum poate
pãrea�

Într-o lume în care urâtul, vulgaritatea,
grosolãnia ºi incultura fac casã bunã cu zgomotul
iscat de manele, claxoanele bolizilor ºi de stridenþele
faunei politice, cine se mai gândeºte ºi la bunul
gust?

Într-o societate în care pe toate canalele me-
dia se promoveazã ridicolul, ignoranþa într-un mod
agasant, repetitiv� cui revine rolul de a deschide
drumul cãtre cunoaºtere, informare, educaþie, nou
ºi frumos???

În primul rând familiei� pentru cã familia este
datoare sã deschidã porþile cãtre cunoaºtere, sã
contureze caractere, atitudini, aptitudini, sã educe
ºi sã susþinã preocuparea pentru frumos.

Apoi ºcoala�rolul primordial pe drumul
cunoaºterii revine incontestabil ºcolii. Dacã aceasta
reuºeºte sã inducã nevoia ºi plãcerea de a gusta
o frazã frumoasã, de a încerca o idee originalã, de
a frecventa curent lumea artelor, de a încuraja ºi
susþine interesul pentru culturã, atunci publicul va
evolua.

ªiii� BIBLIOTECA!�da! �biblioteca publicã,
pentru cã reprezintã un context de formare a
personalitãþii, alãturi de familie ºi ºcoalã ºi poate fi
un punct de reper în existenþa fiecãruia dintre noi.

Sau nu?....Atunci ar trebui sa fie! Sigur�Pe
harta obiectivelor importante din frumosul nostru
oraº, bifãm, recunoscându-i importanþa ºi

Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu�.
Pivot al comunitãþii, un organism viu în continuã

creºtere, aceastã instituþie are menirea de a fi la
dispoziþia oamenilor prin serviciile ºi programele pe
care le oferã în mod gratuit, nedescriminatoriu ºi
are misiunea nobilã de a transmite cunoaºtere prin
intermediul tuturor resurselor disponibile, de a servi
interese de informare, educaþie, recreere. ªi pentru
cã noi, bibliotecarii, credem în aceastã misiune
nobilã, dar ºi pentru cã suntem plini de viaþã, deloc
plictisitori, adevãraþi profesioniºti, ºtiind sã împletim
frumosul cu plãcutul ºi utilul, am organizat programul
�Vacanþã la bibliotecã�, program care a prins atât
la copii cât ºi la pãrinþi.

A fost gândit ca un program recreativ, cu
activitãþi ingenioase, diversificate, distractive,
destinate elevilor de curs primar ºi gimnazial ºi în
acest an s-a derulat în perioada 3 iulie-11 august
2017, pe grupe de 25-30 de copii, coordonate de
bibliotecari, cu ajutorul partenerilor ºi în locaþii
diferite, dar ºi în aer liber.

Paleta temelor e variatã ºi atractivã: Sã ne
cunoaºtem prin joc � încurajând abilitãþile de
comunicare ºi socializare am fãcut cunoºtinþã într-
un mod plãcut, prin jocuri interactive. Micii contabili
� un subiect de actualitate, o abordare nouã, pe
specificul vârstei am învãþat cum sã facem economii,
cum sã câºtigãm bani, la ce sã renunþãm ºi cum sã
negociem atunci când e vorba de câºtigul nostru,
prin bunãvoinþa doamnei Gabriela Anghel,
preºedinta CECCAR Dâmboviþa

În lumea teatrului � o temã de suflet, pentru
mulþi, prin care am dorit sã inducem gustul ºi
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interesul pentru arta nemuritoare a teatrului, dar ºi
deprinderea unor cunoºtinþe necesare interpretãrii
artistice, prin sprijinul actriþei Camelia Varga, de la
Teatrul �Tony Bulandra� Târgoviºte.

Sã fim isteþi! Sã fim atenþi!  � activitate
concentratã pe stimularea interesului pentru
jocurile logice ºi de strategie, dar ºi pe deprinderea
tehnicilor de învãþare rapidã ºi identificarea stilului
propriu de învãþare, totul cu ajutorul psihologului
Mihaela Ghercã.

Vizitãm ºi învãþãm � aici am bifat vizitarea
obiectivelor importante din oraºul nostru,
beneficiind de sprijinul instituþiilor partenere.

Party la bibliotecã � ne-am exprimat liber, artis-
tic, momente pregãtite individual sau în grup, am
dansat, am cântat, am recitat, ne-am distrat ºi am
premiat pe toþii participanþii. Cu mic cu mare, pãrinþi,
bunici ºi fraþi mai mici s-au bucurat de spectacol ºi
candoare, promiþând sã revinã ºi la alte programe
de vacanþã. Primãria Târgoviºte a alocat un fond
pentru achiziþionarea de cãrþi, ce au fost date ca
premii tuturor participanþilor la acest amplu program.

ªi astfel s-a ajuns la cea de-a 9-a ediþie, ceea
ce spune multe,�bune ºi frumoase despre micii
beneficiari, despre noi bibliotecarii, cei implicaþii ºi
dedicaþi, care prin dãruire ºi respect faþã de

meserie, de public � cititori ºi nu numai � am fãcut
viabil ºi posibil derularea cu succes a acestui
longeviv proiect.

�E ceva sã ai o bibliotecã, dar e ºi mai mult sã
te serveºti de ea cu înþelepciune�! Cu înþelepciune
se folosesc cititorii noºtri de toate serviciile pe care
le pune la dispoziþie biblioteca, cu talent, dragoste
pentru ceea facem ºi respect pentru oameni, îi
aºteptãm noi, bibliotecarii de fiecare data.

Claudia Chebac ºi Camelia Petre
Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa
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Dialog între actualii ºi viitori dascãli: Programul
�Pedagogia � de la clasici la contemporani�

În mai multe þãri, aºa numita Ziuã a profesorului
este ziua specialã de apreciere a cadrelor didactice.
În unele dintre statele lumii, ziua este
sãrbãtoritã la sfârºitul primei sãptãmâni
din luna octombrie, în timp ce în altele
este celebratã într-o zi lucrãtoare. Din
anul 1994, UNESCO a stabilit ca Ziua
Internaþionalã a Profesorului / Educaþiei
sã fie sãrbãtoritã în fiecare an pe 5
octombrie.

Intratã de câþiva ani în calendarul
de activitãþi al Bibliotecii Judeþene �I.
H. Rãdulescu� Dâmboviþa, Ziua
Internaþ ionalã a Educaþiei  a fost
marcatã, începând din 2016, cu un
program deosebit prin complexitatea
momentelor, la care au contribuit
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dâmboviþa, Colegiul  Naþional

�Constantin Cantacuzino� ºi Liceul de Arte
�Bãlaºa Doamna� din Târgoviºte.
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La originea acestui program a stat iniþiativaInspectoratul ªcolar Judeþean Dâmboviþa ºi a
Bibliotecii Judeþene �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa de
a organiza, cu ocazia Zilei Educaþiei, un concurs
dedicat în exclusivitate elevilor de liceu ce se
pregãtesc pentru cariera de cadru didactic.

Astfel, alãturi de Colegiul Naþional �Constantin
Cantacuzino� din Târgoviºte, singura instituþie de
învãþãmânt dâmboviþeanã cu clase de profil
pedagogic, s-a decis organizarea unui concurs de
cunoºtinþe ºi abilitãþi, în care zece echipaje mixte
de doi elevi (unul de clasa a IX-a, celãlalt de clasa
a X-a), selectaþi dintre cei cu performanþedeosebite, sã-ºi demonstreze cunoºtinþele
acumulate prin studiu, dar ºi abilitatea de a
rãspunde prompt ºi eficient, în contextul apariþiei
unor situaþii dificile, în activitatea la clasã.

Succesul acestei iniþiative în 2016, a determinat
organizarea unei a doua ediþii la 5 octombrie 2017,
pãstrându-se genericul �Pedagogia � de la clasici
la contemporani� ºi partenerii din mediul educaþional.

Aceastã a doua ediþie s-a bucurat de prezenþa
reprezentanþilor autoritãþilor locale, printre care ºi
preºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa,Alexandru Oprea, care a þinut sã evidenþieze

recunoºtinþa pe care o poartã profesorilor sãi: �Per-
sonal, azi vreau sã vã mãrturisesc faptul cã le sunt
dator ºi recunoscãtor oamenilor care mi-au deschis
drumul cãtre cunoaºtere. Nu voi uita niciodatã cã
datoritã lor am devenit mai bun, mai încrezãtor, mai
responsabil.�

 O surpriza a constituit prezenþa sopranei de
renume internaþional Felicia Filip, ea însãºi cadru
didactic universitar, care, pe lângã frumoasele
cuvinte adresate în deschiderea evenimentului, a
purtat un dialog interesant cu numeroºii elevi
prezenþi în sala de conferinþe a bibliotecii judeþene.

Punctul central al programului a fost, ca ºi înanul trecut, concursul în care ºi-au demonstrat
cunoºtinþele ºi abilitãþile cele mai bune eleve ale
claselor cu specializarea pedagogic ale Colegiului
Naþional �Constantin Cantacuzino�, pregãtite de
profesorii Florentina Radu, Cristina Marin, Lavinia
Râpeanu ºi Alexandru ªtefãnescu. Toate
participantele au fost premiate cu lucrãri de
specialitate, utile în pregãtirea lor, achiziþionate prin
fondul asigurat de cãtre Primãria Municipiului
Târgoviºte.

În paralel, s-a desfãºurat un dialog susþinutîntre cadrele didactice (printre care ºi conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dâmboviþa) ºi elevii prezenþi în sala de
conferinþe, centratã pe propunerile de
îmbunãtãþire a sistemului de
învãþãmânt românesc.

Momentele de dialog ºi concurs au
fost completate cu o prezentare
susþinutã de Raluca Stan, elevã a
Colegiului Naþional �Constantin
Cantacuzino� � � Istoria ºcolii
dâmboviþene�, dar ºi cu momentemuzicale în interpretarea elevilor
Liceului de Arte �Bãlaºa Doamna� din
Târgoviºte, coordonaþi de profesoara
Oana Preda.

Alexandru V. ªtefãnescu
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Salonul Editorial �Ion Heliade Rãdulescu� �
ediþia a XVI-a

DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

Salonul Editorial �Ion Heliade Rãdulescu� desfãºurat
în perioada 8-10 septembrie 2017 poate fi asemuit de
bunã seamã cu o adevãratã bunãvestire care anunþã
toamna culturalã din vechea cetate a Târgoviºtei.

Anul acesta Salonul de carte de la Târgoviºte, ajuns
la cea de�a XVI-a ediþie, a venit cu un program extrem
de atractiv de evenimente, autori renumiþi ºi, bineînþeles,
cele mai spectaculoase reduceri la cãrþile unora dintre
cele mai importante edituri din România.

Timp de patru zile, Salonul de carte de la Târgoviºte
ºi-a þinut uºile deschise, având un program generos de
vizitare cuprins între orele 10-21. În pofida faptului cã, în
prezent, alte surse de informaþie lasã tot mai puþin teren
cãrþilor, numãrul sporit al vizitatorilor a demonstrat cã
oamenii mai au nevoie de ele. Principalii oaspeþi ai
târgului au fost de departe pãrinþii ºi copiii lor. De altfel,
oferta editurilor a fost pe mãsura cerinþei cititorilor. Edituri
de prestigiu distribuitoare de carte româneascã ºi-au
prezentat oferta, publicul având astfel posibilitatea de a
alege cãrþi din diverse domenii. O simplã plimbare prin
scuarul primãriei Târgoviºte le-a adus târgoviºtenilor
nebãnuite surprize ºi, mai ales, cele mai proaspete cãrþi
în biblioteca personalã.

Este interesant de luat în seamã modul în care, ºi
de aceastã datã, salonul de carte de la Târgoviºte s-a
dorit a fi o frumoasã campanie socialã ºi culturalã care
ºi-a propus sã încurajeze lectura în rândul tinerilor ºi,
mai ales, în rândul celor care ar vrea sã citeascã

Editurile ºi instituþiile editoare participante la ediþia

din acest an au fost: ALL; Arhiepiscopia Târgoviºtei;
Bibliotheca; Cetatea de Scaun; Eikon; Humanitas;
Niculescu; Singur; Tritonic; Meteor Press; Paralela 45;
Tipo Moldova; Centrul EUROPE DIRECT Târgoviºte;
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa; Complexul
Naþional Muzeal �Curtea Domneasca� Târgoviºte;
Societatea Astronomicã Românã de Meteori.

Prima zi din cadrul Salonului a debutat cu lansarea
volumelor: �Diaconul Coresi � ctitor de limbã românã,
misionar al credinþei strãbune ºi slujitor devotat al
neamului românesc�, �Catedrala mitropolitanã din
Târgoviºte � simbol al efervescenþei misionare, spirituale
ºi culturale muntene � 500 de ani de la începutul ridicãrii
ei�, �Adevãrul ºi frumuseþea credinþei creºtine �
îndrumãtor pentru tinerii de azi�, �Ieromonahul Macarie
ºi excelenþa tipograficã de la Târgoviºte în secolele XVI-
XVIII�, �Tinerii în comunitatea parohialã�, �Cultul
bisericesc � descoperirea prezenþei dumnezeieºti în
comuniune de credinþã�, �Arta � expresie a frumuseþii
dumnezeieºti�, �Mãnãstirea Stelea� � lucrãri apãrute sub
egida Editurii Arhiepiscopiei Târgoviºtei ºi prezentate
de pr. consilier Marian Puiescu.

În cea de-a doua zi a Salonului editorial, EdituraTritonic a propus spre dezbatere volumele: �Domino
(antologie mystery)� � autori: Lucian Dragoº Bogdan,Daniel Timariu, Teodora Matei, Anamaria Ionescu,Bogdan Hrib; �Zodiac (seria Sergiu Manta, vol. 2) �
autor: Anamaria Ionescu; �Un glonþ pentru Julieta
(poezie)� � autor: Tony Mott; Efectul Mandela (seria
Biblioteca de pe scãri) � autor: Petru Berteanu;�Patimile doamnei ministru (seria Stelian Munteanu) �
autor: Bogdan Hrib. Maratonul lucrãrilor celei de-a doua
zi este continuat de Editura Eikon cu volumele:

�Abandonaþii� (roman) � autor: Dr. Vladimir Opalcu;�În corp de val. Poezie italianã contemporanã�, �În alt
timp, în alt loc� � autor: Umberto Piersanti; �Amintiri
din Alzheimer� � autor: Alberto Bertoni; �Sinfonietta/
Simfonieta� � autor: Amedeo Anelli � Ediþii îngrijite ºi
traducere de Eliza Macadan; �Rezervaþia de himere� �
autor: Ion Þoanþã; �Autoportrete în oglinzile cãrþilor� �
autor: Vianu Mureºan; �Politicã ºi demografie în
România comunistã (1966-1989)� � editori: RalucaNicoleta Spiridon, Liviu Marius Bejenaru;
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�Surghiunul � Drumul pãtimirilor prin Siberia de gheaþã
� Mãrturisiri ale victimelor regimului comunist de ocupaþie
� 76 de ani de la prima deportare în masã din 13 iunie
1941� � autori: Maria Nestor-ªoimu, Elena ªoimu-Postolachi; �Imaginea fãrã frontiere� � autor: Dorinªtefãnescu (coord.); �Soarele cenuºiu al dimineþii.
Iubire ºi teroare în vremea revoluþiei� � autor: AdrianaGurãu; �La masa presei � Memoriile unui jurnalist
sportiv� � autor: Adi Dobre; �Ioan Petru Culianu �
Ipostazele unui eretic� � autor: Raul Popescu; �Pustiul
binelui � Eseuri filosofice� � autor: Horia V. Pãtraºcu;
�Imaginarium� � autor: Sorin Tunaru; �Lumina din um-
bra mamei (roman)�, �Interval. În cãutarea fericirii (eseuri)�
� autor: Elena Luminiþa Burlacu; �Plotin � Despre
nemurirea sufletului� � traducere din greacã ºi
interpretare de Dan Tomuleþ; �Heralda�, �Apter� � autor:Serghie Bucur � Invitaþi: Eliza Macadan, RalucaNicoleta Spiridon, Liviu Marius Bejenaru, CristianCrãciun, Silviu Moldovan, Serghie Bucur, IonÞoanþã.

