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INTERFERENÞE CULTURALE

Nicolae Iorga ºi problema Dobrogei
Rezumat: Problema dominaþiei asupra Dobrogei de cãtre despotul Dobrotiþã din Caliacra, în a doua jumãtate
a secolului al XIV-lea, se bazeazã pe interpretarea unei singure surse scrise: condica de cheltuieli a expediþiei
Contelui Verde, Amedeo VI di Savoia. Interpretarea eronatã a lui Nicolae Iorga în sensul traducerii numelui
castrului Aquille / Aquillo ca Chilia, un port de pe Dunãre, a implicat afirmaþia neîntemeiatã potrivit cãreia Dobrotici
ar fi putut stãpâni Dobrogea întreagã cu Delta Dunãrii. Cu aproximativ cinci decenii în urmã, regretatul numismat
Octavian Iliescu a arãtat greºeala traducerii, dar ºi el s-a înºelat, considerând cã Aquille ar fi Anchialos, actuala
localitate Pomorje din Golful Burgas. Continuând cercetarea documentarã ºi utilizând rezultatele investigaþiilor
arheologice, am ajuns la concluzia cã Aquile, castrul menþionat în condica de socoteli a contelui Verde, Amadeo
VI din Savoy, a fost Aydos (Aidos / Aytos / Eitos), Aquile în latinã ºi Aytos în greacã având aceeaºi semnificaþie,
vultur ºi fiind amplasat la cca. 30 km de golful Burgas, în interiorul þãrii, la vest de þãrmul acestui golf. Prin urmare,
o eventualã extindere a domniei lui Dobrotici la nord de Cavarna, care este dincolo de linia convenþionalã DristraMangalia, nu este confirmatã. Circulaþia monetarã, aºa cum reiese din descoperirile fãcute de G. Custurea, G.
Talmaþchi ºi Gh. Mãnucu-Adameºteanu, aratã cã monedele realizate de Dobrotici nu au depãºit aceastã linie. În
schimb, în nordul Dobrogei s-au descoperit numeroase tezaure cu monede emise de domnii Þãrii Româneºti. În
plus, portulanele de la sfârºitul secolului al XIV-lea ºi de la începutul secolului 15 marcheazã porturile care
considerate bune pentru a acostare de cãtre genovezi ºi veneþieni. Acesta este un element important, pentru cã
ambele republici maritime italiene erau în conflict cu Dobrotici. Prin urmare, nu existã nimic care sã dovedeascã
extinderea dominaþiei Dobrotici sau a unor tãtari  ca Demeter  în nordul Dobrogei în detrimentul Þãrii Româneºti.
De fapt, cronicari precum Sükrüllah au arãtat cã în secolul al XV-lea otomanii au luptat împotriva Þãrii Româneºti
pentru cucerirea nordului Dobrogei.
Cuvinte-cheie: Dobrogea, Cilia, Aidos/ Aytos/Eidos/Aquile/Aquillo, Enisala

Am ales subiectul de faþã deoarece în anul
2013, în ziua de 10 august, s-au împlinit 100 ani
de la încheierea celei de-a doua pãci  tratatul de
la Bucureºti  prin care au luat sfârºit cele douã
rãzboaie balcanice (1912-1913).
În ceea ce priveºte România, tratatul de pace
semnat la Bucureºti a avut mare însemnãtate,
deoarece a dus la unirea Cadrilaterului cu restul
Dobrogei. Geografic, aceastã zonã reprezenta ºi
reprezintã sudul Dobrogei. În acel moment istoric,
primãvara anului 1913, când s-a pregãtit semnarea
actului de la Bucureºti, oamenii politici conservatori
care conduceau România s-au reunit într-un bloc
cerând Cadrilaterul1. Bãtrânul P. P. Carp a fost
împotriva acceptãrii propunerii Imperiului Þarist,
fãcutã în cadrul Conferinþei de la Sankt-Petersburg
(februarie 1913), de a i se ceda României oraºul
Silistra cu hinterlandul sãu.2 Fruntaºul conservator a declarat cã teritoriul propus de ministrul de
externe rus, Sergei Dmitrievich Sazonov, este mai
mic decât moºia lui din satul Þibãneºti3. A sugerat

2

ºi apoi a impus sã se dea României întreg
4
Cadrilaterul . Motivul a fost simplu. Zona de 7 726
km² era necesarã pentru apãrarea oraºului
5
Silistra . Singurul om politic, personalitate a vieþii
spirituale ºi culturale româneºti, care s-a opus
preluãrii Cadrilaterului de cãtre România a fost
profesorul Nicolae Iorga. Având o viziune clarã
asupra perspectivei, el a declarat cã în felul acesta,
prin anexarea Cadrilaterului, România îºi va face
6
noi duºmani . Poziþia lui N. Iorga a determinat
atacuri violente ale conservatorilor împotriva lui.
Aceºtia l-au numit în presã chiar micul iubitor de
bulgari. Pentru a pune capãt acestor insulte ºi aºi reafirma dragostea sincerã de þarã, Nicolae Iorga
împreunã cu Mihail Sadoveanu s-au înrolat în
armata românã ºi au plecat imediat pe frontul din
Bulgaria.
Privind situaþia dintre anii 1913 ºi 1940, adicã
a acelor 27 ani cât Cadrilaterul a fost unit cu
România, se remarcã uºor cã profesorul Nicolae
Iorga a avut dreptate. În Bulgaria s-a intensificat o
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puternicã miºcare a comitagiilor. Ei luptau pentru
readucerea Cadrilaterului între graniþele Bulgariei
7
ºi, mai mult, revendicau întreaga Dobroge .
Însã în vederea susþinerii alipirii unui teritoriu
la o þarã trebuie folosite douã tipuri de argumente:
1. cele de ordin istoric
2. cele de ordin demografic
Pentru susþinerea argumentelor istorice cã
Dobrogea ar fi trebuit sã aparþinã Bulgariei s-a
încercat sã se arate cã în secolul al XIV-lea
Dobrogea, în întregime, ar fi fost deþinutã de
8
despotul Dobrotici .