În dupã-amiaza aceleiaºi zile Editura Singur a
lansat volumele: �O noapte de iubire (poezie)�, �Surâsul
vieþii (poezie)�, �Zborul iubirii (poezie)�, �Printre gânduri
desculþe (poezie)� � autor: Viorel Birtu-Pîrãianu;
�Poeme întomnate (poezie)� � autor: George Ioniþã;
�Lacrimi christice (poezie)� � autor: Ion Þoanþã; �Paºi
peste margine de timp (poezie)� � autor: Mihaela Banu;
�Izvorul vieþii � Cântec pentru soare (poezie)� � autor:Alex Vâlcu; �Simfonia unui dor (poezie)� � autor:Mihaela Mircea; �Sã crezi în vise (roman)� � autor:Maria Dobrin; �Umblând pe-aici (prozã scurtã)�, �Scrum
(poezie)� � autor: ªtefan Doru Dãncuº; �STYX (poezie)�,
�Filoverba � repere critice (vol. III)�, �Filoverba magna �
repere critice � antologie (criticã literarã)� � autor: Danªalapa; �Omul din acea Dacie care a avut numãrul
1501 când a ieºit pe poarta doi a uzinei de la Colibaºi
(roman SF)� � autor: Gabriel Cazan; �Extras din
memoria universului (prozã scurtã)� � autor: AnghelZamfir Dan, �Neuitatele vremi... (prozã scurtã)� � autor:Grigorie M. Croitoru; �Vise scurte de vineri (poezie)�,
�Privire prin fereastra cu geamuri sparte (poezie)� � autor:Dan C. David (Autor distins cu premiul revistei Itaca �
Dublin, pentru �Cartea anului 2016�); �Volume de aer II
(poezie)� � autor: Emanuel Pope; �Devenirea prin
suferinþã (roman)� � autor: Grig Gociu; �Elegiile
întoarcerii (poezie)� � autor: Viorel Ploeºteanu.

Ultima zi a Salonului editorial s-a bucurat de prezenþaEditurii Bibliotheca, editurã localã, care datoritã
calitãþii deosebite a lucrãrilor scoase dar ºi a conþinutului
acestora, ocupã un loc important pe piaþa editorialã. Au
fost lansate volumele: �Joc prin iarba firii (poezie)� �
autor: Florea Turiac; �Revanºa lecturii (criticã literarã)�
� autor: Nicolae Oprea; �Amintiri din clepsidrã (poezie)�
� autor: Carmen Georgeta Popescu; �Triada literatorilor
istorici. Heliade � Eminescu � Caragiale (istorie literarã)�
� autor: George Coandã; �Eu, agenþia mea de ºtiri
(prozã)� � autor: Savian Mur; �Chipuri ale Ochlocraþiei
(eseu)� � autor: Pompiliu Alexandru; �Ecaterina

(nuvelã)� � autor: Maria Mirea; �Alte exerciþii de
admirare (criticã literarã)� � autor: Niculae Ionel;
�Târâtoare� (poezie) � autor: Savian Mur; �Agremin ºi
încã ceva (metaroman)� � autor: Corin Bianu; �Emanoil
Toma (monografie)� � autor: George Toma Veseliu;
�Bârfa neuronilor / Raport de gardã... fãrã zgardã
(epigrame)� � autor: Kir Papas; �Estetismul (criticã
literarã)� � autor: Vladimir Streinu; �Constantin
Eretescu (monografie)� � autor: Iordan Datcu; �Nãvala
norilor, vol. II (roman)� � autor: Iulian Moreanu; �Din
viaþa unui ºoarece de bibliotecã sau Cum te poþi împlini
prin culturã (memorialisticã)� � autor: GheorgheBuluþã; �Ioºca, Sicã ºi Miticã (prozã)� � autor: NicolaeVasile; �Totul prezenþei în �Litere� sau Cum am trecut
rub(r)iconul (criticã literarã)� � autor: Mihai Cimpoi;
�Confreria. Convorbiri ºi confesiuni. O istorie a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni în interviuri, Vol. II (istorie
literarã)� � autor: Mihai Stan; �Bibliotheca XX. Din
istoria unei edituri târgoviºtene (istorie literarã)� � autor:Mihai Stan ºi Alexandru Muscalu; �Manual de Ra-
dio Orientare (ARDF)� � autor: Pavel Babeu (YO9TW;
�Istoria Târgoviºtei. O Cetate Eternã a românilor.
Cronologie enciclopedicã (istorie)� � autor: GeorgeCoandã; �Târgoviºte � ore astrale ale cetãþii. Analecte
(istorie)� � autor: Victor Petrescu ºi Mihai Stan; �Am
ratat eternitatea (poezie)� � autor: ConstanþaPopescu; �ªcoala prozatorilor târgoviºteni. Receptarea
criticã a operei lui Alexandru George (criticã literarã)�
� lucrare prezentatã de Mihai Stan, Victor Petrescuºi George Coandã.

Salonul de carte de la Târgoviºte a devenit în timp
un loc al întâlnirilor cu oameni ºi cãrþi. Entuziasmul
colectiv, grupurile de elevi care vin la câte o lansare sau
unii care vin din purã curiozitate ºi prin hazard ajung sã
facã o alegere bunã, standurile decente, marcate de
simplitate, în care noutãþile îþi sar repede în ochi dar ºi
standurile inedite, în care elemente hibride, din afara
cãrþilor, fac corp comun cu acestea, reprezintã o
adevãratã provocare ce au fãcut din Salonul de carte de
la Târgoviºte un orãºel în miniaturã, un oraº al cãrþilor.

Daniela Iordache
Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa
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Cartea vs. Filmul�

la Biblioteca Orãºeneascã Titu

Biblioteca Orãºeneascã Titu � punct deinformare europeanã, prin activitãþile sale deanimaþie socio-culturale ºi educative, a devenit unadin cele mai importante instituþii de culturã din oraºulTitu, transmiþând mai departe dragostea pentru totce reprezintã: culturã, artã, tradiþie, civilizaþie ºineam, fãcându-se cunoscutã atât în localitate,
judeþ, þarã dar ºi în afara graniþelor.Misiunea sa este de a oferi utilizatorilor sãi:informaþie de calitate, studiu, lecturã ºi recreere,gratuit ºi nediscriminatoriu ºi cunoaºtere prin bazade date a colecþiilor pe care le deþine.De asemenea, biblioteca oferã membrilorcomunitãþii spaþii unde aceºtia continuã sã înveþe,dezvoltându-ºi abilitãþile de bazã, necesare pentruparticiparea la viaþa socialã, culturalã ºi economicãa comunitãþii. Aceasta presupune dezvoltareaculturii generale, studierea limbilor, dezvoltareaabilitãþilor de lecturã, dezvoltarea competenþelortehnologice etc.

Un loc deosebit în activitatea bibliotecii ocupãpromovarea cãrþii ºi a lecturii. Prin activitãþileorganizate diferenþiat pentru diferite categorii deutilizatori biblioteca stimuleazã ideile, discuþiile,cultura dialogului ºi implicit creativitatea.Prin activitãþi practice, proiecte interactive ºiprograme educaþionale, Biblioteca OrãºeneascãTitu oferã, utilizatorilor tineri, suport ºi îndrumare,în vederea alegerii conºtiente a unei cariere.

�A construi o bibliotecã înseamnã a crea o viaþã. Biblioteca nu
va fi niciodatã o colecþie întâmplãtoare de cãrþi.�

Carlos María Domínguez

Unul dintre cele mai noi servicii de bibliotecãeste �CinEd �Educaþie pentru copii ºi tineri cu ºi
prin film în vederea alegerii în mod conºtient a unei
cariere�, prin programul EduCaB, unde copii ºi tineriiau ºansa sã descopere diversitatea cinematografieieuropene ºi în acelaºi timp sã-ºi dezvoltecapacitatea de analizã criticã, sã acumuleze
cunoºtinþe în privinþa limbajului cinematografic ºi aprocedeelor utilizate în film, de a înþelege ºiinterpreta un mesaj audio-vizual, precum ºi sã seapropie de cinematografie ca artã ºi industrie.Acest serviciu a fost implementat în urma unoractivitãþi CinEd în judeþul Dâmboviþa, în cadrulparteneriatului strategic pe termen lung dintreSocietatea Culturalã NexT ºi platforma naþionalãRomânia EduCaB via Biblioteca Judeþeanã �Ion
Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa ºi Centrul EUROPE
DIRECT Târgoviºte, având ca scop creºtereacapacitãþii bibliotecilor publice de a rãspundenevoilor locale, canalizând resurse educaþionale
pentru activarea unor mecanisme de dezvoltaredurabilã în comunitãþi.Un prim pas în derularea acestui serviciu debibliotecã, au fost sesiunile de instruire ºi formareadresate facilitatorilor educaþionali cât ºi abibliotecarilor publici organizate la sediul BiblioteciiJudeþene Dâmboviþa, având ca invitaþi speciali,critici de film, actori, regizori etc. În timpul sesiuniloram fost instruiþi cum sã folosim platforma online,cum sã descãrcãm filmele din catalogul CinEd învederea organizãrii de proiecþii.Al doilea pas a fost implementarea acestui
serviciu, ce a fost primit cu entuziasm de cãtre copiiiºi tinerii din comunitate.Astfel cã, la prima întâlnire cu filmul european
�Shelter/Adãpostul� Bulgaria, 2010 scenariu ºi regie� Dragomir Sholev, cei prezenþi au urmãrit povestealui Radostin, un copil de 12 ani, ai cãrui pãrinþi preaocupaþi cu sportul, gãtitul ºi polemicile desprepoliticã, n-au timp sã observe cã el a crescut. Ceidoi se confruntã cu dispariþia lui Rado, care ajungeîn compania unor prieteni nepotriviþi pentru el,Courtney ºi Tenx.
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Dupã vizionarea filmului, copiii s-au bucurat deprezenþa unui invitat surprizã, ºi anume, AndraPetrescu, absolventã a Facultãþii de Film din cadrulUNATC I.L. Caragiale Bucureºti, secþia ComunicareAudiovizualã care le-a împãrtãºit din experienþa saprofesionalã de critic de film.
Un al treilea pas foarte important, a fostdeplasarea cãtre platourile de filmare Moromeþii 2la Talpa � Ogrãzile, judeþul Teleorman, unde amînvãþat despre regie, tehnicã ºi proiecþiecinematograficã, alãturi de actori consacraþiprecum: Marian Râlea, George Mihãiþã ºi CompaniaTV& Film Production.Cea de-a patra etapã ºi foarte importantã pentruoraºul Titu � peste 150 de tineri au participat lacastingul organizat de Libra Film Producþion, învederea realizãrii secvenþei destinatã manifestaþieistudenþilor din 8 noiembrie 1945. Tinerii � utilizatori

ai Bibliotecii Orãºeneºti Titu � vor participa cafiguranþi la filmãrile din filmul Moromeþii 2, alãturide Horaþiu Mãlãele.În general, e greu sã nu recunoaºtem însã cãun film atinge mai greu complexitatea unei cãrþi,personaje, intrigi, poveºti care se întrepãtrund,planuri paralele sunt mai uºor de manevrat într-ocarte, unde cititorul îºi construieºte în minte o imag-ine de ansamblu, fãrã a fi constrâns vizual.Pe de altã parte, filmul are marele avantaj de atransmite un mesaj puternic. Metamorfoza dintrevizual ºi textual, pusã într-o poveste de impact, are
darul sã te þinã lipit de ecran.Un moment foarte important pentru BibliotecaOrãºeneascã Titu, a fost participarea la Forumul
�Cultura în Educaþie� în luna octombrie a acestuian ºi a avut ca teme: Calitatea ºi Sustenabilitatea,

respectiv �Inspirã � Puterea exemplelor pozitive de
implicare a culturii în comunitate�, unde am participatcu prezentãri alãturi de Denisa Bodi, bibliotecar la
Biblioteca Comunalã Mãtãsaru ºi reprezentanþi aiRomânia EduCab.Astfel prin implementarea noului serviciu debibliotecã �CinEd � Educaþie pentru copii ºi tineri
cu ºi prin film în vederea alegerii în mod conºtient
a unei cariere�, aducem copii ºi tinerii mai aproapede bibliotecã.Mulþumesc, pe aceastã cale: România EduCab,CinEd, Societãþii Culturale NexT, BiblioteciiJudeþene �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa, EU-ROPE DIRECT Târgoviºte, Libra Film Producþion,Primãriei Oraºului Titu ºi Consiliului Local Titu
pentru implementarea ºi susþinerea noului serviciude bibliotecã în oraºul nostru!

Grigorescu Nicoleta Liliana
Biblioteca Orãºeneascã Titu

Poveºtile primilor aviatori civili
din România se spun la Gura Ocniþei!

Gura Ocniþei este o comunã în judeþul
Dâmboviþa, Muntenia, România, formatã din
satele: Adânca, Gura Ocniþei, Ochiuri ºi Sãcueni.
Ca ºi în alte câteva zeci de biblioteci publice din
judeþul nostru, aici se întâmplã lucruri deosebite
prin programul EduCaB România ºi toate acestea
prin intermediul bibliotecarului, a celui care dã viaþã
acestor instituþii de educaþie ºi culturã.

Aºa cum spuneam, la noi la bibliotecã se
întâmplã multe, iar astãzi vã voi povesti despre
cele întâmplate în data de 8 septembrie 2017.

De ceva vreme circulã prin comuna noastrã
(care numãrã aproape 10.000 de locuitori)
vestea cã organizãm întâlnir i  cu diferi te
personalitãþi locale la care se discutã despre
domeni i  º i  meseri i  mai puþ in cunoscute
publicului larg pentru ca ai noºtri copii ºi tineri
sã poatã sã aleagã o ºcoalã care sã le permitã
un viitor, o carierã de urmat. În sensul celor
arãtate, comunitatea din Gura Ocniþei a avut
ºansa sã participe la un curs atelier, unde s-au
spus poveºti despre primii aviatori civili din
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România la care ºi-au adus contribuþia ºi fii ai
satului, foºti piloþi.

�Sunt niºte poveºti absolut incredibile.
Încercãm sã venim în sprijinul tinerilor. Important
este sã ne alegem modelele corecte, modelele
bune.�, a explicat Mihai Lupu � unul dintre iniþiatorii
EduCaB România.

Sunt repere care i-au atras atenþia
preºedintelui þãrii � Klaus Johannis, promotor al
proiectului �România educatã�, astfel cã doi
consilieri din cadrul Administraþiei Prezidenþiale,
Nicoleta Nicolae ºi Laurenþiu ªtefan, au participat
la atelierul curs �Introducere în modernitate �
Poveºtile primilor aviator civili din România�. La
final cei doi consilieri ai preºedintelui au spus cã
�s-au aflat în ziua potrivita, la locul potrivit�.

Tot în cadrul atelierului copiii au aflat cu
surprindere cã, unul dintre consilierii de stat ai
Administraþiei Prezidenþiale, este o fiicã a comunei
noastre, care le-a vorbit despre cât de mult te
poate ajuta în viaþã deprinderea de a citi. Citãm:
�Cãrþile ne conecteazã cu toatã lumea! Cãrþile sunt
foarte frumoase. Dacã am avea un pic de timp
sau un pic de voinþã�Cãrþile vã pot ajuta, vã pot
fi prieteni foarte buni. Poate cã acum nu înþelegeþi,
dar nu este o chestie aºa nasoalã sã citim. De
fapt, este extraordinar. Este foarte interesant.�, a
mãrturisit Nicoleta Nicolae. Bineînþeles, cã a adus
pentru noi daruri, cãrþi din biblioteca personalã.

Cu acest prilej au fost alãturi de noi ºi preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa împreunã cu
doamna deputat Claudia Gilia, care au îndemnat
copiii sã descopere plãcerea de a citi, chiar dacã li
se pare mai uºor sã acceseze internetul sau sã
foloseascã un audio book. Alexandru Oprea a
constatat cu bucurie cã în comuna noastrã se
întâmplã acþiuni care îi ajutã pe tineri sã aleagã calea
corectã ºi ne transmite mesajul: ��uºor-uºor,

trebuie sã ne aplecãm ºi atât spre latura culturalã,
cât ºi spre cea care ne mângâie sufletul ºi ne
încurajeazã sã devenim mai buni�.

Cuvinte de apreciere a avut ºi Agnes Erich �
managerul Bibliotecii Judeþene �Ion Heliade
Rãdulescu� Dâmboviþa, care, a precizat|: �Tot
ceea ce se întâmplã în comuna Gura Ocniþei din
punct de vedere cultural se datoreazã domnului
primar ºi inimoasei bibliotecare Steliana Miþoi.
Aceastã comunã s-a confruntat ºi cu perioade
grele, în care biblioteca urma sã fie desfiinþatã,
iar acum funcþioneazã biblioteci în 3 sate
componente ale localitãþii. (�) Îl felicit ºi pe
domnul Mihai Lupu pentru cã acest proiect
EduCaB are în vedere bibliotecile mai puþin vizibile,
adicã cele din mediul rural. Faptul cã bibliotecile
din Dâmboviþa sunt partenere în acest proiect este
un lucru bun pentru noi. Astfel, s-au dotat cu carte
mici, ºi, bineînþeles, s-au organizat activitãþi
culturale deosebite cu mare impact la public�.

Primarul Sorin Ioniþã a mãrturisit cã se
bazeazã pe copiii de azi, cã vom pune umãrul la
reconstrucþia comunei, o localitate frumoasã ºi
cu tradiþii fundamentale. ªi, ca sã le stimuleze
setea de cunoaºtere, a vorbit câte puþin despre
Traian Vuia, Aurel Vlaicu ºi Mircea Cantacuzino,
nume importante pentru istoria aviaþiei româneºti.

Le mulþumim tuturor pentru aceastã minunatã
activitate, dar mai ales metodistului Bibliotecii
Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa,
Vlãduþ Andreescu, care coordoneazã voluntar
programul EduCaB în bibliotecile dâmboviþene ºi
suntem mândrii ºi, în acelaºi timp bucuroºi, sã
avem copii care sunt interesaþi sã cunoascã istoria
României ºi a comunei noastre!

Steliana Miþoi
Biblioteca Comunalã Gura Ocniþei
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Biblioteca,
prietena ce îndeplineºte visuri

Povestea noastrã a început pe 26 februarie
2016, într-o sâmbãtã ploioasã la Biblioteca
Judeþeanã �I.H. Rãdulescu Dâmboviþa�. Atunci
i-am cunoscut pe Mihai Lupu de la România
EduCaB ºi pe Ollie Olabinri, reprezentatul în
România al Fundaþiei Memoriale Române
Mircea ºi Dan Cantacuzino.

România EduCaB este o platformã
naþionalã, inter-instituþionalã, inter-disciplinarã
lansatã în 2015, cu scopul de a creºte
capacitatea bibliotecilor publice de a rãspunde
nevoilor locale, catalizând resurse educaþionale
pentru activarea unor mecanisme de dezvoltare
durabile în comunitãþi. România EduCaB îºi
propune sã sprijine procesul de creºtere a
capacitãþii bibliotecilor publice de a funcþiona
ca centre de resurse pentru comunitãþile locale,
oferind platforma instituþionalã pentru ca diverse
organizaþii ºi grupuri informale sã se implice di-
rect, prin implementarea unor proiecte pe
domeniul lor de expertizã, lãrgindu-ºi astfel
grupul þintã ºi aria de acoperire.

Fundaþia Memorialã Românã Mircea ºi Dan
Cantacuzino are drept misiune sprijinirea ºi
încurajarea celor care iniþiazã ºi susþin proiecte
culturale româneºti ºi sã aminteascã tuturor cã
avem o moºtenire ce trebuie perpetuatã peste
generaþii.

Cu ocazia despre care vã spuneam, am
participat la un curs atelier motivaþional ºi cu
ajutorul celor doi buni �formatori� am fãcut o scurtã
incursiune în istoria aviaþiei, am descoperit figuri
remarcabile ale industriei aviaþiei române, le-
am aflat poveºtile, recordurile acestora ºi am
descoperit prin intermediul ªcolii de aviaþie
Mircea Cantacuzino, modele demne de urmat,
pe care le putem prezenta copiilor ºi tinerilor
din localitãþile noastre.

�Toate visurile noastre se vor realiza,
dacã avem curajul sã le urmãm.�

Walt Disney

Fiind un domeniu nou pentru noi
bibliotecarii, aveam nevoie sã fim bine
pregãtiþi atunci când veneam în faþa utilizatorilor
noºtri, continuãm partea de formare ºi, în vara
anului 2016 se defãºoarã atelierele de
Introducere în modernitate � Poveºtile primilor
aviatori civili din România, ªcoala de aviaþie
Mircea Cantacuzino, eveniment organizat de
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu
Dâmboviþa�, Centrul EUROPE Direct
Târgoviºte ºi România EduCaB.

Dupã primul atelier am mers în bibliotecile
noastre ºi am organizat diverse activitãþi pentru
a aduce în atenþia utilizatorilor noºtri informaþii
despre ªcoala de aviaþie Mircea Cantacuzino
(1928�1939), prima ºcoalã de aviaþie civilã din
România, locul unde, pânã în 1939, s-a instruit
mare parte din elita aviaþiei române de la acea
vreme. Mulþi dintre piloþii ºcolii au devenit
renumiþi, câºtigându-ºi prestigiul prin înregistrarea
numeroaselor recorduri aviatice, alþii dedicându-
ºi viaþa pentru transmiterea valorilor ºi a numelui
ºcolii, peste generaþii întregi de piloþi.

La sfârºitul anului 2016, bibliotecarii din
judeþul Dâmboviþa au participat la a doua parte
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a atelierelor de formare din seria Introducere
în modernitate � Poveºtile primilor
motocicliºti din România. Cu acest prilej l-am
cunoscut pe Gabriel Jderu, doctor în sociologie,
profesor universitar la departamentul
Sociologie al Universitãþii din Bucureºti ºi un
mare pasionat de motociclete. În cadrul acestui
atelier ne-au fost prezentate mai multe
informaþii despre însemnãtatea motocicletei în
perioada de dinainte de 1989, modul în care
se descurcau motocicliºtii în aceea perioadã
ºi ce a însemnat în trecut pasiunea pentru
vehiculul cu douã roþi în linie sau cu trei roþi în
triunghi isoscel, montate pe un cadru, cu mo-
tor cu ardere internã, construit pentru una sau
douã persoane.

Dupã aceste ateliere, în luna august a anului
2017 a apãrut o nouã oportunitate pentru
utilizatorii cei mai implicaþi în activitãþile
desfãºurate în bibliotecile publice din
Dâmboviþa. Copii ºi tineri din 40 de biblioteci
publice din judeþul Dâmboviþa au ºansa de a
face primii paºi spre alegerea unei cariere cu
sprijinul bibliotecii din localitate printr-un proiect
implementat de Asociaþia Tineri pentru
Europa de Mâine în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� ºi finanþat
de Fundaþia Memorialã Românã Mircea ºi Dan
Cantacuzino, prin Programul EduCaB.

În cadrul acestui proiect, în data de 26
septembrie 2017, 47 de copii ºi tineri din
judeþul nostru au participat la vizita de informare
ºi documentare care a avut loc la Aerodromul
Tuzla din Constanþa.

Dacã pânã acum copiii au fost nevoiþi sã-ºi
ridice privirile spre cer pentru a vedea elicoptere
sau avioane, de aceastã datã prin intermediul
specialiºtilor care lucreazã în aerodrom ºi a unor
ateliere creative, au avut ocazia sã le vadã de
aproape, sã le atingã ºi sã observe cum
funcþioneazã acestea. Participanþii au avut parte
ºi de un prânz �altfel� la Hangar Cafe 67, locul
care te fascineazã prin mobilierul realizat din
pãrþi componente ale avioanelor, echipamente
de pilot, machete de avion ºi terasa aflatã la
înãlþime unde, copiii au admirat avioanele,
elicopterele ºi pista de decolare.

La Aerodromul Tuzla din judeþul Constanþa,
s-au îndeplinit ºi visuri�nouã adolescenþi
norocoºi din judeþul Dâmboviþa care visau sã

zboare, au trãit o experienþã unicã ºi ineditã,
au zburat cu avionul pentru prima datã în cadrul
unui atelier demonstrativ susþinut cu un avion
Diamond DA40 Star. Copiii au fost copleºiþi
de emoþii dar au trecut repede peste acestea
ºi s-au bucurat de oportunitatea de a admira
de la înãlþime oraºul Constanþa, Marea Neagrã
ºi împrejurimile. Ziua noastrã specialã s-a
încheiat la malul Mãrii Negre care ne-a
întâmpinat cu plaja pustie pe care au pus
stãpânire pescãruºii ºi vântul care bãtea de îþi
tãia rãsuflarea. Cu toate acestea, noi nu ne-
am dat bãtuþi ºi ne-am lãsat urmele pe nisip,
ne-am bucurat de aerul curat, de mirosul de
alge ºi de tabloul minunat pictat de valurile
mãrii, iar unii dintre noi au fãcut toate acestea
pentru prima datã.

Toþi participanþii la vizitã au avut parte de o
experienþã minunatã, unicã, a fost o zi în care
s-au legat prietenii ºi s-au îndeplinit visuri.
Aceastã experienþã a fost posibilã prin
intermediul oamenilor deosebiþi care îºi dedicã
timpul lor preþios ºi resursele materiale pentru
a sprijini bibliotecile din judeþul Dâmboviþa:
Mihai Lupu � România EduCaB, Ollie Olabinri
� Fundaþia Memorialã Românã Mircea ºi Dan
Cantacuzino ºi Vlãduþ Andreescu � Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa.
Parafrazându-l pe Gail Devers ei sunt cei care
ne îndrumã sã ne pãstrãm visurile vii, ºi ne fac
sã înþelegem cã pentru a realiza ceva trebuie
sã ai credinþã ºi încredere în sine, viziune,
muncã, determinare, dãruire ºi cã toate
lucrurile sunt posibile pentru cei care cred.

Cateluþa Barbu
Biblioteca Comunalã Raciu
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A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea!
I. Bibliotecar, în zilele noastrePânã nu demult se ºtia cã spiritul bibliotecii se aflãdoar între coperþile cãrþilor, biblioteca fiind asociatãexclusiv cu lectura ºi studiul într-un tãrâm al liniºtii iarbibliotecarul, un facilitator între cititor ºi carte. Acumcinci ani, cotidianul naþional online �Timpul.md� alRepublicii Moldova publica articolul �Trist. Profesiade bibliotecar este pe cale de dispariþie�, realizat deDorin Galben, în care se sublinia cu vehemenþãsituaþia sumbrã, valabilã ºi dincolo de teritoriulrepublicii, a bibliotecarului zilelor noastre care-lconduce cãtre un viitor în nuanþe de gri: �în prezentbibliotecarul este nevoit sã lupte cu tehnologiileinformaþionale ºi se pare cã nu poate þine pasulprogresului tehnico-ºtiinþific�,  �Pe lângã aceasta,tinerilor specialiºti li se oferã un salariu, care, de regulã,nu depãºeºte nici douã mii de lei. Drept urmare, tineriinu sunt motivaþi sã activeze în acest domeniu.� Da,bibliotecile se aflã într-un proces de up-datare aserviciilor conform cerinþelor societãþii actuale, unproces care necesitã timp ºi o pregãtire continuã apersonalului specializat din cadrul bibliotecilor îndirecþia noilor cerinþe tehnologice. Cu toate astea, edramatic spus cã, bibliotecarul actual nu poate þinepasul progresului tehnico-ºtiinþific. Într-adevãr, înbibliotecile mari în care se lucreazã cu sisteme ºisofturi specializate, bibliotecarul are nevoie de abilitãþiinformatice bine conturate ºi frecvent reactualizate,dar cu toate acestea se lucreazã la un nivel rezonabil.De asemenea, în privinþa bibliotecilor publice mai miciinformatizarea a avut o rezonanþã extrem de beneficã.Dotarea bibliotecilor cu echipamente Biblionet ºi im-plicit lucrul cu unele programe informatice nu auconstituit bariere în exercitarea profesiei de bibliotecar,dimpotrivã au facilitat ºi au diversificat munca.Bibliotecile sunt din ce în ce mai vizibile, aria serviciilorse extinde dincolo de tradiþional, iar bibliotecarulcapãtã un rol cheie în societate. Prin urmare, profesiade bibliotecar nu se aflã în pragul dispariþiei, ci câºtigãdin ce în ce mai mult teren.

Tinerii din societatea materialistã a zilelornoastre se aflã în permanentã miºcare brownianãîn cãutarea unui loc de muncã cât mai bine plãtit,foarte mulþi ajungând în medii private, chiar în di-verse companii multinaþionale care le oferã banimulþi dar nu ºi posibilitatea de a exista, aceºtia fiindreduºi la statutul de roboþi care lucreazã contratimp.Rezultatele sunt: stres urmat de categoria boliloraferente, îmbãtrânire prematurã, lipsa unei vieþipersonale veritabile. Funcþia de bibliotecar poatecã nu are o motivaþie financiarã, însã are o mulþimede alte beneficii ºi satisfacþii. Varietatea estecuvântul care ar caracteriza în primul rând profesiade bibliotecar. Cum bine ºtim, în zilele noastrebibliotecarul nu se ocupã doar de gestiunea cãrþilor,aria serviciilor de bibliotecã extinzându-se dincolode managementul cãrþii ºi acoperind domenii vari-ate (cursuri: comunicare, dezvoltare personalã,educaþie financiarã, antreprenoriat, educaþiecinematograficã ºi vizionãri de film, educaþie pentrusãnãtate, campanii de informare ºi conºtientizare,informare europeanã privind domeniile de activitateale instituþiilor UE, schimburi de experienþã, vizitede informare ºi documentare în diverse instituþii ºimulte altele...). Toate aceste servicii îþi oferãposibilitatea de a-þi demonstra creativitatea în di-verse contexte artistice ºi culturale, de a te dezvoltamultilateral, de a interacþiona cu oameni proveninddin medii socio-culturale variate, de a fi înpermanenþã în contact cu ce e nou, ºi, mai impor-tant, de a face schimbãri pozitive în societate.)
II. A fi bibliotecar, o experienþã personalã�1 mai 2013 a însemnat pentru mine un nouînceput�am cãlcat pragul noului meu loc demuncã, Biblioteca Comunalã Mãtãsaru. Nu aveamfoarte multe idei despre ceea ce înseamnã sã fiibibliotecar în adevãratul sens al cuvântului, relaþiamea cu bibliotecile pânã în acel moment fiind doardin postura de cititor, deºi auzisem în repetaterânduri cã în unele biblioteci se întâmplã lucrurispectaculoase. Îmi surâdea ideea de a sta înpreajma cãrþilor pentru cã iubeam lectura ºi îmidoream sã determin ºi pe alþii sã o iubeascã. Redateîntr-o formã artisticã, acestea au fost primele meleimpresii pe care le-am aºternut în jurnalul meu...�Pãºind pentru prima oarã în spaþiul BiblioteciiComunale Mãtãsaru, cu entuziasmul bibliotecaruluiaflat la început de drum, am pãtruns parcã într-odimensiune în care întunericul, praful ºi austeritateaerau elementele primordiale. O împãrãþie a tristeþii.Încãperea avea dimensiunea unui salon de circa 4
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mp, cu 6 rafturi aliniate de-a lungul pereþilor. Într-uncolþ, mormane de cãrþi zãceau pe podea ca niºtebolnavi muribunzi în cãutarea unui salvator care sãle ridice ºi cãruia sã îºi spunã povestea. În rafturi,cãrþile abia se întrezãreau dincolo de colbul denscare parcã pietrificase misterul ce se afla întrecoperþi. Pereþii, de un alb cenuºiu ºi scorojiþi denegura timpului, erau animaþi de coloniile depãianjeni care îºi þeseau cu dibãcie pânzele. Niciuntablou. Nicio urmã de culoare. Iar vântul ºuieranestingherit prin crãpãturile ferestrelor mari,acoperite cu draperii ponosite. O sobã veche, fãrãuºã ºi înnegritã de fum, dormea plictisitã dincolo demormanul de cãrþi. Ziare, reviste ºi hârtii îmbrãcauun birou de lemn de culoare stacojie, sub care unilustru dictator îmi zâmbea sfidãtor de pe copertaunei reviste vechi. O atmosferã lugubrã în caresingurul cuget care îþi strãbãtea mintea în acel mo-ment era sã fugi, cuprins de o anxietate morbidã...�Aceastã secvenþã parcã ruptã dintr-un �film hor-ror� s-a schimbat la scurt timp ce biblioteca a fostmutatã într-un spaþiu civilizat, în cadrul primãrieicomunei ºi dotatã cu echipamente �Biblionet�. Totula prins culoare ºi ºtiam cã aveam misiunea ca aceastãculoare sã se intensifice. Din acest moment amdescoperit cea mai frumoasã profesie! Primul pro-gram pe care l-am organizat a fost destinat copiilor ºitinerilor din comunã ºi s-a bucurat de un feedbackexcelent: programul de varã �BiblioVacanþa�, ajunsîn prezent la a V-a ediþie, program care oferã copiiloro alternativã de petrecere a timpului liber într-un modeducativ, distractiv ºi creativ, implicându-i în diverseactivitãþi: ateliere practice menite sã le stimulezeimaginaþia, sã le dezvolte creativitatea, spiritul deobservaþie ºi simþul estetic, numeroase jocuri educa-tive desfãºurate în grup sau individual, dar ºi acþiunicare sã le stimuleze gustul pentru lecturã. Au urmatevenimente realizate cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã�Colinde, colinde�, �Atelierul lui Moº Crãciun�, sãrbãtoride primãvarã �Mãrþiºor, Dragobete�, omagii aduseunor scriitori celebri, ºezãtori literare, programe pentruminoritãþi �Suntem rromi cu viitor�, schimburi deexperienþã, acþiuni de ecologizare ºi multe altele.Toate acestea îmi dãdeau satisfacþie ºi mã motivausã realizez mai mult. În cel de-al doilea an al meu cabibliotecar, Biblioteca Comunalã Mãtãsaru a câºtigatproiectul �AgriCOOLtorii� finanþat de Fundaþia Irex prinprogramul de plãþi directe pentru biblioteci, runda II.Proiectul a avut în vedere desfãºurarea unui curs deagriculturã în contextul economiei actuale, vizând ocategorie de public care nu frecventeazã biblioteca,în felul acesta biblioteca câºtigând noi utilizatori, iarbibliotecarul o experienþã ineditã ºi un plus de valoare.În urma parteneriatului cu Centrul EUROPE DIRECTTârgoviºte, biblioteca noastrã a devenit punct deinformare europeanã, facilitând accesul cetãþenilorla informaþii privind Uniunea Europeanã, proiecte,drepturi ale cetãþenilor, instituþii europene etc. Anual,biblioteca organizeazã evenimente pe teme europene