Singurul izvor care ar fi putut sã permitã
susþinerea aceastei teze este condica de socoteli
a expediþiei Contelui Verde Amadeo VI de Savoia
9
pe litoralul vestic al Mãrii Negre . Scopul expediþiei
era eliberarea basileului Ioan V Paleologul, prizonier
în oraºul port Varna.
În cuprinsul condicii se aratã cã la 19 martie
1367, într-o singurã zi, nobilul Guillelmo di
10
Grandisono a parcurs drumul de la Messembria
11
pânã la Aquillo pentru a-l ajuta, eventual a-l
elibera, pe contele Antonio Visconte din Milano,
12
închis acolo pentru jaf . Castrul Aquillo era stãpânit
de Dobrotici  dupã cum se aratã în condicã.
13
Identificarea castrului Aquile/Aquillo cu Chilia
14
propusã de Nicolae Iorga a fost acceptatã mult
15
timp . De aici s-a ajuns la credinþa greºitã cã
Dobrotici ar fi stãpânit întreaga Dobroge. Mai
mult, istorici moderni, ca Sergiu Iosipescu, au mers
mai departe, susþinând cã cetatea Enisala ar fi fost
16
preluatã de principele tãtar Demetrius . În
continuare, cercetãtorul îºi exprimã credinþa cã
Dobrotici, sprijinit chiar de Þara Româneascã, ar fi
cuprins toatã Dobrogea de nord, adicã tocmai cea
româneascã, între anii 1371-1373, iar genovezii ar
fi rãmas drept consecinþã stãpâni numai asupra
17
oraºului Licostomion din Delta Dunãrii .

Reanalizarea situaþiei Dobrogei în secolul al
XIV-lea ne conduce la cu totul alte concluzii. În
condiþii de iarnã drumul de la Messembria la Chilia
(cca. 600 km.) nu putea fi parcurs în niciun caz
într-o singurã zi. Erau necesare minimum 14 zile.
Singura localitate la care se putea ajunge întro zi ºi avea un nume cu o grafie similarã, aproape
identicã cu aceea înscrisã în condica de socoteli
era Aquila/Aquilo, cunoscutã mai ales ca Aytos/
Aidos/Eidos/Aëtos. De fapt, aceasta din urmã nu
apare pe hãrþile medievale pe malul mãrii ca port,
ci ca un castru aflat la cca.20 km vest de golful
Burgas, o micã fortificaþie de tip castru, cuceritã
cãtre 1206-1207 de cel de-al doilea împãrat latin
al Constantinopolelui, Henri de Hainaut. Monarhul
a dãruit acest castru marelui senior cronicar
Geoffroy de Villehardouin, care l-a lãsat moºtenire
fiului sãu, Geoffroy II de Villehardouin. ªi astãzi
acolo se mai surprind urme ale unei pãrþi a castelului
ridicat din porunca seniorilor francezi în sud-estul
18
Bulgariei .
Cãtre mijlocul secolului al XIV-lea, mult dupã
retragerea cavalerilor occidentali, în condiþii
necunoscute, castrul Aquillo/Aquille/Aydos/Eidos/
Aytos/Aëtos/Aitos a fost preluat în stãpânire de
19
cãtre Balica ºi apoi de fratele sãu Dobrotici .
Este foarte clar cã acest castru se gãsea la
20
distanþã de litoral , neputând fi identificat cu
Anchialos sau cu Laxilucio  acesta din urmã propus
de Octavian Iliescu, ambele reprezentând porturi.
Totodatã, el era la o distanþã de cca. 30 km de
Messembria (Nessebãr), care putea fi parcursã
cãlare într-o singurã zi.
Castrul menþionat în registrul de socoteli al
expediþiei Contelui Verde ca aparþinând lui Dobrotici,
la un an dupã ce contele Antonio Visconti a fost
închis în el, adicã în 1368, a fost cucerit într-o
expediþie condusã de însuºi sultanul Murad I
Hudaâvendigâr (Imperialul). S-a
procedat astfel deoarece localitatea
era pe direcþia de înaintare a
otomanilor în partea de sud din þara
lui Dobrotici. Abia peste 20 de ani vor
începe înaintarea spre nord, cãtre
21
Dobrogea româneascã .
Dacã dispare posibilitatea ca
acest singur izvor sã susþinã
extinderea stãpânirii despotului
Dobrotici pânã la Delta Dunãrii, atunci
nu mai existã alte argumente în
aceastã direcþie.
De altfel, nimic altceva nu indicã
extinderea statului lui Dobrotici, care
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a deþinut exclusiv Þara Cavarnei, mãrginitã în nord
de marii codri, pãdurea de piatrã (ïîáèòè êàìúíè)
din sudul Dobrogei româneºti.
Nici Cetatea Enisala nu aratã prin nimic  vestigii
arheologice, descoperiri numismatice  cã ar fi fost
vreodatã în stãpânirea tãtarilor, a misteriosului
principe Demetrius. Mai mult, în hãrþile nautice
italieneºti din secolul al XIV-lea aceastã cetate 
cu caracter de supraveghere a circulaþiei în Golful
Razim-Sinoe  era trecutã ca un castel genovez
22
cu numele de Bambola . Aceasta este situaþia în
23
harta lui Giovanni da Carignano , ale lui Pietro
24
25
Visconti (1318) , a lui Marino Sanudo , Angelino
26
27
Dulcert , G. Soleri (sec. XIV) ,
28
Mecia de Villadestes (1413) .
Dacã se urmãreºte rãspândirea
monedelor bãtute din porunca lui
Dobrotici ºi a fiului sãu, Ivanco, în
cetatea Calliacra, atunci se remarcã
circulaþia obiºnuitã a acestora numai
în Þara Cavarnei. Acolo li se putea
29
asigura recunoaºterea ºi valoarea .
În Dobrogea româneascã, în
schimb, sunt gãsite tezaure cu
monede bãtute din perioada domnilor
din familia Basarabilor  Vladislav
30
Vlaicu (1364-1377) , Radu I (137731
32
1384) , Dan I (1384-1386) , Mircea
33
cel Mare (1386-1418) .
Este justificatã aceastã situaþie, doveditã de
cercetãrile numismatice. Ele aratã clar cã pe
teritoriul Dobrogei în secolul al XIV-lea circulau
monede ale domnilor români, stãpânii politici ai
locului, care asigurau ca, în schimburile comerciale,
sã fie recunoscute ºi valorificate monedele
provenite din bãnãriile lor.
Dealtfel, stãpânirea politicã a domnilor Þãrii
Româneºti asupra Dobrogei este arãtatã clar ºi de
izvoarele scrise. Geograful arab din Sudan Abu
34
35
Fedda ºi cãlãtorul marocan Ibn Battuta au notat
cã în anii 1320 ºi 1330 Dobrogea de nord, adicã
Dobrogea româneascã, fãcea parte din Þara
Româneascã (Alouallaq). La rândul lui,
cartograful evreu Angelino Dulcert sau Doluarte a
notat în anul 1339, pe portulanul sãu, cã portul
Vicina se gãsea pe malul drept al Dunãrii. În dreptul
acestui port a marcat pe malul stâng al fluviului
semnul de tamgha, arãtând astfel cã acolo era
36
graniþa Hoardei de Aur, unde se percepea vamã .
În pofida acestor dovezi, P. P. Panaitescu a emis
ipoteza cã Dobrogea ar fi fost cuceritã de Mircea
37
cel Mare dupã campania prãdalnicã turceascã
din anul 1389 sau din 1390  expediþie avându-i în
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frunte pe marele vizir Ali-paºa Candaroglu ºi pe
38
Iacºi-bei, fiul lui Timurtaº paºa . Aceea a fost însã
o simplã campanie de jaf. Ea nu a avut rostul de a
cuceri Dobrogea de la Mircea cel Bãtrân, ci numai
de a jefui populaþia ºi a arãta domnului român
puterea Sublimei Porþi. Imediat dupã atingerea
scopului de pradã, turcii s-au retras. Dovadã în
acest sens este titlul lui Mircea cel Bãtrân, care se
intituleazã din 1390 pânã în 1418 domn pânã la
39
Marea cea Mare . Abia în 1419-1420, dupã
moartea lui Mircea cel Bãtrân (31 ianuarie 1418),
sultanul Mehmet I Celebi (1413-1421) a trecut la
prima acþiune mare de cucerire a Dobrogei.
Totodatã, nu se poate susþine
aserþiunea regretatului mare istoric
român, deoarece cronicarul turc
Sükrüllah, narând despre expediþia
oºtirii turceºti otomane în Dobrogea,
a scris: Sultanul s-a îndreptat cãtre
necredinciosul din Þara Româneascã
(Eflak), cel cu gânduri rele. În partea
aceea se aflau trei cetãþi care din
pricina ghiaurilor fãrã de minte erau
ruinate. El a fãcut ca toate trei sã
înfloreascã. Una se numea Isaccea
(Saakdji), a doua Yeni-Sale
(Enisala), iar a treia se numea
40
Giurgiu (Iörkövi) . Însã opinia lui P.
P. Panaitescu, datând din anul 1944,
a fost mult timp acceptatã în istoriografie.
În realitate, Dobrogea de nord cu cetãþile
Enisala, Isaccea, Hârºova a fost cuceritã treptat,
abia din secolul al XV-lea (dupã încetarea domniei
lui Mircea cel Bãtrân), de la sud la nord, de trupele
41
otomane . Tot atunci, în urma cuceririi otomane,
þinutului dintre Dunãre ºi Marea Neagrã i s-a
schimbat numele din Paristrion/Paradunavon/
42
Podunavia în Dobrogea. Desigur, aceastã nouã
denumire a fost impusã de cuceritori prin extensie,
de la sud cãtre nord.
Nici a doua condiþie folositã pentru justificarea
unirii unui stat cu un nou teritoriu nu a fost
îndeplinitã de iredentiºtii bulgari din prima jumãtate
a sec. XX.
Elementul demografic, din punctul de vedere
al structurii etnice, a fost de la începutul evului
43
mediu pânã astãzi dominant românesc .
Tot lui Nicolae Iorga îi revine meritul de a fi
demonstrat cã din secolul al XI-lea, când cronicara
fiicã de basileu Ana Comnena i-a pomenit pe
Tatos, Satza ºi Sestlav, în Dobrogea se gãseau
români. Componenta etnicã româneascã este
atestatã pentru secolele XIII-XIV de cronicarii
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cruciadei a IV-a, Geoffroy de Villehardouin, Robert
44
de Clari/Cleri, Henri de Valenciennes , de
45
persanul Reid od-Dîn , de Düstürname-ul lui
46
Umur-beg din Aydin , precum ºi în actele notarilor
47
48
Gabrielle di Predono ºi Antonio di Ponzo .
Românii s-au menþinut componentã etnicã
majoritarã ºi în timpul stãpânirii turceºti. O singurã
dovadã este suficientã: pãstrarea în fiinþã ºi
activitate neîntreruptã a bisericii de mir cu hramul
49
Sf. Athanasie din satul Niculiþel .