precum �Ora de informare europeanã�, �9 mai � ZiuaEuropei� atât în spaþiul bibliotecii cât ºi în cadrul altorinstituþii locale. Un proiect în care biblioteca s-a implicatºi care a schimbat destinele a zeci de copii ºi tineridin comunitate care provin din medii defavorizate afost �Reþea de centre de educaþie nonformalã pentruviaþã în mediul rural din Dâmboviþa�. BibliotecaComunalã Mãtãsaru a avut cel mai mare numãr decopii înscriºi ºi printre cele mai numeroaseevenimente din judeþ în cadrul acestui proiect, cutematici diverse acoperind domenii precum: educaþiefinanciarã, dezvoltare personalã, consiliere ºiorientare în carierã, educaþie cinematograficã, artãteatralã etc. La finalul acestui proiect a fost premiatãcu �Diplomã de excelenþã�. În prezent biblioteca faceparte, alãturi de alte câteva zeci de biblioteci publicedin judeþ, din programul EduCaB în care suntangrenate mai multe proiecte social-culturale,programul prin care se doreºte stimularea ºiconstrucþia capacitãþii educaþionale din bibliotecile dinRomânia, în special cele din zona ruralã. Prin urmare,a fi bibliotecar presupune a fi antrenat continuu înacþiuni educaþionale menite sã facã schimbãrisemnificative în societatea actualã, o imagine ce otranscede pe cea clasicã, a unui bãtrân cu ochelariprintre rafturile de cãrþi.Fiecare experienþã pozitivã, fiecare realizare pecare biblioteca în care îþi desfãºori activitatea o are,reprezintã reflexii ale entuziasmului de a fibibliotecar. Este o profesie care îþi permite sã-þiexersezi la maximum altruismul ºi empatia, pentrucã eºti înconjurat de oameni în mare parte atimpului. Este �o profesie magicã� ce presupune aavea rãspunsuri corecte pentru orice întrebarevenitã din partea utilizatorului, aºa cum spunea NeilGaiman, un actor ºi scriitor contemporan britanic�Google îþi poate returna 100.000 de rãspunsuri,un bibliotecar þi-l poate da pe cel corect.�. Rãmâneacum o temã de reflecþie pentru tânãra generaþie�A fi sau a nu fi � bibliotecar?�
Denisa Bodi

Biblioteca Comunalã Mãtãsaru
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PATRIMONIU

Fenomenul în continuã creºtere, specificsecolelor XIV-XVI pentru teritoriile locuite de români,este cel al înmulþirii celor care ºtiau carte, a celorcare învaþã sau intrã în contact cu centrereprezentative ale Apusului Europei. Seorganizeazã mai ales în Transilvania, dar nu numai,forme de învãþãmânt în mãnãstiri ºi ºcoli capitulare,mãnãstirile benedictine ºi dominicane jucând un rolimportant. Din a doua jumãtate a secolului al XV-lea începe procesul de laicizare treptatã a colecþiilorbibliotecilor, interesul pentru lecturã diversificându-se, nemaifiind prioritar teologic. Reprezentanþiinobilimii, viitorii clerici studiau apoi aveau legãturicu centre din Germania, Polonia, Italia (cazulTransilvaniei) sau Constantinopol, Polonia (cei dinMoldova ºi Þara Româneascã). Date relativnumeroase, bine studiate de cãtre cercetãtori(Ioachim Crãciun, Constantin I. Karadja, CarolGöllner, Jakó Zsigmond, Vasile Oltean, Nicolaeªerbãnescu. Gernst Nussbächer) sunt desprescriptoriile ºi bibliotecile din Transilvania. Eraucunoscute în epocã ºcolile capitulare latine de laOradea, Arad, Baia Mare, Braºov, Sebeº, Mediaº,aceste oraºe, având alãturi de Sibiu, Braºov, odezvoltare economicã ºi socialã înfloritoare,schimbându-se modul de viaþã medieval. Demn deremarcat este documentul care atestã, în 1419,faptul cã biblioteca Catedralei din Oradea avea opersoanã plãtitã care se ocupa de cãrþi ºidocumente (un anume Antal provenit din Valea luiMihai, deci român). El era remunerat cu 25 deforinþi1. Zestrea de cãrþi ºi documente sporeºte ºidatoritã unor episcopi care achiziþioneazã lucrãrivaloroase având legãturi pe plan european. Estecazul lui Andrea Scolari sau al lui Vitez Janos. Dupãmãrturiile lui Vespasiano Bisticci, Vitez Janos eraun adevãrat bibliofil, cu gusturi rafinate, având cultulveridicitãþii: �ªi multe din cãrþile care nu se puteauprocura le dãdea pentru copiere la Florenþa ºineþinând seama de cheltuieli avea o singurã grijã,ca ele sã fie frumoase ºi textul lor sã fie verificat�2.Atmosfera culturalã a acestui oraº a fost întreþinutãîn timp ºi de alþi înalþi prelaþi: episcopul SzatmaryGyörgy (protector, printre alþii, al lui Nicolae Olahus),Thurzó Zsigmand (prieten cu Aldus Manutius),canonicul Johannes Henckel. Un alt bibliofil orãdeana fost, în secolul al XVI-lea, Martinus Haczius(cunoscut cu numele de Haczaki Marton), de

Despre ºcolile ºi bibliotecile secolului al XVI-lea

origine românã, din Þara Haþegului, ajuns episcop,colecþia sa remarcându-se prin frumuseþeaexemplarelor bibliofile. Caracterizând aceastãpasiune a clericilor orãdeni ºi nu numai pentruconstituirea unor biblioteci de valoare deosebitãpentru acele vremi, Jakó Zsigmond afirma cã �încãdin cea de a doua jumãtate a secolului al XV-leapãturile mijlocii ale intelectualitãþii clericale sestrãduiau sã urmeze pe prelaþii bibliofili înactivitatea lor de colecþionare a cãrþilor�3.Primul umanist de origine românã, NicolausOlahus, nãscut la Sibiu în 10 ianuarie 1493, setrãgea dintr-o veche familie voievodalãromâneascã, fiind toatã viaþa mândru de origineasa. Se formeazã la ºcoala sãseascã din Sibiu ºi lacea din Orãºtie, pentru ca din 1505 sã studiezelatina, teologia, poetica, retorica, muzica ºiastronomia la ªcoala capitularã din Oradea. Ocupãînalte funcþii clericale ºi nobiliare: episcop de Pécs,canonic de Strigoniu (Esztergom), consilier al luiLudovic al II-lea, regent în Þãrile de Jos, cancelaral regatului Ungariei, episcop de Zagreb ºi apoi deAgria, baron imperial, regent al Ungariei. Trece lacele veºnice pe 17 ianuarie 1568, fiind înmormântatla Bratislava. Activitatea sa în sprijinul regenerãriicatolicismului, ca poet ºi istoric, poate ficaracterizatã astfel: �Aparþinând unui spaþiu istoricºi geografic de mari dimensiuni (aici includemTransilvania natalã, Ungaria, Þãrile de Jos,Slovacia), fiind întreaga viaþã mândru de origineasa, Nicolaus Olahus aparþine culturii umaniste aEuropei secolului al XVI-lea...�4. Datoritã acesteivaste culturii ºi experienþe de viaþã, el a fost ºi unerudit bibliofil. Din cauza vremurilor ºi deselorschimbãri existenþiale, biblioteca lui s-a risipit. Seafirmã totuºi cã o parte a corespondenþei se referãla cãrþi primite, traduceri, lecturi: �Trebuie sã-ºi fipurtat biblioteca personalã peste tot unde a trãit.Referirile din scrisori aratã cã el citea cãrþi profane,literaturã clasicã a antichitãþii, ceea ce indicã obibliotecã, de cititor interesat de literaturã, delatinist ºi elenist, produs al mediilor aulice,diplomatice, teologice ºi universitare�5. Se poateafirma cu temeinicia argumentelor cã aceastãperioadã, dar ºi cea de dupã au fost puternicmarcate de o categorie privilegiatã, din punct devedere intelectual ºi social, care este clerul, relaþiiledintre reprezentanþii sãi ºi alþi umaniºti din
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universitãþile Europei, canonici, au datspiritualitãþii noastre un plus de valoare,de racordare la lumea cãrþii europene.Un loc important în aceastã lume l-a ocupat Sibiul. În colecþiile Bibliotecii�Batthyaneum� din Alba Iulia se aflãprimul catalog manuscris de bibliotecãcunoscut la noi. Este vorba de cel ceconsemneazã cãrþile de la Biserica�Sfânta Fecioarã Maria� din Sibiu(1376). Tot aici este evidenþiatã primadonaþie de carte (1420) aparþinândunor cetãþeni ai oraºului. La mãnãstireadominicanã a Sibiului (secolul al XIV-lea) se afla o bibliotecã cu lucrãriteologice, ce slujeau cunoaºtereadoctrinei respective (26 de incunabuleale acestei mãnãstiri se aflã în colecþiaMuzeului Brukenthal).Johannes Honterus realizeazã reforma bisericiicatolice la Braºov ºi Sibiu. Cele douã biblioteci, abisericii ºi a dominicanilor, au stat la baza biblioteciioraºului, înfiinþatã la începutul secolului al XIV-lea,care primeºte de la acesta subvenþii începând cu1537. Colecþia astfel constituitã (achiziþii, donaþii)este datã Gimnaziului evanghelic, fiind depozitatãla capela Sf. Iacob, primind numele de BibliotecaCapelei (Kapellenbibliothek) Sibiu, cuprinzând 310incunabile, profilul fiind, bineînþeles, preponderentteologic.Tot în Transilvania, bibliotecile se dezvoltã odatãcu înfiinþarea unor unitãþi ºcolare, ce erau tutelatede bisericã (ºcoli orãºeneºti maghiare sau ger-mane, ºcoli capitulare, dar ºi ºcoli româneºti) pelângã bisericile ortodoxe (secolul al XV-lea, cea dinScheii Braºovului). Activitatea tipograficã de aici, alui �Coresi ot Târgoviºte�, stabilit definitiv în 1559,a contribuit decisiv la renumele acestui lãcaº deculturã. Cu timpul, în Scheii Braºovului se formeazãun adevãrat complex cultural, format din ºcoalã,bibliotecã, tipografie.Din prima jumãtate a secolului al XVI-lea,Braºovul se dezvoltã nu numai din punct de vedereeconomic, ci ºi cultural. Demnã de remarcat esteiniþiativa lui Johannes Honterus, care, dupãorganizarea unei ºcoli (1541), ia iniþiativa construiriiºi a unei biblioteci (1547), ea existând în documenteîncã din 1543 (registrele de socoteli ale oraºuluimenþionând suma de 312 florinþi spre cumpãrareade cãrþi pentru bibliotecã). Fiind editor, autor delucrãri, este de presupus cã umanistul a înzestratºi el cu cãrþi acest aºezãmânt. Cãlãtorind în ÞaraRomâneascã ºi Moldova, descoperã unelemanuscrise �într-o bibliotecã foarte vecheromâneascã�. Un incendiu a distrus oraºul, în 1689,afectând desigur ºi biblioteca de lângã BisericaNeagrã. Au fost salvate totuºi ºapte cataloage(dintre 1576 ºi 1668) care atestã mãrimea ºidiversitatea colecþiilor. De exemplu, în 1575,

biblioteca avea 600 de volume dintre care 70manuscrise. Dând dovadã de spirit civic, în scurttimp, aceasta s-a refãcut, prin donaþiile unorpersonalitãþi sau ale unor simpli membri aicomunitãþii.O altã veche bibliotecã de învãþãmânt religioseste cea a fostului Colegiu Unitarian din Cluj,constituitã în jurul anului 1563. În general,cuprindea scrierile reformatorilor ºi umaniºtilor dinVestul Europei, cu care legãturile erau strânse, darºi a celor din Transilvania, fiind preponderentanticatolice. Fondurile ce au rezistat vicisitudinilortimpului au fost înglobate în Biblioteca Filialei Cluja Academiei Române, creatã în 1950.Cercetând aceste fonduri, dar ºi altele, JakóZsigmond, în studiul Cartea ºi biblioteca în culturamaghiarã din Transilvania afirma cã �cea mai bineorganizatã ºi cea mai mare bibliotecã ºcolarãtransilvanã din cursul secolului al XVI-lea, a fostaceea a Universitãþii iezuite din Cluj�6. Înfiinþatã în1581, s-a bucurat de sprijinul lui ªtefan Bathory,care a adunat aici fondurile unor biblioteci catolicemai mici, fiind devastatã în 1603. Tot în secolul alXVI-lea au luat fiinþã la Braºov, Bistriþa, Cluj, gimnaziiºi colegii confesionale.Caracterizând aceste biblioteci �din fericirepãstrate în mare parte ºi cunoscute�, GheorgheBuluþã afirmã cã ele �au azi mai ales valoaredocumentarã retrospectivã, pentru orizontul în carese formau ºi evoluau transilvãnenii secolelortrecute, pentru influenþele culturale, pentru profilulintelectual al populaþiei ºcolarizate ºi alprofesorilor�7.În Moldova ºi Þara Româneascã, lucrurile austat cu totul altfel. Biserica ortodoxã era majoritarã,nu exista o viaþã urbanã dezvoltatã ca înTransilvania, învãþãmântul confesional, dezvoltareameºteºugurilor nefiind o prioritate. Consolidareastatalã era dificilã, datoritã factorilor externi, dar ºia celor interni (lupta pentru putere dintre tabereleboiereºti). Viaþa spiritualã, cât exista, se desfãºura