Recensãmintele fãcute în secolul al XIX-lea,
înainte de unirea cu România (14 noiembrie
50
1878) , fie din porunca autoritãþilor otomane, ca
cele elaborate de Ion Ionescu de la Brad ºi de Nifon
Bãlãºescu, fie în timpul rãzboiului Crimeei, ca acela
alcãtuit de Camille Allard, fie de autoritãþile ruse,
cum a fost cel ordonat de consulul general
Beloþerkovici, au arãtat o neîntreruptã majoritate a
51
populaþiei româneºti . Este drept cã în secolele
XVIII-XIX a fost ºi un neîntrerupt flux de mocani
transilvãneni, veniþi în cãutare de pãºuni pentru
52
turmele lor . Era, poate, o presimþire cã trebuiau
sã populeze acest pãmânt ce urma sã deschidã
drumul României spre mare.
Tocmai în acest sens, al privirii în viitor, în zare,
profesorul Nicolae Iorga, unul dintre oamenii plini
de magnificienþã în lupta pentru fãurirea României
Mari, a pledat neîntrerupt pentru rezolvarea
problemei Dobrogei, în sensul ridicãrii regiunii la
53
adevãrata ei valoare.

NOTE
1. Atmosfera care domnea atunci în lumea politicã
româneascã a fost excelent surprinsã ºi redatã de C.
Bacalbaºa, Bucureºtii de altã datã, 1910-1914, vol. IV,
ediþia II, Editura Ziarului Universul, Bucureºti, 1936, p.
127-162; Titu Maiorescu, Încordarea politicã înaintea
conflictului cu Bulgaria. Din însemnãrile zilnice ale lui
Titu Maiorescu (operã postumã ºi neterminatã), în
Convorbiri Literare, LXIV (1931), p. 53-70, 135-151,
338-349, 448-457, 636-654, 746-757, 818-828, 920934; ibid., nr. LXV (1932), p. 102-112; Virgil Coman,
Introducere în Campania militarã a României din 1913.
O istorie în imagini, documente ºi mãrturii de epocã,
coord. Virgil Coman, Ed. Etnologicã, Bucureºti, 2013,
p. 4-8; idem, Mãrturii documentare privind Campania
militarã a României în 1913, în ibid., p. 9-56; Stoica
Lascu, Campania din Bulgaria (1913). Aprecieri ºi
impresii ale unor participanþi români, în ibid., p. 95-174;
Constantin Cheramidoglu, Acþiunea României în
Balcani, în viziunea presei strãine, în ibid., p. 175-210;
Angela Pop, România ºi al Doilea Rãzboi Balcanic
(1913). Percepþii americane, în ibid., p. 211-232.
2. C. Bacalbaºa, op.cit., vol.cit., p. 136.
3. Ibidem.
4. Ibidem.

5. Ibidem. Suprafaþa celor douã judeþe care formau
Cadrilaterul însuma 7.726 km (Caliacra  4 500 kmp,
Durostorum  3226 kmp) (cf. Enciclopedia României,
vol. II. Þara Româneascã, Bucureºti, Imprimeria
Naþionalã, 1938, p. 101, 186).
6. Ibidem, p. 140; În ºedinþa secretã a Camerei (21 aprilie
1913), deputatul Nicolae Iorga s-a pronunþat împotriva
Protocolului de la Sankt Petersburg, spunând ne vom
crea un duºman ireductibil peste Dunãre; aceeaºi poziþie
a adoptat-o Nicolae Iorga în articolul Între Austria ºi
Rusia, publicat în Die Zeit, Viena, sâmbãtã, 24 mai
1913, nr. 3828, an 12 (în Cornelia Bodea, Radu ªtefan
Vergatti, Nicolae Iorga în arhivele vieneze ºi ale
Siguranþei regale (1903-1914), Ed. Mica Valahie,
Bucureºti, 2012, p. 223-227); a se vedea ºi explicaþia
pentru care ulterior a revenit asupra deciziei, în interviul
O convorbire cu D. Iorga, în ziarul Românul (Arad), no.
216 din 3/16 octombrie 1913 ºi no. 217 din 4/17 octombrie
1913 (în ibidem, p. 253, 255-256, 259-260).
7. Cf. Dan Cãtãnuº, Cadrilaterul. Ideologie cominternistã
ºi iredentism bulgar, 1919-1940, Institutul Naþional pentru
Studiul Totalitarismului Bucureºti, 2001, p.assim. Sediile
lor, în Bucureºti erau pe Horaþiu nr. 29, lângã Gara de
Est (Gara Obor) pe Str. Mihai Eminescu nr. 31 ºi pe Str.
Vasile Lascãr nr. 32 (idem, p. 51 ºi urm.); în arhivele
M.A.E.existã un fond referitor la comitagii, din pãcate prea
puþin cercetat.
8. Cf. Nicolae Iorga, Veneþia în Marea Neagrã. I. Dobrotici,
în A.A.R.M.S.I., s.II, t.XXXVI, 1914, p. 1043-1070; Ilie
Minea, Urmaºii lui Vladislav I ºi politica orientalã a
Ungariei, în Convorbiri Literare, L (1916), p. 857; Sergiu
Iosipescu a preluat ideile lui N. Iorga ºi I. Minea, dar în
pofida rezultatelor cercetãrilor mai recente, a conchis cã,
în opinia sa, Dobrotici ar fi stãpânit întreaga Dobroge (cf.
S. Iosipescu, Balica, Dobrotiþã, Ioancu, Ed. Militarã,
Bucureºti, 1986, p. 88-141; aceeaºi idee o menþine Sergiu
Iosipescu în De la Cruciada a III-a pânã la mijlocul celui
de-al XVI-lea secol, în Sergiu Iosipescu, Alexandru
Madgearu, Mircea Soreanu, Marea Neagrã. State ºi
frontiere. De la sfârºitul Antichitãþii la Pacea de la Paris
(1856), Ed. Militarã, Bucureºti, 2013, p. 118-120).
9. Cf. Emanuele Federico Bollati di San Pierre, Illustrazioni
della spedizione in Oriente di Amedeo VI (Il Conte Verde),
Fratelli Bocca Librai, Torino, 1900, p. 99 ºi urm.
10. Astãzi este identificatã cu localitatea Nesebãr din Bulgaria.
11. Castrum Aquile/Aquilo este identificat eronat de cãtre
O. Iliescu (A stãpânit Dobrotici la gurile Dunãrii?, în
Pontica, IV, 1971, p. 372, 374) cu localitatea
medievalã Anchialos. Aceasta din urmã este
suprapusã astãzi de oraºul Pomorie din Bulgaria (cf.
Boian Beºevliev, Anchialos/Ahelo (Middle Ages), 2008,
în Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea, în
h t t p : / / b l a c k s e a . e h w . g r / F o r m s /
fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11654,
consultat în 6 noiembrie 2013). În realitate, numele de
Aquilo/Aquile ascunde castrum Aidos/Aydos/Aytos/
Aitos, care se gãseºte în interiorul continentului, la
cca.30 km sud de Messembria ºi la aprox. 20 km vest
de golful Burgas. În evul mediu acest castru Aquile//
Aidos/Eitos/Aytos/Aitos, care nu era pe malul mãrii, se
afla în stãpânirea lui Dobrotici, care-l deþinea în
captivitate pe contele Antonio Visconti din Milano (cf.
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Emanuele Federico Bollati di San Pierre, Illustrazioni
della spedizione in Oriente di Amedeo VI (Il Conte
Verde), Fratelli Bocca Librai, Torino, 1900, p. 99, paragr.
nr. 386, nota nr. 1 ºi 2).
12. Cf. Emanuele Federico Bollati di San Pierre, op. cit., p.
119, paragr. nr. 444. Pentru viaþa contelui Antonio Visconti
din Milano, a se consulta Lodovico Antonio Muratori,
Rerum Italicarum Scriptores, Tom XV, col. 265.
13. Octavian Iliescu a încercat sã arate ºi sã demonstreze
cã nu este posibilã aceastã identificare Aquile=Chilia
(Cf. O. Iliescu, op. cit., p. 372-374); din pãcate, însã el
confundã Aquile cu Anchialos. Dupã cum am arãtat mai
sus (nota nr. 12), Aquile era în realitate localitatea Aidos/
Aydos/Aytos/Aidos/Aëtos /Eidos ºi nu Anchialos. În fapt,
pe mapamonduri ºi portulane, localitatea Anchialos
apare sub denumirea de Laxiluccio. Sub acest ultim
nume a fost cunoscutã ºi de membrii micii armate
comandate de Contele Verde (cf. portulanul lui Marino
Sanudo din 1320, reprod.în A. E.Nørdenskjold, Periplus.
An Essay of the Early Histoy of Charts and Sailing Directions, trad.de Francis A. Bather, Stockholm, 1897, p. 33,
reprod.ºi în Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol. I,
îngrij.de Maria Holban, Ed.ªtiinþificã, Bucureºti, 1969,
p.78-79; Angelino Dulcert/Doluarte în A. E.Nørdenskjold,
Periplus., ed.cit., p.33 ºi în Sea Charts of the Early Explorers, 13th to 17th Century, publ. de M. Mollat du Jourdin,
Monique de la Ronciere, Marie-Madeleine Azard, Isabelle
Raynaud Nguyen, Marie-Antoinette Vannereau,
Thames&Hudson, Fribourg, 1984, p. 15).
14. Cf. Nicolae Iorga, Veneþia în Marea Neagrã. I. Dobrotici,
loc.cit., p. 1043-1070;
15. Cf. Ilie Minea, Urmaºii lui Vladislav I ºi politica orientalã
a Ungariei, loc.cit., p. 857; S. Iosipescu, Balica, Dobrotiþã,
Ioancu, ed.cit., p. 88-141.
16. Cf. Sergiu Iosipescu în De la Cruciada a III-a pânã la
mijlocul celui de-al XVI-lea secol, în Sergiu Iosipescu,
Alexandru Madgearu, Mircea Soreanu, Marea Neagrã.
State ºi frontiere. De la sfârºitul Antichitãþii la Pacea de la
Paris (1856), ed.cit., p. 120-121.
17. Ibidem.
18. Cf. Sandy Pylos, An Archaeological History from Nestor
to Navarino, ed. by Jack L. Davis, ed. I, University of Texas
Press, 1998, p. 222-223.
19. Emanuele Federico Bollati di San Pierre, op. cit., p.99,
119.
20. E. F. Bollati din San Pierre, op.cit., p. 99, n. 1.
21. Cf. Aurel Decei, Relaþii româno-orientale, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1978, p. 151; Anca
Popescu, Integrarea imperialã otomanã a teritoriilor din
sud-estul Europei. Sangeacul Silistra (sec. XV-XVI),
Editura Muzeului Naþional al Literaturii Române,
Bucureºti, 2013, p. 37-39.
22. Cf. R. ªt. Vergatti (Ciobanu), Cetatea Enisala, în
Buletinul Monumentelor Istorice, I, 1971, p. 28.
23. Cf. M. Popescu-Spineni, România în istoria cartografiei
pânã la 1600, vol. II, Monitorul Oficial ºi Imprimeriile
Statului, Imprimeria Naþionalã, Bucureºti, 1938, pl. 26.
24. Adolf Erik Nørdenskjold, Periplus. An Essay of the Early
History of Charts and Sailing Directions, transl. by Francis
A. Bather, Stockholm, 1897, p. 33; reeditat Burt. Franklin,
New York, 1962, pl. VI (IX).
25. Ibidem.
26. Ibidem, ed.1962, pl. IX.
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27. G. I. Brãtianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albã.
Contributions a lhistoire de la domination Byzantine et
Tatare et du commerce génois sur le littoral Roumain de
la Mer Noire, Universitatea din Iaºi, Bucarest, 1935, pl. VI.
28. Cf. Gabriel Marcel, Choix de cartes et de mappemondes
de XIVe et XVe siècles, E. Leroux, Paris, 1896, pl. III.