Interior din Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia
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pe lângã aºezãmintele monastice: Vodiþa,Tismana, Cozia, Neamþ, Dealu, Bistriþa,Hârlãu, Prislop etc.În acestea se realizau manuscrise,podoabe bisericeºti. Având la începutscriptorii, în timp ºi-au organizat bibliotecicare s-au risipit datoritã vicisitudinilorvremurilor. Ele s-au fãcut remarcate încãdin a doua jumãtate a secolului al XIV-leacând începe reorganizarea vieþiireligioase. În 1359 se întemeiazãMitropolia Þãrii Româneºti, de exemplu,cu reºedinþa la Curtea de Argeº ºi apoiîn Târgoviºte. Aºezãminte monasticeprecum Vodiþa sau Tismana au fostconcepute ºi ca centre de rezistenþãortodoxã faþã de încercãrile de catolicizare forþatã.Unele aveau ºcoli care nu puteau fiinþa dacã nuexistau ºi minime colecþii de cãrþi. Lãcaºuriimportante pentru fiinþa româneascã au fost celede la Cozia, Bistriþa (Vâlcea, ctitorie a banului BarbuBasarab Craiovescul), Dealu (Târgoviºte). Aici s-au tipãrit primele cãrþi pe teritoriul românesc înlimba slavonã de cãtre cãlugãrul muntenegreanMacarie în timpul domniilor lui Radu cel Mare,Mihnea, Vlãduþ cel Tânãr, Neagoe Basarab.Acestea au fost: Liturghierul (1508), Octoihul(1510), Tetraevanghelul (1512). Alãturi de cuviosulNicodim, la reorganizarea Bisericii Ortodoxe vacontribui decisiv mitropolitul Nifon, fost patriarh alConstantinopolului. În multe aºezãmintemãnãstireºti existau scriptorii, ce presupuneauminime colecþii de manuscrise, cu lucrãri religioase,istorice sau chiar de cãrþi populare, premise aleunor biblioteci incipiente. Ele circulã din ce în cemai mult, unele în întregul areal sud-est europeande sorginte ortodoxã. De altfel, aceastã activitatede copiere a manuscriselor reprezintã o primãformã de constituire ºi dezvoltare a unor colecþii,în perioada în care tiparul, în spaþiul locuit deromâni, era necunoscut sau apanaj ºi monopoldomnesc, datoritã unor restricþii de ordin material(costuri mari, procurarea celor necesaremultiplicãrii). Modele pentru înalta mãiestrie la cares-a ajuns sunt mãnãstirile Putna, Humor ºi Neamþ(Moldova) sau Vodiþa, Tismana, Dealu, Bistriþa,Govora, Snagov (Þara Româneascã).Se evidenþiazã în epocã colegiul de la Hârlãusau iniþiativele lui Iacob Eraclid (Despot-Vodã), care,în scurta sa domnie, încearcã sã creeze o ºcoalãsuperioarã ºi o bibliotecã organizate dupã modeleapusene. În 1562 aventurierul de origine greacãfondeazã o �Schola latina� la Cotnari, dorind defapt o academie de tip renascentist. El chema caprofesori pe Johannes Sommer, Joachim Rheticus,Caspar Peucer. Pe lângã aceasta �vroia sã ridiceun edificiu impunãtor, dar pe care nu a apucat sã-l realizeze, fiind înlãturat de la domnie ºi asasinat�8.Unii cercetãtori emit ipoteza cã însuºi domnitorul

ar fi copiat manuscrise ºi cã ar fi existat o bibliotecãdomneascã la Suceava în timpul sãu, fapt puþinprobabil într-o existenþã aºa de zbuciumatã.O micã bibliotecã a avut ºi domnul MoldoveiPetru ªchiopul, care ºi-a luat-o în exil, unde sesfârºeºte (la Bolzano, în Tirol). Pasionat al cãrþii afost ºi boierul moldovean Luca Stroici; cultivat,erudit, cunoaºtea limbile greacã, latinã, germanã,italianã, polonã, sârbã. El îºi dãruieºte colecþiamãnãstirii Dragomirna9. Ceea ce trebuie subliniateste faptul cã în Moldova ºi Þara Româneascãbibliotecile s-au constituit pe lângã centrelemonastice, unde lucrau meºteri în arta caligrafieriiºi împodobirii artistice a manuscriselor, spredeosebire de Transilvania, unde erau dependentede organizarea învãþãmântului în mãnãstiri ºi ºcolilecapitulare sau de contribuþiile comunitãþilororãºeneºti mai bine organizate. Un evenimentdeosebit îl constituie apariþia, în secolul al XVI-lea,a primelor texte în limba românã, ceea ce va aduce,în secolul urmãtor, schimbãri spectaculoase înorganizarea socio-culturalã, deci ºi a bibliotecilor
ºi a ºcolilor.
NOTE1. Zsigmond, Jaké. �Oradea în istoria bibliotecilor noastre

medievale�, În: Philobiblon transilvan, Bucureºti: EdituraKriterion, p. 42.2. Csapodi-Gárdony, Klara. Der Bibliothek des Johannes
Vitez, Budapest: Akademiai Kiadó, 1984.3. Zsigmond, Jaké, Op. cit., p. 59.4. Petrescu, Victor. Literaturã românã veche, Târgoviºte:Editura Bibliotheca, 2012, p. 49.5. Buluþã, Gheorghe. Scurtã istorie a bibliotecilor din
România, Bucureºti: Editura Enciclopedicã, p. 22.6. Zsigmond, Jaké, Op. cit., p. 392.7. Buluþã, Gheorghe. Op. cit., 32.8. Ibidem, p. 33.9. Hasdeu, B.P. �Luca Stroici, pãrintele filologiei latino-române�. În: Studii de lingvisticã ºi filologie, I, Bucureºti:Editura Minerva, 1988, p. 34-48.

Victor Petrescu

ªcoala româneascã din Scheii Braºovului
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Unele aspecte privind activitatea Jandarmeriei
Rurale în judeþul Dâmboviþa (1918-1938)

Momentul care marcheazã întemeiereaJandarmeriei Române a fost 3/15 aprilie 1850 când,printr-un afiº domnesc, domnitorul GrigoreAlexandru Ghica a aprobat hotãrârea Divanuluiobºtesc, semnând �Legiuirea pentru reformareaCorpului slujitorilor în jandarmi�.1 Prin aceastã lege,s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei ºi i s-austabilit principiile de organizare ºi funcþionare.2
Totodatã, în aceastã lege se stabilea Jandarmerieiurmãtoarele misiuni: privegherea siguranþeipublice, þinerea unei bune orânduieli ºi ducerea laîndeplinire a legilor. În ceea ce priveºte executareaserviciului, se prevedea ca Jandarmeria executaun serviciu ordinar, care se realizeazã zilnic, pebaza regulamentelor sale ºi un serviciuextraordinar, pe care îl executa la solicitareaautoritãþilor. De asemenea, se prevedea pentruexecutarea serviciului extraordinar, constituireade subunitãþi mobile. Sub Alexandru IoanCuza, Jandarmeria a fost supusã unui ampluproces de modernizare, ca de altfel toateinstituþiile statului naþional modern român.Astfel, prin bugetul anului 1863, odatã cutransformarea Regimentului de jandarmi înLegiuni de jandarmi, începe ºiprocesul de înlocuire treptatã aescadroanelor ºi companiilor dejandarmi, cu escadroane dedorobanþi, pe baza Ordonanþeinr.896 din 20 iunie 1864.Apoi, prin Legea de organizare a puterii armateîn România, din noiembrie 1864, dar ºi prin celedin 12/24 iunie 1868, 27 martie/8 aprilie 1872,Jandarmeria este organizatã pe principii noi,scoasã de sub administraþia Ministerului de Interneºi subordonatã direct Ministerului de Rãzboi, caelement component al armatei permanente.3

Legea Jandarmeriei din 1850 ºi Regulamentuljandarmilor de oraº din 1865 au constituitprincipalele documente pe baza cãrora ºi-aorganizat ºi desfãºurat activitatea Jandarmeria, iarîn perioada urmãtoare au fost documentele careau stat la baza elaborãrii de noi legi ºi regulamente.O primã încercare de organizare a Jandarmeriei înîntreaga þarã, are loc în 1885, când generalul RaduMihail, prefectul Poliþiei Bucureºtiului a elaborat unproiect de lege pentru organizarea jandarmeriei în

întreaga þarã, dar nu s-a concretizat.4
Însã, lipsa resurselor bãneºti au întârziat pânãîn anul 1893 materializarea unei astfel de legi.Meritul pentru deplina clarificare a rolului, locului ºiorganizãrii Jandarmeriei rurale i-a revenit partiduluiconservator condus de Lascãr Catargiu, care aelaborat ºi prezentat Parlamentului în ianuarie-februarie 1893, Legea pentru organizareaJandarmeriei rurale. Aceastã lege a fost promulgatãprin Decretul Regal nr. 2919 din 30.08.1893.Aceasta prevedea instituirea unui corp de pazã ºiordine cu structurã militarizatã în toate localitãþilerurale din þarã, deoarece structurile anterioare,practic neprofesionalizate, nu fãceau faþã situaþieicomplexe de pe teren ºi nici nu corespundeauinstituþiile unui stat modern european, din aceavreme. Demn de remarcat este faptul cã legiuitorul(Lascãr Catargiu în principal) a pusaccentul pe menþinerea ºi garantareasiguranþei publice, cât ºi pe executarealegilor.5

Tot la 1 septembrie 1893 a apãrut ºiRegulamentul de aplicare a LegiiJandarmeriei rurale. Prevederea cea maiimportantã a acestui document eraurmãtoarea: �OrganizareaJandarmeriei rurale, astfel cumeste prescrisã de lege, face dinaceastã instituþiune un corpmilitar, pus la dispoziþiuneaministrului de interne, pentru a asigura ordinea ºisiguranþa publicã. Ea se mai afla sub ordineleministrului de justiþie, ale ministrului public în cepriveºte atribuþiunile de Poliþie, precum ºi sub acelaal ministrului de rãzboi pentru tot ce se raporta ladisciplinã, comandament ºi instrucþie militarã atrupei� (art.1). Prima Lege a Jandarmeriei Ruralea intrat în vigoare în 1894, pe baza cãreia era creatInspectoratul General al Jandarmeriei6, primul in-spector general al Jandarmeriei rurale în perioada09.06.1894 � 01.04.1896, fiind generalul RastyMihail, nãscut la 10 septembrie 1841 în Bucureºti,Colonia Verde, judeþul Ilfov. Legea Jandarmerieirurale din 1 septembrie 1893, avea sã fiesubstanþial îmbunãtãþitã prin legea din 17 martie1896, elaboratã de cãtre noul inspector general alJandarmeriei din perioada 01.04.1896 �

Grigore Alexandru Ghica
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10.02.1898, lt.col. Ioan Manoliu, care a transformatcompaniile de jandarmi în escadroane de jandarmicãlare. De asemenea, a desfiinþat jandarmeriacomunalã, care de acum se transforma în �corpulde jandarmi�, cu reºedinþele la Iaºi ºi Craiova.7
Recrutarea jandarmilor se fãcea, pentru ofiþeri, dincadrele active ale armatei sau din rezerva, din toatearmele, dar în special din cavalerie, precum ºidintre licenþiaþii în drept sau cu multiple.�Gendarmeria comunala rurala va fi mai buna decâtpolitia rurala de pânã acum. Se instituie pentrutoata întinderea regatului un corp de Gendarmerierurala menit a veghea în  comunele rurale lasiguranþa publica, la menþinerea ordinei ºi laexecutarea legilor. Îndeosebi, Gendarmeria esteînsãrcinatã cu paza cailor de comunicaþie. Osupraveghere neîntrerupta ºi o acþiunepreventiva constituie esenþa serviciului sãu.�8
Din cadrul legii, rezulta ca scopul principalpentru care a fost creata Jandarmeria Ruralaa fost acela de a veghea în comunele ruralela menþinerea ordinii ºi siguranþei publiceºi executarea legilor. Aceasta structuraa fost creata pentru a îndeplinimisiuni stabilite de Ministerul de In-terne, de prefecþi, de primari (misiunicare vizeazã ordinea publica) ºimisiuni care sprijinã activitateaMinisterului Justiþiei ºi care sprijinãaplicarea corecta a legilor.Jandarmii urmau ca, dupã opregãtire specialã, sa îndeplineascãatribuþii de agenþi sau ofiþeri de politiejudiciara.9

Cu toate acestea, la 30 iunie 1899,este adoptatã o nouã lege a jandarmeriei, careanula modificãrile aduse de legea din 1896,revenindu-se practic la prevederile legii din 1septembrie 1893. Deºi noilor modificãri aduse legiijandarmeriei se prevedea ca funcþia de inspectorgeneral sã fie deþinutã de un general de brigadã,totuºi la 1 aprilie 1891 era numit în funcþie maiorulGheorghe Miricescu, cel care a continuat procesulde reorganizare al jandarmeriei, ºi care a înfiinþat�Casa de Ajutor a Jandarmeriei Rurale� pe lângãMinisterul de Interne la 1 martie 1906.10
În 1908, noul inspector general al JandarmerieiRurale, colonelul Berlescu Anton (avansat generalde grigadã prin Î.D. 3785 din 10 mai 1913), avândca ajutor pe lt.col. Casianu P., ca ºef al cancelarieipe cpt. Dobrescu Alexandru ºi ºef al ServiciuluiAdministrativ pe cpt. intendent Lobei C., aduce noimodificãri asupra legii jandarmeriei rurale întãrindposturile de jandarmi din sudul Dobrogei ºiînfiinþând Detaºamentul mobil pentru intervenþiirapide în zona de frontierã alcãtuit din 4 ofiþeri ºi200 de jandarmi.11 Prin noua lege se fac noiprecizãri asupra unor aspecte ca locul ºi rolul

instituþiei Jandarmeriei Rurale, organizarea corpuluide Jandarmerie, autoritatea ministerelor asupraJandarmeriei, atribuþiile de poliþie judiciarã ºi depoliþie militarã, stabilind ca principaleîndatoriri.Totodatã, legea constituie baza legalãpentru sporirea efectivelor, ajungându-se în anul1908 la un numãr de 6310 jandarmi, iar în caz demobilizare se prevedea sporirea semnificativa aacestuia.12 Dupã mobilizarea din 14 august 1916,Jandarmeria ruralã, care avea un efectiv de 9000de militari, a participat cu aproximativ 30% dinacesta la asigurarea mobilizãrii ºi a concentrãriicontingentelor chemate sub drapel ºi a asiguratpolitia frontului, paza ºi apãrarea punctelor decomanda ºi deplasarea coloanelor. În acelaºi timp,i-au revenit misiuni de asigurare a politiei înserviciul comandamentelor de etapa ºi aserviciului pretoral de anihilare a agenturilor despionaj, de asigurare a evacuãrii populaþiei civileºi a autoritãþilor române, de paza a lucrãrilor dearta.13
În 1918 are loc o campanie de perfecþionarea personalului corpului de jandarmi de cãtrenoul inspector generalul Miricescu Ludovic,ca urmare a modificãrii Legii JandarmerieiRurale prin Î.D. nr. 1198/1918, ocazie cucare corpul de jandarmi era organizat pebrigãzi. Dupã crearea României Mari, noulcomandant al corpului de jandarmi,generalul ªtefan ªtefãnescu, fãcea oamplã radiografie asupra rolului ºiimportanþei pe care o are activitateade jandarm: �� Fiþi slujitorii drepþi ailegii, nu pãtimiþi ºi nu neîndreptãþiþipe nimeni, cãlãuziþi-vã numai de ideide cinste ºi dreptate; iubiþi pe locuitori în mijloculcãrora veþi fi veºnic, pilda adevãrului��.14

În perioada 10 iunie 1927 � 16 noiembrie 1928,la comanda corpului de jandarmi s-a aflat generalulCleant Davidoglu, care într-un timp foarte scurt amodernizat structura organizatoricã a Corpului,înfiinþând în cadrul acestuia Inspectoratul Tehnical Jandarmeriei sub comanda generaluluiConstantinescu D. Gheorghe. De asemenea, a pusîn aplicare instruirea ºi pregãtirea ofiþerilor dejandarmi, cu acordul Ministerului de RãzboiFrancez, a �Regulamentului exerciþiilor de educaþiefizicã�, iar prin ordinul de zi nr.48 din 4 octombrie1927 a înfiinþat tipografia corpului de jandarmi.15
La 23 martie 1929, când la comanda Corpuluide Jandarmi se afla generalul ConstantinescuGheorghe, Parlamentul a pus bazele unei legimoderne ºi complete de organizare a Jandarmerieirurale publicatã în Monitorul Oficial nr. 69 din 29martie 1929, prin care erau definite rolul ºimisiunea acesteia:Art.1 � Jandarmeria este un corp organizatmilitãreºte, instituit pentru a veghea în comunele

Regele Carol al II-lea
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rurale la siguranþa de stat, la menþinerea ordineipublice, precum ºi la executarea legilor ºiregulamentelor.Art.2 � Jandarmeria ruralã face parte dinMinisterul de Interne, pentru serviciul sãu ordinarºi extraordinar ea stã la dispoziþia autoritãþilorcãrora legile le conferã atribuþiuni de poliþiegeneralã.16 În plus, prevederile legii de organizarea Jandarmeriei rurale din 1929, erau completatede Dispoziþiunile Conferinþei de la Geneva, prin cares-a stabilit cã Jandarmeria nu face parte din armatã,ci este consideratã ca trupã de poliþie, care, dacãare o organizare militarã, aceasta este impusãpentru menþinerea disciplinei.17