29. Cf. Gabriel Custurea, Gabriel Talmaþchi, Repertoriul
tezaurelor monetare din Dobrogea, Ed. Ex Ponto,
Constanþa, 2011, passim nu au identificat monede
provenind de la Dobrotici ºi de la fiul sãu Ivanco în nordul
liniei Silistra-Vama Veche. Ei au confirmat astfel punctul
de vedere exprimat de Todor Gherasimov, Medni moneti
na despot Dobrotitza, vladetel na Carbunscata zemlia,
în Arheologhia, 3/1968, p. 10-12.; idem, Moneti na despot Ivanco, în Izvestia na bãlgarski Arheologhiceskii
Institut, XIII/1939, p. 288-296; Georgi Atanasov, Coins,
mints and monetary circulation in the Dobruja despotate
in the second half of the fourteenth century AD. The
emergence and distribution of Serbian and Bosnian
stivers, în Arheologia, 2009, no. 3-4, Sofia, p. 92-101;
idem, Dobrudjanskoto Despotstvo// The Despotic Domain of Dobrudja, Izdatelstvo Faber, Veliko Târnovo,
2009, p. 281-315; idem, Coins, mints and monetary circulation in the Dobruja despotate in the second half of
the fourteenth century AD. Part II. Local and foreign
series, în Arheologia, 2010, 1-2, Sofia, p. 61-76; nici
numismatul ºi arheologul român Gh. MãnucuAdameºteanu nu semnaleazã descoperiri monetare
provenite de la Dobrotici în Dobrogea în nordul liniei
Mangalia-Silistra (cf. Gh. Mãnucu-Adameºteanu,
Monede bizantine descoperite în nordul Dobrogei,
secolele X-XIV, vol. 1, Mistral Info Media, Bucureºti,
2010, passim). În cazul în care ar fi fost monede de la
cei doi despoþi sud-dobrogeni, imitaþii ale monedelor
sud-bizantine, sigur numismatul ºi arheologul român
le-ar fi semnalat, alãturi de originale.
30. Cf. Gabriel Custurea, Gabriel Talmaþchi, op.cit., p. 306
(2 ducaþi la Pãcuiul lui Soare), p. 327, 328, 343 (Silistra).
31. Cf. Gabriel Custurea, Gabriel Talmaþchi, op.cit., p. 281
(Niculiþel), 296 (Ostrov  Constanþa), 327, 328 (monede
la Silistra)
32. Cf. Gabriel Custurea, Gabriel Talmaþchi, op.cit., p. 281
(Niculiþel), 296 (Ostrov  Constanþa), 327, 328 (monede
la Silistra)
33. Cf. Gabriel Custurea, Gabriel Talmaþchi, op. cit., p. 168
(Constanþa), p. 384 (Corbu), p. 202 (Enisala), p. 133
(Adamclisi), p. 248 (Kranevo  Varna -Gerania), p. 281
(Niculiþel), 296 (Ostrov-Constanþa), 327, 328 (monede la
Silistra)
34. Géographie dAboulféda, traduite de larabe, par E.
Reinaud, tome 1er et la 2e part.du tome 2e, LImprimerie
Nationale, Paris, 1847, p. 316.
35. Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol. I, publ. de M.
Holban, Bucureºti, 1968, p. 4-8.
36. Cf. Sea charts of the early explorers, 13th to 17th century,
publ. de Michel Mollat du Jourdin, Monique de La
Ronciére, Marie-Madeleine Azard, Isabelle RaynaudNguyen, Marie-Antoinette Vannereau, Fribourg, 1984, p.
15; nu împãrtãºesc opinia lui Raymond Beazley care
crede cã Dulcert ºi Dalorto ar fi doi autori deosebiþi doar
pentru cã pe portulane se remarcã unele detalii
nesemnificative care nu coincid (cf. Raymond Beazley,
The Dawn of Modern Geography, vol. III, New York, 1949,
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p. 522); A. E. Nørdenskjold, Periplus. An Essay of the
Early History of Charts and Sailing Directions, transl. by
Francis A. Bather, Stockholm, 1897, retip. Burt. Franklin,
New York, 1962, p. 33; a se vedea hãrþile lui Pietro Visconti
(1318 ºi 1320) în ibidem, pl. VI (IX); harta lui Marino
Sanudo (ibidem, pl. XIII; reprodusã ºi în Cãlãtori strãini
despre þãrile române, vol. I, ed.cit., p. 69); o mare
asemãnare cu ele se constatã în portulanul creat de
Perrino Vesconte (1327)  ºi aici apare denumirea de
flume(n) de Vicina v(e)l Danubiu(m) vel danoia (N.
Grãmadã, Vicina, isvoare cartografice. Originea numelui.
Identificarea oraºului, extras din Codrul Cosminului,
Cernãuþi, 1925, p. 8); G. I. Brãtianu, Recherches sur Vicina
et Cetatea Albã, Bucureºti, 1935, p. 63.
37. P. P. Panaitescu, Mircea cel Bãtrân, ed. I, Bucureºti,
1944, p. 205-215.
38. Cf. Aurel Decei, Relaþii româno-orientale, Ed.ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1978, p. 151; Anca Popescu,
Integrarea imperialã otomanã a teritoriilor din sud-estul
Europei. Sangeacul Silistra (sec. XV-XVI), Editura
Muzeului Naþional al Literaturii Române, Bucureºti,
2013, p. 40.
39. Spre exemplu, citãm Documenta Romaniae Historica,
B. Þara Româneascã, vol. I (1247-1500), vol. întocmit de
P. P. Panaitescu ºi Damaschin Mioc, Ed. Academiei,
Bucureºti, 1966, doc.nr. 10, 12, 21, 24, 28, 38 etc.
40. Cronici turceºti despre þãrile române, publ.de Mihai
Guboglu, Mehmet Ali Mustafa, vol. 1, Ed. Academiei,
Bucureºti, 1966, p. 30-31.
41. Cf. R. ªt. Vergatti, Dobrogea lui Mircea cel Mare, în
Fãnuº Neagu, Alexandru V. Diþã, Virgil Joiþa, Nicolae
ªerbãnescu, Radu ªtefan Vergatti, Dan Zamfirescu,
Mircea cel Mare  Scutul Europei, ed. Roza Vânturilor,
Bucureºti, 2009, p. 629-651 ºi bibliografia folositã acolo.
Acelaºi punct de vedere îl emite ºi arheologul Gh.
Mãnucu-Adameºteanu, care, însã, aratã cã tot atunci a
fost cuceritã ºi Tulcea (Aegysus)  în 1420 (Cf. Gh.
Mãnucu-Adameºteanu, Consideraþii finale asupra locuirii
medievale (secolele XIV-XV) de la Aegyssus, jud. Tulcea,
în Materiale, Ploieºti, partea a II-a, 1993, p. 439-454,
aici p. 454)
42. Cf. Nicolae Bãnescu, Les duchés byzantines de
Paristrion (Paradunavon) et de Bulgarie, ed. I, Bucureºti,
1946, passim.
43. Cf. R. ªt. Vergatti (Ciobanu), Consideraþii asupra situaþiei
demografice în Dobrogea în secolele XIII-XIV, în Revista
Muzeului Naþional, VII/1983, p. 109-12; R. ªt. Vergatti,
Din demografia istoricã a Dobrogei în evul mediu
românesc (sec. XI-XIX), în Louis Roman, Radu ªtefan
Vergatti, Studii de demografie istoricã româneascã, Ed.
Enciclopedicã, Bucureºti, 2002, p. 213-244.
44. Cf. Radu ªtefan Ciobanu (Vergatti), Les chroniquers
français de la IVe croisade et les roumains de laire de la
latinité orientale, în Nouvelles études dhistoire, 7/1985,
p. 157-176; R. ªt. Vergatti, Probleme ale omului ºi
societãþii în literatura orãºeneascã francezã din a doua
jumãtate a secolului al XIII-lea, Editura Trend, Piteºti,
2012, p. 205-212.
45. Cf. Aurel Decei, Relaþii româno-orientale, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1978, p. 190-208.
46. Cf. Paul Lemerle, LEmirat dAydin, Byzance et
lOccident. Recherches sur la geste dUmur Pacha, Paris,
1957, p. 57; Maria Matilda Alexandrescu Dersca Bulgaru,

Lexpedition dUmur beg dAydin aux bouches du
Danube (1337 ou 1338), în Studia et acta orientalia, II
(1959), p. 3-23.
47. G. I. Brãtianu, Recherches sur Vicina...., ed. cit., p. 47-48.
48. Cf. Robert Henri Bautier, Notes sur les sources de
lhistoire économique médiévale dans les archives
italiennes, în Mélanges darcheologie et dhistoire
(Ecole française de Rome), 60 (1948), p. 188; G.
Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati in Chilia
da Antonio di Ponzò. 1360-1361, Genova, 1971; Radu
Manolescu, Les Villes portuaires roumaines au Moyen
Age (Milieu du XIVe  milieu du XVIe siècles), în Beiträge
zur Wirtschaftsgeschichte, Band 8, Wirtschatfskräfte
und Wirtschaftswege V, 1981, p. 47-63, aici p. 47-49. Al
doilea set de acte, 23 la numãr, scrise de acelaºi notar
între 11 august ºi 30 octombrie 1360, a fost descoperit
ºi publicat de Michel Balard, Gênes et lOutre-Mer, II, Actes
de Kilia du notaire Antonio di Ponzò. 1360, cu o prefaþã
de Hélène Ahrweiler, Paris, La Haye, New York, Mouton,
1980; Radu ªtefan Vergatti, Le port fluvial Kilia au milieu
e
du XIV siècle, în Pontica, XLV, 2012. ISSN 1013-4247,
p. 379-391.
49. Cf. Cristian Moisescu, Un monument medieval
dobrogean necunoscut: Biserica Sfântul Atanasie de la
Niculiþel (sec.XIII), în vol. De la Dunãre la Mare. Mãrturii
istorice ºi monumente de artã creºtinã. Ediþia a II-a.
Editura Arhiepiscopiei Tomisului ºi Dunãrii de Jos, Galaþi,
1979, p. 141-144.
50. Am indicat aceastã datã precisã, deoarece, ca urmare
a Conferinþei celor ºapte mari puteri întrunite la Berlin
(iulie 1878), s-a indicat noua graniþã de sud a Dobrogei
ºi preluarea ei de cãtre România, acþiune efectuatã de
principele Carol I, care a pornit din Brãila spre Dobrogea
în ziua de 14 noiembrie 1878. Mã simt dator sã arãt cã
principele Carol I pe textul discursului pe care urma sãl rosteascã la 14 noiembrie 1878 ºi, apoi, în Tulcea, a
tãiat cu mâna lui termenul de anexare ºi a scris
deasupra cuvântul unire; pot sã conchid cã principele
Carol I avea o concepþie mai modernã ca a politicienilor
din jurul sãu asupra trecutului Dobrogei pe care o
considera pãmânt românesc, ce se unea din nou cu
România.
51. Pentru toate aceste recensãminte ºi comentarea lor, v.
R. ªt. Vergatti, Din demografia istoricã a Dobrogei în evul
mediu românesc, în Louis Roman, R. ªt. Vergatti, op.cit.,
p. 213-241.
52. Cf. Apostol D. Culea, Dobrogea, Ed. Casa ªcoalelor,
Bucureºti, 1928, p. 47-54; ªtefan Meteº, Emigrãri
româneºti din Transilvania în secolele XIII-XX (Cercetãri
de demografie istoricã), Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1971,
passim.