La 20 iulie 1930, se promulga StatutulJandarmeriei Rurale de cãtre regele Carol al II-lea. Acest statut garanta: stabilitate, înaintare,retribuþii ºi alte indemnizaþii, gradaþii, pensii, condiþiide cãsãtorie, recompense. O nouã mãsuraimportantã care trebuie sã fie evidenþiatã este�Regulamentul Special al ªcolilor de Jandarmi
Rurali�, elaborat la 29 iulie 1930 de cãtregeneralul Eracle Nicoleanu ºi Statutul JandarmerieiRurale. Printre atribuþiile cele mai importante fix-ate de noul cadru legislativ se numãrau:prevenirea infracþiunilor; menþinerea ºi restabilireaordinii publice în caz de tulburãri; paza siguranþeipublice ºi de stat; strângerea informaþiilor privindsiguranþa statului ºi acþiunile serviciilor de spionajstrãine pe teritoriul rural al þãrii; cercetarea ºiurmãrirea infracþiunilor; adunarea probelor ºiînaintarea lor autoritãþilor de drept; executareamandatelor de aducere, arestarea etc. În 1931,era numit inspector general al JandarmerieiRurale, generalul Constantin N. Dimitrescu, carela numirea în funcþie definea rolul ºi scopul corpuluide jandarmi, astfel: �Pentru ca statul sã poatãveghea la menþinerea ordinii interne ºi garantarealibertãþii ºi siguranþei individului a creat un corparmat JANDARMERIA�. În timpul cât a fost inspec-tor general al Jandarmeriei, Constantin Dimitrescua reuºit prin Î.D. nr. 1649/16.05.1931 sã unificeJandarmeria Armatei cu Jandarmeria Ruralã, subo singura comandã (inspectorul general al

Jandarmeriei Rurale), stabilindu-se ºi noii patroniai Jandarmeriei: �Împãraþii Constantin ºi Elena�.18
Un rol important în menþinerea ordinii publicedin judeþul Dâmboviþa l-a avut corpul de jandarmi,fiecare comunã dispunând de un post de jandarmiformat din trei sau mai mulþi jandarmi. Totuºi de omai mare atenþie s-au bucurat zonele petroliferedâmboviþene, unde prezenþa jandarmilor a fost maimare.Printre problemele cele mai des întâlnite pe razajudeþului Dâmboviþa erau cele legate de furturilede produse petroliere. Astfel cã la 24 martie 1921Societatea Petroliferã Internaþionalã Românã cereaconducerii judeþului Dâmboviþa înfiinþarea ºireînfiinþarea unor posturi de jandarmi în zonaSãcuieni � Gura Ocniþei pentru paza schelelor depetrol. Se dorea crearea de posturi formate din treijandarmi ºi un sergent care sã asigure sondele depetrol din satele Gura Ocniþei, Ocniþa ºi Sãcuieni.19

Societatea petroliferã era nemulþumitã de pierderilezilnice suferite prin sabotarea conductelor de petrolde cãtre mai mulþi indivizi din Adânca, Sãcuieni ºiGura Ocniþei, ce o comercializeazã ulteriorlocuitorilor din comunele Comiºani, Vãcãreºti ºiPierºinari.20 Astfel oamenii sparg þevile de colectareºi dau drumul þiþeiului prin canalele de deversare.Printr-o scrisoare a reprezentatului român al acesteisocietãþi cãtre prefectura judeþului se fãceacunoscutã problema contrabandei cu þiþei. Acestase plângea cã pleacã zilnic sute de cãruþe cu þiþeispre sudul judeþului, în special spre comuneleBãleni, Titu ºi Rãcari.21 De asemenea, SocietateaAstra Românã se adresa la 16 ianuarie 1922,comandantului Companiei de Jandarmi RuraliDâmboviþa, solicitând înfiinþarea unui post dejandarmi la Schela Ochiuri, în vederea asigurãriisondelor de petrol din zonã.22
În privinþa organizãrii legiunii de jandarmiDâmboviþa din perioada interbelicã informaþiiimportante apar în fondul Legiunea de jandarmiDâmboviþa din cadrul Arhivelor Naþionale IstoriceCentrale Direcþia Judeþeanã Dâmboviþa. Astfel, prindecizia ministerialã cu numãrul 1106 publicatã înmonitorul oficial nr. 166/1930 legiunea de jandarmiDâmboviþa este împãrþitã în 7 secþii ºi 34 de posturide jandarmi. De asemenea existã un post extrabugetar în comuna Lunguleþu ºi un post special cuplatã la Societatea Petroliferã Concordia, înfiinþatla 1 iulie 1931.23
Comanda unei legiuni de jandarmi se compunedin 2-3 ofiþeri ºi 20-50 trupã, iar cu minimum de10-12 jandarmi comandantul legiunii asigurãnevoile administrative ºi de comandã, în timp cerestul jandarmilor, constituiþi într-o grupã derezervã, intervine pe teritoriul rural al judeþului, ºiîn cazuri excepþionale ºi pe teritoriul oraºuluiTârgoviºte. Legiunile sunt grupate din punct devedere al Comandamentului ºi Administrativ, într-Jandarmi în perioada interbelicã
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un Inspectorat Regional de Jandarmi, care dispunede o legiune de jandarmi mobilã, ce poate interveniîn orice parte a teritoriului rural, cu scopul de apreveni sau reprima dezordinele de oricecategorie.24 În ceea ce priveºte recrutarea ofiþerilornecesari Jandarmeriei, aceasta era realizatã decãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei, dupãcare, pregãtirea ofiþerilor urma a se face în ªcoalaOfiþerilor de Jandarmi de la Bucureºti cu durata de3 ani, în timpul cãreia recruþii trebuiau sã-ºi ialicenþa în drept, ºi în cadrul ªcolii de Aplicaþie aOfiþerilor de Jandarmi de la Bucureºti, cu duratade 1 an, unde ofiþerii elevi trebuiau sã obþinã di-ploma Cursului de Înalte Studii ºi ªtiinþe Penale,de pe lângã Facultatea Juridicã a Universitãþii dinBucureºti.25

Datoritã noilor condiþii politice, sociale ºieconomice rezultate în urma crizei din 1929,legiunea de jandarmi Dâmboviþa a cunoscut oextindere a personalului. Astfel s-a înfiinþat postulde jandarmi Þâþa ce cuprindea satele Buciumeni,Valea Leurzii ºi Þâþa. Acest post de jandarmi a fostcreat prin dezlipirea de zona Fieni, Pietroºiþa.26 S-a înfiinþat un post nou de jandarmi la Moþãieni,Cucuteni ºi Bela datoritã faptului cã oamenii dinzonã produc mari cantitãþi de þuicã ºi sunt predispuºicãtre violenþã. Se raportaserã în aceastã zonã deseconflicte bazate pe consumul excesiv de alcool.27
Apãrea astfel un nou post la Brãneºti cesatisfãcea necesitãþile locuitorilor din Bãile Vulcanei,Glodeni, Maluri, Niculeºti, Zãrãfoaia, Vulcana deSus ºi Brãneºti. Aceste zone au fost dezlipite dePucioasa. S-a înfiinþat un post de jandarmi laªotânga (Goleasca ºi Teiº) datoritã minelor decãrbuni. Aceste zone erau des frecventate debandiþi.S-au creat posturi noi de jandarmi la ValeaLungã � Cricov unde terenul este accidentat ºi seconsidera cã lumea era foarte rea. Dealurile dinaceste zone puteau ascunde bande de infractori,jandarmii parcurgând cu greu sectorul. Un cazasemãnãtor a fost cel al comunei Vârfuri, undedealurile înalte puteau ascunde cuiburi derãufãcãtori. S-a luat decizia de a se înfiinþa un postde jandarmi la Bãrbuleþu, rezultatul simþindu-seimediat; o grupare de bandiþi fiind completanihilatã.28
Un alt post de jandarmi a fost înfiinþat la Tãtãrani,unde producþia mare de þuicã crease o problemãîn comportamentul locuitorilor ce deveniserã foarteagresivi.De asemenea, dezlipirea satului Butoiul de Josde Ludeºti a determinat înfiinþarea unui nou postde jandarmi. Din cauza acþiunilor cu caracterincorect ale þiganilor, s-a înfiinþat un postsuplimentar la Scheiul, Dragomireºti ºi la Poiana.În satul Adânca ºi Ocniþa s-au înfiinþat un post dejandarmi datoritã sondelor de petrol ºi proximitãþiilocalitãþii de limita judeþului.29 S-au înfiinþat astfel

posturi de jandarmi la Hãbeni, Glodeni, Braniºte,Titu-Târg, Odobeºti, Perºinari, Vãcãreºti,Ghergani, Colacu, Lunguleþu, Bilciureºti, BãleniRomâni, Finta Mare, Dragodana, Ungureni,Petroaia, Morteni, Ulmi ºi Glâmboceata. Toateaceste 35 de posturi noi de jandarmi au fost cre-ate din cauza problemelor din teritoriu. Fie cã erauprobleme etnice datorate þiganilor sau sârbilor, sauprobleme cu hoþii sau bandiþii, jandarmiidâmboviþeni se descurcau chiar dacã nu dispuneaude multe ori de condiþii minimale de funcþionare.30
În urma unei inspecþii efectuate la Brãneºti s-aajuns la concluzia cã jandarmii sufereau de lipsaechipamentelor. De asemenea clãdirile erauneîncãlzite ºi sãrãcãcioase.31 Totuºi o evidenþãstatisticã din februarie 1933 aratã cã jandarmeriadâmboviþeanã era foarte activã. Astfel cã eracapabilã sã gestioneze un teritoriu mare cât ºi opaletã largã de probleme sociale.32 În plus, la 1noiembrie 1933 luase fiinþã Subinspectoratul Gen-eral al Jandarmeriei de Sud cu reºedinþa în Ploieºti,care-ºi exercita autoritatea asupra tuturorformaþiunilor jandarmeriei din provinciile de sud aleþãrii inclusiv în judeþul Dâmboviþa33.Avuseserã loc în acea perioadã numeroasedelicte la Bãleni (2), Bilciureºti (1), Bezdead (9),Brãneºti (11), Bucºani (5), Cojasca (2), Costeºti(6), Comiºani (3), Cornãþelu (3), Fieni (1), Finta(1), Ghergani (1), Lunguleþu (5), Poiana (2), Potlogi(3), Picior de Munte (1), Rãþoaia (3), Vulcana Bãi(2), Vãcãreºti (1), Viºina (1), etc., în generalconflicte între persoane.34
Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa acþiona îndesfãºurarea activitãþii ei conform unor directiveministeriale. Astfel prin articolul I al legii jandarmerieirurale erau reglementate sarcinile ºi obligaþiilejandarmilor:�Corpul Jandarmeriei rurale are ca scop a

veghea în comunele rurale siguranþa publicã;
menþinerea ordinii ºi executarea legilor. Pentru ca
jandarmii sã poatã îndeplini aceste trei sarcini
principale trebuie: sã ajungã la cunoºtinþa sãtenilor
toate legile de mai sus ºi tot ce este oprit de lege
sã comitã, cãci trebuie sã fie încredinþaþi cã cea

Jandarmi în perioada interbelicã
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mai mare parte din sãteni, chiar aceia care au
absolvit cursul primar, n-au cunoºtinþã de toate legile
penale ºi foarte adesea ori comit abateri fãrã sã
ºtie cã fac un rãu, ºi acestea din cauzã cã nu
cunosc legile în vigoare �.35 De asemenea,Jandarmul de orice grad nu trebuie sã se considereºeful sãteanului ºi a-l trata ca pe un inferior încercetãri �...întotdeauna, trebuie sã îl considere ca
cetãþean ºi prin urmare sã-l cinsteascã ºi sã-i
respecte toate drepturile lui chiar când are nevoie
de a-l chema la ordine de a nu se abate de la legi
ºi regulamente.�36

În urma adoptãrii Constituþiei din februarie 1938ºi a instalãrii guvernului prezidat de patriarhul MironCristea, s-a decis trecerea poliþiilor urbane subconducerea comandanþilor Legiunilor de Jandarmi,în baza Înaltului Decret Regal nr. 2252, publicat înMonitorul Oficial nr.138/1938. Hotãrârea regalã afost completatã de adresa nr. 42123 din 21 iunie1938 a ministrului de interne Armand Cãlinescu,transmisã tuturor ºefilor de poliþie din þarã:1. Toate serviciile poliþiei cu toate comisariateleºi detaºamentele dependente de aceastã unitatepoliþieneascã trec imediat sub autoritateaComandantului Legiunii de Jandarmi;2. Comandantul Legiunii de Jandarmi va daîndrumãri ºi va controla întreaga activitatepoliþieneascã, dând în conformitatea statutuluifuncþionarilor publici ºi prima notã calificativã;3. Comandantul Legiunii de Jandarmi priminddirect instrucþiuni direct de la Direcþiunea Generalãa Poliþiei, va lua imediat mãsuri de executare ºiraportare rãmânând personal rãspunzãtor;4. Inspectorul Regional de Poliþie va þinelegãtura cu comandantul Legiunii de Jandarmi ºiva controla cum organele sale în subordine îºiîndeplinesc îndatoririle ce le incumbã.Comandantul Legiunii rãmâne în continuaresubordonat numai organelor ierarhice alejandarmeriei;5. Comandantul Legiunii de Jandarmi rezolvândºi înaintând Direcþei Generale a Poliþiei,corespondenþa poliþiei respective va comunica spreºtiinþã ºi Inspectoratului Regional de Poliþie;6. În interesul unei perfecte colaborãri întreorganele de conducere superioarã, DirecþiaGeneralã a Poliþiei, va aduce la cunoºtinþa organelorsale interimare ºi cu titlu informativ InspectoratuluiGeneral al Jandarmeriei, toate mãsurile deîndrumare ºi executare ce le dã directcomandanþilor de legiuni;7. Comandanþii de legiuni vor raporta telegraficDirecþiunii Generale a Poliþiei, executarea acestordispoziþiuni.37
Aceasta ar fi, în general, organizarea ºi direcþiilede urmat ale jandarmeriei judeþului Dâmboviþa, carealãturi de instituþia Poliþieneascã au menþinutordinea publicã în judeþ între anii 1918-1938.

NOTE1 Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Direcþia Judeþeanã
Dâmboviþa (în continuare, A.N.I.C. �D.J.D.), fond Politia
oraºului Târgoviºte, dosar 4, f. 51.2 Ibidem, f. 52.3 Vasile Mihalache, I.P. Suciu, Jandarmeria românã (1850-
1949), pagini dintr-o istorie nescrisã, Bucureºti, Editura
Ministerului de Interne, 1993, p. 81.4 Ibidem, p. 83.5 Ibidem.6 Ioan P. Suciu, Personalitãþi militare în serviciul
jandarmeriei rurale (1893-1949). Repere biografice, în
�Document. Buletinul Arhivelor Militare Române�, Anul
XIII, Nr.1 (47), Bucureºti, 2010, p. 50.7 Ibidem, p. 51.8A.N.I.C. �D.J.D., fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa,
dosar 5/1921, f. 45.9 Ibidem, dosar 2/1916, f. 8.10 Ioan P. Suciu, Personalitãþi militare în serviciul
jandarmeriei rurale �, p. 53.11 Ioan P. Suciu, op.cit., p. 53.12 A.N.I.C. �D.J.D., fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa,
dosar 2/1916, f. 8.13 Ibidem, dosar 5/1921, f. 55.14 Ioan P. Suciu, op.cit., p. 56.15 Idem, Personalitãþi militare în serviciul jandarmeriei
rurale�(II), în �Document. Buletinul Arhivelor Militare
Române�, Anul XIII, Nr.3 (49), Bucureºti, 2010, p. 72.16 A.N.I.C. �D.J.D., fond Poliþia Oraºului Târgoviºte, dos. 1/
1934, f. 4.17 Ibidem, f. 4v.18 Ioan P. Suciu, Personalitãþi militare în serviciul
jandarmeriei rurale�(II), în �Document. Buletinul
Arhivelor Militare Române�, Anul XIII, Nr.3 (49), Bucureºti,
2010, p. 75.19 A.N.I.C. �D.J.D., fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa,
dosar 2/1921-1922, f. 420 Ibidem, f. 7.21 Vasile Mihalache, I.P. Suciu, op. cit., p. 96.22 A.N.I.C. �D.J.D., fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa,
dosar 2/1921-1922, f. 69.23 A.N.I.C. �D.J.D., fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa,
dosar 5/1921, f. 1.24 Idem, fond Poliþia Oraºului Târgoviºte, dos. 1/1934, f. 4v.25 Ibidem, f. 5.26 A.N.I.C. �D.J.D., fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa,
dosar 61/1931, f. 1.27 Ibidem, f. 5.28 A.N.I.C. �D.J.D., fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa,
dosar 75/1932, f. 38-44.29 Ibidem, f. 145-148.30 A.N.I.C. �D.J.D., fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa,
dosar 61/1931, f. 6.31 Ibidem, f. 7.32 Ibidem, fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa dosar
86/1933, f. 1.33 A.N.I.C. �D.J.D., fond Poliþia Oraºului Târgoviºte, dos. 1/
1934, f. 2.34 Ibidem, fond Legiunea de Jandarmi Dâmboviþa dosar
97/1934-1936, f. 160-172.35 Ibidem, dosar 52/1921, f. 12.36 Ibidem.37 A.N.I.C. �D.J.D., fond Poliþia oraºului Târgoviºte, dosar 1/
1938, f. 77-78.

Cornel Mãrculescu



37

Biblioteca Judeteanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmbovita,,

REMEMBER
IN MEMORIAM IOAN N. RADU

Despãrþirea de un campion

În data de 3 noiembrie 2017, a trecut în nefiinþã
singurul maestru emerit al sportului dat de Judeþul
Dâmboviþa, personalitate complexã, cu multiple
contribuþii elogiate în comunitatea ºtiinþificã
naþionalã ºi internaþionalã, a cãrei existenþã se
întrepãtrunde cu viaþa culturalã a Târgoviºtei timp
de mai bine de o jumãtate de secol.

Om de ºtiinþã distins cu premii internaþionale,
publicist activ cu zeci de articole ºi lucrãri, dascãl
de excepþie ce a rãmas lângã
ºcoalã pânã în ultimul an al vieþii,
Ioan N. Radu a fost pentru mulþi
dintre tinerii literaþi ai Târgoviºtei
cel care i-a ajutat sã debuteze.
În paginile revistei pe care o
coordona, �Astronautica�, au
debutat cu articole de ºtiinþifice
sau poezii, viitori câºtigãtori de
premii literare, viitori profesori
sau viitori specialiºti de marcã
în domeniile lor de activitate.

Nãscut la 15 septembrie
1935, la Târgoviºte, Ioan N. Radu a urmat ªcoala
Tehnicã de Petrol din Târgoviºte, absolvitã în 1953,
urmatã de Liceul �Ienãchiþã Vãcãrescu�, iar din 1955
Facultatea de Matematicã-Fizicã a Universitãþii din
Timiºoara. Din 1959 devine profesor de matematicã-
fizicã în Târgoviºte, moment de debut pentru o
prestigioasã carierã didacticã marcatã de exercitarea
unor poziþii de mare responsabilitate: director al
Liceului �Grigore Alexandrescu� (1984-1990), in-
spector ºcolar de specialitate (1975-1983), inspec-
tor general al Inspectoratului ªcolar Dâmboviþa
(1990-1993) ºi director al Casei Corpului Didactic
(1993-1997). Pensionar din 1997, rãmâne alãturi
de Liceul �Constantin Carabella�, în calitate de
profesor ºi coordonator al revistei liceului.

Din 1949 este pasionat de aeromodelism, iar
din 1957 este atras de astronauticã ºi de
rachetomodelism, elaborând studii teoretice în

�Gazeta matematicã�, �Sport ºi tehnicã�. Între anii
1964-1973 desfãºoarã o fructuoasã activitate de
introducere a rachetomodelismului în þara noastrã,
devenind unul din fondatorii acestui sport. Practician
al acestui frumos sport, devine campion mondial
în 1972, deþinãtor a ºase recorduri mondiale, iar
din 1972 este maestru emerit al sportului ºi membru
în Comisia de Astronauticã a Academiei Române.

La începutul anului ºcolar 1968-1969 s-a
înfiinþat prima Societate cu profil
de astronauticã din þara noastrã,
a elevilor ºi profesorilor de la
Liceul nu. 2 din Târgoviºte, prin
transformarea Cercului tehnic
de astronauticã ºi racheto-
modele, condus de profesorul
Ioan N. Radu. Societatea s-a
dorit sã funcþioneze la nivelul
activitãþilor extraºcolare din licee
ºi facultãþi. Un rol important, ca
iniþiator ºi prim organizator, l-a
avut academicianul Elie Carafoli

care, prin personalitatea sa, a înlãturat o serie de
�neînþelegeri de naturi diferite�, privind apariþia
Societãþii, cu activitãþile ei de editare a revistei
Astronautica ºi introducere a rachetomodelismului
în þara noastrã. Pe lângã aceste activitãþi prac-
tice, se organizau cercetãri la nivelul posibilitãþilor
membrilor sãi ºi sesiuni de referate ºi comunicãri,
toate sub egida �ªcoala ºi Cosmosul�, marcând
efortul depus de târgoviºteni în domeniul
popularizãrii astronauticii. Un merit, în aceastã
iniþiativã, l-a avut directorul Liceului nr. 2 din
Târgoviºte, profesoara Ilinca Radu, care a
obþinut aprobãrile necesare, într-o perioadã în
care activitãþile extraºcolare erau atent diriguite
spre tematicile cultural-educative ale societãþii
socialiste.

Opera ºtiinþificã a profesorului Radu reflectã
preocupãrile sale.
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Debutul publicistic îl face în �Gazeta matematicã
ºi fizicã�, seria B, (1962), apoi în �Revista de fizicã
ºi chimie� (1964) cu articolele: �Sateliþii artificiali ai
planetelor sistemului nostru solar�; �Proprietãþile
vitezelor ºi perioadelor sateliþilor dupã orbite
circulare ºi eliptice�. Mai colaboreazã la revistele
�Sport ºi tehnicã�, �Modelism�, �Astronautica�.
Participã cu comunicãri ºtiinþifice în domeniu la
sesiuni organizate de Academia Românã, precum
ºi în strãinãtate. Pe lângã articolele de purã
specialitate, în multe din acestea, face ºi o istorie
a astronauticii ºi rachetei din secolul al XV-lea pânã
astãzi, contribuind la o mai bunã cunoaºtere a
domeniului în ºtiinþa româneascã. Unele din aceste
articole apar ºi în reviste strãine de specialitate
(Polonia, Cehia, Rusia, Iugoslavia).

Editorial debuteazã cu lucrarea �Rachetomodele�
(1972), urmatã de �ABC rachetomodelistic� (1976).
Literatura sa ºtiinþificã dedicatã astronauticii ºi
rachetomodelismului, în care unele sunt de
prioritate naþionalã, lãrgeºte în timp aria
preocupãrilor contemporane de afirmare a tradiþiilor,
nu numai strict literare, ale Târgoviºtei, în contextul
cultural ºtiinþific naþional. În 1997 realizeazã
împreunã cu Televiziunea Românã un film
documentar de 30 de minute despre Conrad Haas.
A fost onorat cu o serie de diplome ºi distincþii în
þarã, iar Federaþia Internaþionalã de Aeronauticã îi
acordã �Diploma Paul Tissandier� (10 octombrie
2003) ºi Diploma aniversarã �50th Anniversary of
FAI Space Modelling� (23 aprilie 2012), ambele
decernate la Lausanne (Elveþia). Cetãþean de
onoare al municipiului Târgoviºte (2000).

Conduce, în perioada 1968-1983 ºi din 1993
pânã în 2017, activitatea revistei ºcolare
�Astronautica�. La momentul apariþiei, a fost

consideratã a doua în lume la profilul modelelor
spaþiale, în prezent, fiind singura revistã cu acest
profil din România ºi una dintre cele mai longevive
din Judeþul Dâmboviþa.

În noiembrie 2017, Ioan N. Radu avea în
derulare numeroase proiecte editoriale, dar timpul
nu a mai avut rãbdare.
Dintre lucrãrile sale menþionãm:
Rachetomodele. Bucureºti, 1972;
Culegere de întrebãri ºi probleme de astronauticã,

1972;
ABC rachetomodelistic. Târgoviºte, 1976;
Rachetomodele. Bucureºti, 1977 (ediþia a 2-a);
Culegere de programe de matematicã în Turbo

Pascal 6. 0 pentru învãþãmântul mediu ºi
universitar. Târgoviºte, 1993;

Contribuþii privind istoria rachetei în România (sec.
XV-XIX). Târgoviºte, 1997;

Istoria astronauticii româneºti. De la începuturi
pânã la Primul Rãzboi Mondial. Târgoviºte, 2000;

Evoluþia rachetei în România. Manuscrisul Conachi.
Sec. al XVIII-lea. Bucureºti, 2002;

Mic dicþionar enciclopedic de astronauticã. Ploieºti,
2003;

Istoria astronauticii româneºti. Secolul XX (vol. II),
Târgoviºte, 2006;

Istoria astronauticii în România, Târgoviºte, 2006;
Rachetomodelismul internaþional, Târgoviºte, 2010;
World Space Modelling, Târgoviºte, 2011;
Rachetomodelismul în România, Târgoviºte, 2012;
Half century of World Space Modelling, Târgoviºte,

2012;
Aeronautica în România de la începuturi pânã în

prezent, Târgoviºte, 2015.
Alexandru V. ªtefãnescu
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TABLETA DE SCRIITOR
ION SIMIONESCU

Târgoviºte
De pe platforma turnului înalt de lângã ruinele

palatului domnesc, bastionul bine pãstrat numitChindia, se desfãºoarã panorama întreagã aoraºului, cu atâtea amintiri strãbune.Spre miazã-zi ca ºi spre apus, e ºesul fãrãmargini, pe care se sprijinã cerul. Cãtre rãsãrit înstânga Ialomiþei, se înalþã dealurile numai vii. Pevârful mai înalt, un cuib de case cu acoperiºul roºcatal þiglelor, contrasteazã cu întunecatul verde alpãdurilor ce-l înconjurã. E Mânãstirea Dealului, liceumilitar model dar ºi mânãstire îmbrãcatã cu dantelãde piatrã. E locaºul care adãposteºte craniul luiMihai Viteazul, într-un sarcofag proaspãt sculptat.Dupã o îndoiturã de teren stã ascunsã tainicaMânãstire Viforâta cu liniºte deplinã.Peste dealuri, înspre miazã noapte, se înalþãca un gheb larg, masivul Bucegilor, învãluit înseama norilor alburii, pânzã deasã care îi acoperevârful, lãsând puþin sã strãbatã petele albe de omãt.La întâlnirea dealului cu ºesul, e aºezat vechiulscaun de domnie al Basarabilor, vreme de peste treiveacuri. Abia la 1733, capitala fu mutatã mai la ºes.

Târgoviºte nu e oraº în înþelesul celor din Ardeal.E o mare, întinsã, insulã de grãdini, presãratã cupetele ruginii ale acoperiºurilor de case, rãzleþe,ascunse printre crengi. Nucii stufoºi se amestecãcu sãlciile dinspre zãvoiul Ialomiþei. Grãdinile depruni fac trecerea spre pâlcurile de arbori, asvârliþiîn ºes. Oraºul propriu zis, ºiragul de dugheni delacapãtul unei frumoase alee de castani, e restrânsîn jurul oborului larg murdar.Aice, în coasta Mitropoliei, a fost lãsareaprimitivã a negustorilor saºi, azi dispãruþi cu totul.Dela popasul strãvechiu al celor trecuþi princurmãtura lesnicioasã a munþilor, pare-se cã vineºi numele Târgoviºtei, oraºul târgului.Pentru Muntenia, Târgoviºtea are însemnãtateaSucevei. Din palatul domnesc, reparat mai temeinicde C. Brâncoveanu, au mai rãmas pereþi în picioare,în afara tainiþelor boltite, de unde porneºte, spunelegenda, hruba subpãmânteanã, pe sub apaIalomiþei de rãspunde sus la Mânãstirea Dealului.Turcii au început sã-l dãrâme; vremea ajutatã înlargã mãsurã de impietatea localnicilor þinteºte a-lface una cu pãmântul. Tufe de soc au prins rãdãciniîn bolþile surpate, dupã cum ºi printre pietrele

Se naºte pe 10 iulie 1873, în satul Fântânele, judeþulBotoºani ºi se stinge din viaþã pe 7 ianuarie 1944 în Bucureºti.Este om de ºtiinþã, cu o bogatã activitate de popularizare aacesteia, un talentat eseist. Activitate în domeniul geologiei ºi apaleontologiei. Doctorat la Viena (1898). Profesor universitar laIaºi. Membru corespondent al Academiei (1907), membru titu-lar (1911). Discurs de recepþie: �Evoluþia culturii ºtiinþifice înRomânia� (1913). Din 1923 rector al Universitãþii ieºene, apoiprofesor universitar la Bucureºti (1929). În 1941 preºedinte alAcademiei Române. A lãsat peste 2000 de scrieri depopularizare a ºtiinþei. Talentul de eseist se remarcã în volumul�Oraºe din România� (1925). Dedicã pagini deosebiteTârgoviºtei, multe dintre ele trãdând geograful: �Peste dealuri,înspre miazã noapte, se înalþã ca un gheb larg, masivulBucegilor, învãluit în ºeaua norilor alburii, pânzã deasã care îiacopere vârful, lãsând puþin sã strãbatã petele albe de omãt�. Oraºul în paraginã, trezeºteprivitorului o concluzie amarã: �E curios! Târgul cu întinsã viaþã de demult, doarme astãzi înumbra arborilor deºi. Popas de negustori odatã, cetate de apãrare pe urmã, e cuprins deacalmia mai tuturor oraºelor de provincie�.
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Chindiei, cresc sus de tot frumoase mãnunchiuriînflorite de Gura-Leului.Doar Mânãstirea Domneascã a mai rãmasîntreagã cu cele trei turnuri cu ferestre înguste ºicu podoaba picturilor din lãuntru, Catapeteasmamãcinatã de cari, pare cã e de metal bronzat, aºade frumos ºi fin ce e sculptatã. Interesant e ºicafasul, unde se urcau jupânesele, damele deonoare, întovãrãºind la ascultarea liturghiei peDoamna care sosea de-a dreptul din palat, pe ouºiþã azi ziditã. În partea dreaptã din pronaos, într-un minunat sarcofag de marmorã, demn sãîmpodobeascã orice mãreaþã catedralã din Apus,zac osemintele Doamnei Elina �prea datorita soþiea luminatului ºi evlaviosului Matei Vodã�.Târgoviºte e oraºul bisericilor, ca ºi Suceava.Pânã azi au rãmas încã nedistruse vreo 22.Ascunse printre arbori abia le zãreºti; mai ales leconfunzi prin uniformitatea turnurilor cu optferestruici înguste, una lângã alta. Unele se mai þinpe temelie, altele îºi apleacã turnuleþul gata sã seprãbuºeascã, ca un bãtrân îndoit de ani.Mai frumoasã decât toate, variatã ca stil, estebiserica Stelea, care aduce aminte, dupã înfãþiºare,de Trei Erarhi din Iaºi, aºa cum era înainte derestaurare. Nici nu e de mirare. Biserica a fost ziditãde Vasile Lupu al Moldovei, ca semn de frãþeascãapropriere între Munteni ºi Moldoveni. Deasuprauºei de intrare, strânsã în vârci de granit, se aflãcapul de zimbru, stema Moldovei. Mãestriameºterilor de care s-a servit Vasile Lupu în Moldovaa fost pusã la întrecere, pentru ca pe locul undeera înmormântat tatãl sãu sã se înalþe mândraclãdire. Chiar ºi turnurile sunt deosebite de alecelorlalte biserici. Ele se înalþã pe baze în formãde stea, cum era obiceiul în Moldova, sunt fãrã fe-restruicile înguste, iar peste tot o împodobescbumbi smãlþuiþi.Biserica e azi în pãrãsire. Spaþiul larg ce oînconjoarã e numai nalbã. Zidurile sunt descojite,iar clopotniþa dela poartã multe zile nu mai are.De altfel mai toate bisericile sunt în aceeaºistare de paraginã. Nici sfinþenia locaºurilor, niciamintirea trecutului nu înseamnã pentru noi marelucru. Au scãpat unele din focul Turcilor, dincutremure, din urgia duºmanilor. Pãrãsirea noastrãle vine de hac. Pietrele de mormânt frumossculptate, odatã, sunt puse la intrare spre a fi tocite.Aºa e la biserica Stelea, ca ºi la biserica Târgului.Tot în paraginã e ºi noua clãdire a vechiiMitropolii, ziditã de Neagoe Vodã. Numai niºte stâncide bolovani cimentaþi, ieºiþi din iarba înaltã, aratãurmele clãdirii de odinioarã, dãrâmatã cu ajutoruldinamitei. Dupã toate mãrturiile era o minune defrumuseþe. �Nu se mai sãturau ochii de vedereaei�, spuneau bãtrânii. Furia remanierii a nãruit-o.În locul bãtrânescului monument, mãrturia vre-

murilor de grea cumpãnã, se înalþã astãzi înîmbrãcãmintea roºie de cãrãmidã aparentã, actualaclãdire neisprãvitã, una din ruinele nouã care suntpresãrate pe teritoriul þãrii. �ªi ceea ce vremea ºitoate rãutãþile a patru veacuri, nu au putut dãrâmaa dãrâmat zelul nostru de distrugere a tot ce avemsfânt�, scrie un bun cunoscãtor al monumentelornoastre istorice. Târgoviºtea nu e numai un cimitirde biserici bãtrâne; nu e numai vechiul scaun dedomnie. De ea se leagã multe nume istorice ºiculturale. Ruinele palatelor, ale bisericilor, aleîntãriturilor de odinioarã, câte se mai zãresc dindudãul ce le acopere, evocã zilele zãmisliriinaþionale din vremea lui Negru Voevod, vijelioaselelupte ale lui Mihai, vagile speranþe de trainicãaºezare ale lui Matei Basarab, ori acele bogatemanifestãri artistice ale lui Constantin Brâncoveanu.Aºa de repede ce s-au ºters urmele lor, deºide la acest din urmã domnitor nici douã veacuri n-au trecut, încât toate se amestecã de-a-valma înnegura trecutului. S-a scurs un veac de când acãzut aice eroul deºteptãrii noastre naþionale, Tu-dor Vladimirescu, ºi numai o simplã cruce de piatrãni-l evocã.De Târgoviºte e legat mai departe numele luiCârlova, poetul ruinelor, al lui Eliade Rãdulescu,rãscolitor de energii, al lui Gr. Alexandrescu,fabulistul. Aici pe malul apei se aflã cocheta vilã,pãrãsitã de stãpânul ei, d. Brãtescu-Voineºti. Înzãvoiul din dosul casei îi cântau privighetorile, carei-au inspirat înduioºãtoarea bucatã reprodusã întoate cãrþile de citire. �Când mã gândesc, îmi vinenebunie, dar ºtii, nebunie!�. E dreptul, cãci n-are aface farmecul grãdiniþii cu arbori variaþi, cu mult gustaºezaþi ºi... forfota Capitalei ademenitoare, careface sã amuþeascã privighetorile.E curios! Târgul cu întinsã viaþã de demult,doarme astãzi în umbra arborilor deºi. Popas denegustori odatã, cetate de apãrare pe urmã, ecuprins de acalmia mai tuturor oraºelor de provincie.Deºi peste deal sunt câmpurile petrolifere dela Ochiuri, deºi mai încolo sunt minele de cãrbunide la ªotânga, Târgoviºte moþãe. Douã-treihornuri, ca niºte stâlpi în ºes, sunt singurile slabesemne ale unei industrii.Odatã în calea negoþului, azi e ocolitã. Ploieºtiiatrag mai mult ºi pe oameni ºi produsele bogate.O singurã speranþã de înviorare a mai rãmas.Tunelul dintre Sinaia ºi Pietroºiþa. Prindescongestionarea liniei Braºov-Ploieºti, se varesfira ceva ºi spre Târgoviºte.Mai este încã o perspectivã de viitor, cuprinsã învalurile iuþi ale Ialomiþei, nãvalnic rostogolite de petreptele înalte ale Bucegilor. Puterea ei irositã azi,strânsã grãmadã, odatã poate schimba faþa locului.Pânã atuncea renumele oraºului i-l dau totnumai ruinele strãbune.
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MIHAIL CRUCEANU

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

Poet, prozator, eseist, publicist. Se naºte la Iaºi pe 13
decembrie 1887. Studii gimnaziale ºi liceale în Ploieºti, Piteºti
ºi Bucureºti (la Sf. Sava). Absolvent de drept ºi litere la
Bucureºti. Este pentru o scurtã perioadã avocat, apoi profesorde românã la Târgoviºte, Craiova ºi Bucureºti, În 1911-1912
profesor la Gimnaziul �Ienãchiþã Vãcãrescu� ºi la ªcoala de
ofiþeri de cavalerie din Târgoviºte. În aceastã perioadã
debuteazã cu plachete de versuri: �Spre cetatea zorilor�,
apãrutã la Târgoviºte, în 1912. Dedicã oraºului poeziile �Seara
în cetate� ºi �Balada mãnãstirii�. În manierã simbolistã �moareseara pe palate ºi fântâni�, fiecare �învaþã cum se moare�,
�toþi simþim în noi tãcerea agoniei viitoare�. Se stinge din viaþã
pe 7 iulie 1988, la Bucureºti.

Dar aºa cum doarme seara peste turnurile-n ceaþã,
Peste formele desprinse, pe culorile pãtate,
E un suflet mai puternic ce trãieºte în cetate
ªi ce-aºteaptã sã soseascã mâine-o albã dimineaþã.

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

Din vol. Victor Petrescu, Mihai Stan.
�Târgoviºte � ore astrale ale Cetãþii. Analecte�,

Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2017
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TINERE CONDEIE

În accepþiunea profesorului Marius David
Cruceru, �mitocan� este sinonim cu �mojic�. Iniþial,
era un apelativ atribuit þãranilor ruºi, înainte de
Revoluþia Octombristã, sau locuitorilor mitocurilor,
mãnãstiri mici, izolate, mitocanul fiind cãlugãrul care
alegea o viaþã departe de civilizaþie, fiind singur cu
Dumnezeu ºi alegând sã trãiascã un trai simplu,
nerafinat, neºtiutor în ale lumii, trãindu-ºi
interioritatea. În accepþiunea actualã a acestui
termen se regãseºte doar noþiunea de nerafinare,
bãdãrãnia, starea de necioplire.

Mitocanul modern este acel personaj care se
concentreazã pe acumularea de bogãþii, pe partea
materialã a existenþei sale. Poate fi întâlnit în zonele
urbane, deloc izolat, în principal pentru cã aceste
personaje nu dispun de interioritatea care i-ar
putea permite sã comunice cu sine, sã se cunoascã,
sã se dezvolte, atât spiritual, cât ºi intelectual;
mitocanul modern are un stil de viaþã grosolan,
bazat exclusiv pe exterioritate/exteriorizare. Putem
spune cã mitocãnia este o stare de spirit, care poate
fi caracteristicã indivizilor din toate clasele sociale,
fãrã excepþii. Astfel, se pot distinge douã categorii
de mitocani: mitocanii triviali, caracterizaþi de
aroganþã, violenþã, ºi foarte stridenþi, ºi mitocanii
nobili, mult mai stilaþi, distinºi, comparativ cu cei
din prima categorie. Din punct de vedere intelectual,
mitocanii, indiferent de nivelul de educaþie, nu pot
depãºi starea de �sfertodoct�; cunoºtinþele sale sunt
limitate, transmise prin multe cuvinte, dar cu puþinã
substanþã. Din punct de vedere spiritual, acesta
este un egoist, nemilos ºi indiferent. Este
caracterizat de spiritul de turmã lipsit de conºtiinþã
sau loialitate.

Se poate lesne identifica o componentã
esenþialã în comportamentul mitocanului modern,
ºi anume dispreþul pentru ceilalþi, pentru regulile
convieþuirii civilizate; se accentueazã din ce în ce
mai mult natura necioplitã a acestuia, comportãrile
vulgare ºi grosolãnia, iar egoismul ºi egocentrismul
în relaþiile cu ceilalþi au devenit rutinã. Dispreþuiesc
competiþia loialã, aparatul lor conceptual fiind
dominat de verbul �a avea�, remarcându-se în
permanenþã prin preocuparea pentru câºtig sau

etalarea bunurilor pe care le posedã. Dacã ar fi sã
compar mitocanul cu prostul, singura diferenþã pe
care o pot gãsi între cei doi constã în faptul cã
mitocanul te calcã în picioare cu bunã ºtiinþã.
Mitocanul poate fi de orice vârstã, din punct de
vedere vestimentar, acesta poartã de obicei blugi
ºi tricou ºi o mulþime de accesorii, fãrã vreo legãturã
cu estetica. De asemeni, lipsa bunelor maniere în
manifestãrile publice, precum vocea ridicatã,
exhibiþionismul, sau lipsa de respect pentru naturã,
caracterizatã de aruncarea la întâmplare a
deºeurilor în spaþiul public, dar ºi utilizarea de
înjurãturi, în mod frecvent, în public, fãrã vreo
reþinere, sunt alte caracteristici ale acestuia.
Mitocanul din ziua de astãzi reprezintã varianta
modernã a dictatorilor comuniºti extremiºti, care
dezvoltã un cult al personalitãþii în jurul lor, dar în
acest caz, din neºtiinþã, îngustimea percepþiei
fãcându-l sã creadã cã el este cel care are
întotdeauna dreptate. Din punct de vedere al stãrii
civile, mitocanul este cãsãtorit, evident cu vreo
�piþi�, un personaj cu îndeletniciri exclusiv casnice,
cunoscãtoare a unui limbaj minimal, format, în mare,
din interjecþii precum �bã/fã� + verb + adjectiv/
adverb.

Acest tip de individ a apãrut ca o consecinþã a
inadaptãrii la un cadru nou, la schimbãrile spaþio-
temporale care au loc în permanenþã, este
rezultatul pretenþiei eºuate de a imita tradiþii ºi valori
care, pur ºi simplu, nu se potrivesc realitãþii socio-
economice a personajelor în cauzã. Mitocanii sunt
cei care, prin comportamentul lor, adâncesc
diferenþele dintre ei ºi restul societãþii, pentru aceºtia
comunicarea fiind posibilã doar cu un terþ, mitocan
ºi el, cu care se aliazã în comiterea unor acte care
adeseori frizeazã ilicitul.

Mitocãnia este un fenomen, pe cât de nou, pe
atât de normal ºi de natural. Îºi are originea în
procesul de ascensiune a orãºeanului cu bani din
vremea lui Moliere, sau în societatea englezã a
secolului XVIII, când principalul defect al clasei de
mijloc în ascensiune era tocmai lipsa de fineþe,
grosolãnia ºi lipsa educaþiei. În timp, acest tip de
individ a devenit foarte important pentru societate,

Despre mitocãnie
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deoarece avariþia ºi, în consecinþã, un spirit
antreprenorial foarte dezvoltat, l-au transformat
într-un motor de dezvoltare a societãþii. A devenit
indispensabil în mecanismul puterii, deoarece
tupeul ºi dorinþa acutã de a accede la putere, l-au
ajutat sã creascã, sã se rãspândeascã, sã se
întãreascã. În timp, mitocanii au devenit �vectori
sociali�, furnizând o nouã ordine; omul viitorului,
sau mitocanul de mall, reprezintã cea mai proastã
alternativã a unei lumi dezordonate. De exemplu,
mitocanul de mall este uºor adaptabil, fãrã restricþii
ideologice sau religioase, cu tupeu, sigur pe sine,
individualist, egoist, fãlos, arogant, trãind exclusiv

SUPERFICIALITATE
Înãlþime,
greutate,
culoarea ochilor...
Forma buzelor,
zodia,
cât ai în portofel...
Aparent, acestea te definesc ca om!
Om...
Iniþial, acel amestec frumos
de iubire,
bunãtate,
gânduri, idei...
Muzicã, lecturã,
ºi câte-un obicei...
ªtii...
întotdeauna alegem,
vedem ce-i mai comod,
numai defecte
ºi mici rãutãþi,
puncte de plecare,
iar nu un þel.
ªi tot ce pot face e sã mã întreb:
�De ce?�

A fi
ªtiu...
Sunt ca un tablou de Picasso,
iar tu copilul care se chinuie sã-l înþeleagã.
Sunt o furtunã de gânduri,
iar tu atletul care trebuie sã le urmãreascã.

prin tranzacþionare ºi consum, cu un simþ exacerbat
al proprietãþii. Este un gânditor cu o filozofie proprie,
ancorat în material/lumesc, mulþumit de sine ºi
foarte uºor de supãrat.

Cu alte cuvinte, dupã cum ar spune Caragiale
în Cam târziu..., despre Costicã Panaite, �pentru
mitocan primeazã instinctul supravieþuirii, el vede
mãrunt ºi simte strictul necesar. Singurele lui
senzaþii sunt apetiturile ancestrale, degonflaþia ºi
mâncãrimile de tot soiul, însã are simþul onoarei ºi
un suflet cald. Are simþul frumosului, dar este unul
artificial creat. Din pãcate, este un tip needucabil,
o fatalitate�.

Când sunt obositã sau nu mã pot concentra,
tu eºti calmul de care am nevoie.
Când îmi doresc sã dispar, sã mã pierd în nefiinþã,
tu eºti cel pe care îl sperie gândul.
Când stãrile mele mã descompun în bucãþi,
mã aduni ºi mã asamblezi ca pe un Lego.
Atunci când sufletul îmi sângereazã,
eºti acolo sã îmi pansezi rãnile.
Atunci când simt cã locul meu nu e aici, acum,
eºti ancora mea în realitate.
Pãrinte...

DORINÞÃ
Un trup fãrã vlagã ºi-o minte rãtãcitã
Îndurã absenþa fiinþei tale!
Aruncatã pe-un colþ de canapea,
Încerc sã te simt ca ºi cum ai fi acum, aici, cu mine!
Îmi sãruþi obrazul ºi mã iei de mânã,
Dansãm alene, iar timpul s-a oprit...
Douã suflete evadate din realitate,
Tu ºi cu mine, un film mut.

TU
Era o zi de toamnã, te-am vãzut întâmplãtor,
Însã, mi-ai zguduit din temelii realitatea,
Percepþia despre lume ºi scara de valori,
Ce cred despre mine, relaþia cu Divinitatea.
Te cunosc, posibil, dintr-o viaþã anterioarã,
Nu ºtiu, încã, de mi-ai fost cãlãu sau cãlãuzã,

Chestii
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Aº vrea sã te cunosc ºi acum, of, curiozitatea,
Îmi biciuieºte spiritul, raþionalitatea...
Cumva, transformi spaþiul ºi timpul,
Mã plimbi prin imaginaþie,
Mã forþezi sã mã cunosc pe mine
ªi o faci cu atâta graþie...

CE ESTE IUBIREA?
Capul în nori
ªi fluturi în stomac?
Renunþare de sine
ªi contopire de suflete ºi minþi?
Completare reciprocã?
Vise, planuri, idei,
Un nimic atât de profund...
Un joc meschin.
Ambiguitate,
ªi multã suferinþã.
Durere,
Iraþionalitate.
Amestec de panicã ºi extaz,
Plutire ºi agonie.
Contrazicere.
Un sentiment atât de complex,
Ce doar se simte, nu poate fi explicat.

DOARE...
Visam...
ªi mã trezesc brusc în mijlocul iernii.
Caut...
Dar nu vãd soarele aºa cum îl vedeam.
Alerg...
Dar mormane de zãpadã zac în þarinã.
Aºtept...
ªi nici o siluetã nu se întrevede în zare.
M-ai învãþat setea, Acum dã-mi sã beau!
M-ai învãþat foamea,
Acum hrãneºte-mã!
M-ai învãþat mila,
Acum fã-mã sã te iert!
M-ai fãcut sã ard,
Acum lasã-mã sã te iubesc!
M-ai învãþat patima,
Acum alimenteazã-mi viciul!
M-ai învãþat viaþa,
Acum lasã-mã sã trãiesc!
M-ai învãþat totul
ªi m-ai lãsat cu nimic!

SIMÞÃMINTE
Dragostea-i precum flacãra unui crematoriu,Rapid ºi iremediabil, te ºterge ca individualitate,
Îþi anihileazã orice pornire egoistã,Te îndoctrineazã.
Nu mai trãieºti pentru tine,Ai pierit de mult, tu, ca singularitate,
Acum este vorba doar despre �noi�,Harta minþii þi-a fost reconfiguratã.
Spiritul tãu liber de Sindbad marinarul,
A fost privat de a sa libertate,Ai devenit, cumva, un Don Quijote,
În pseudo-lupta ta pentru eliberare.

LUPTA CU SINE
Sunt ca o marionetã în mâna ta,
Oricine-ai fi tu, pãpuºar sau zeu!Mã antrenezi în jocul tãu
Îndrãzneþ, dar crud ºi umilitor...
Aº vrea sã te înfrunt!Prin raþiune, sã smulg sforile
Ce mã fac sã dansez în universul tãu.O lume-a agoniei în care visele-s strivite, mor
De dor, de dragoste de viaþã, de amor...

Ioana Moraru
student[, anul I, Master jurnalism