53. Între altele, pot cita articolele: N. Iorga,Români ºi Bulgari
în Dobrogea, în vol. Dobrogea. Cincizeci de ani de vieaþã
româneascã, 1878-1929, Cultura Naþionalã, Bucureºti,
1928, retip.în ediþie anastaticã cu prilejul împlinirii a 125
de ani de la revenirea Dobrogei în cadrul statal românesc,
Ed. Ex Ponto, Constanþa, 2003, p. 259-262; idem, O
descriere necunoscutã a Dobrogei, în Dobrogea.
Cincizeci de ani..., ed.cit., p. 262.
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Academia Românã susþinãtoare a Marii Uniri
Silit sã trãiascã în provincii diferite, deºi era unitar
prin origine, culturã, tradiþie ºi limbã reprezentând
romanitatea orientalã, poporul român a avut de-a lungul
istoriei sale o mare ºi înflãcãratã dorinþã: Unirea. De
fapt Muntenia, Oltenia, Moldova ºi Transilvania formau
un teritoriu marcat de amintirea glorioasã a Daciei
istorice. O afirmaþie pertinentã face în Cronica sa din
1495 Bonifacius care sublinia cã sunt uimitoare
existenþa acestor insule de latinitate în aceastã parte a
Europei, care luptã nu atât pentru viaþa sa, cât mai
ales pentru a-ºi apãra limba.
Drumul pentru realizarea unirii românilor într-un
singur stat puternic politic, economic, religios ºi cultural a fost lung ºi greu. Ca etape definitorii am aminti
prima unire realizatã de Mihai Viteazul în 1600 sau pe
cea din 1859 prin unirea Munteniei cu Moldova.
Sfârºitul primului rãzboi mondial va duce la
destrãmarea Imperiului Habsburgic, prin crearea
succesivã a Republicii Cehoslovace (28 octombrie
1918), a statului iugoslav independent (29 octombrie
1918), a independenþei Poloniei ºi Ungariei faþã de
Austria. Este, de asemenea, proclamatã Republica
Austria (11 noiembrie 1918) ºi republica în Germania
(12 noiembrie 1918).
În acest context extern se înscriu ºi evenimentele
ce se deruleazã în Basarabia, Bucovina ºi apoi în
Transilvania. Ele încep cu hotãrârea Basarabiei de a se
uni cu patria mamã (27 martie/ 19 aprilie 1918), urmatã
de Bucovina (15/28 noiembrie 1918) ºi Transilvania,
Banatul, Criºana ºi Maramureºul (18 noiembrie/1
decembrie 1918), consfinþindu-se prin hotãrârea Marii
Adunãri de la Alba-Iulia (locul primei uniri a românilor
sub Mihai Viteazul). Evenimentele acelui an
memorabil s-au desfãºurat cu repeziciune.
La ele au participat activ întreaga românime
abia ieºitã din rãzboi, din aceste provincii
istorice aflate vremelnic sub ocupaþie strãinã,
având în frunte o serie de oameni politici
înflãcãraþi de patriotism, deveniþi ulterior
personalitãþi de prim rang ale României Mari.
În discursul rostit la 1 decembrie ce
consfinþea istoricul act, Vasile Goldiº afirma
cã: Libertatea acestei naþiuni înseamnã
Unirea ei cu Þara Româneascã deoarece
Veacuri de-a rândul poporul românesc,
adevãratul ºi legitimul proprietar al pãmântului
ce fusese odatã Dacia Romanã a fost strãin
ºi sclav pe pãmântul sãu strãmoºesc,
propunând ca soluþie credinþa în noi înºine,
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în neamul nostru românesc care ne poate mântui.
Jurând credinþã de aici înainte numai naþiunii române,
va fi imperios necesar sã jurãm credinþã tare
civilizaþiunii umane1.
Participant la istorica adunare a românilor, Miron
Cristea, primul patriarh al României (1925) sublinia cã:
În faþa asupritorilor ºi a nedreptãþilor pe care nu le
puteam opri, ne-am retras resignaþi la vetrele familiilor
ºi la altarele bisericuþelor noastre, ºi acolo am strãjuit
cu neadormitã grijã ºi am salvat scumpele comori ale
sufletului: legea, limba, datinile strãmoºeºti ºi toatã
moºtenirea fiinþei noastre etnice de români. De aceea,
Ca sã ne folosim ºi noi românii din Banat, Ungaria ºi
Transilvania de dreptul cuprins în acest evanghelic
principiu, am venit la aceastã istoricã ºi mãreaþã
Adunare Naþionalã în strãvechea Alba Iulia, de care ne
leagã amintirea celor mai crude chinuri ºi suferinþe, darã
ºi cea mai sfântã nãdejde. Concluziona cã Aceasta a
trebuit sã fie singura noastrã tendinþã fireascã: doarã
idealul suprem al fiecãrui popor, ce locuieºte pe un
teritoriu compact, trebuie sã fie unitatea sa naþionalã ºi
politicã. Am fi niºte ignoranþi, vrednici de dispreþul ºi
râsul lumii dacã în situaþia de azi am avea o altã dorinþã2.
Aceste evenimente memorabile au avut un larg
ecou în rândurile românilor, dar ºi pe plan european.
Academia Românã, ca cel mai înalt for ºtiinþific ºi cultural, nu putea sã nu semnaleze aceste fapte
rezonante, sã nu participe activ la ele, acestea
influenþând viaþa ºi destinul fiecãrui român.
Încã de la înfiinþarea Societãþii Academice Române
(1866-1878) prin decretul 582 din 13 aprilie 1866, aceasta
a avut drept obiective de a determina ortografia limbii
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române, de a elabora gramatica limbii
române, de a începe ºi a realiza lucrarea
dicþionarului român, deoarece Limba ne
uneºte domnilor3.
Convinºi cã fãrã o unitate culturalã în
primul rând, nu era posibilã nici una socialã
ºi politicã, printre cei dintâi membri s-au aflat
ºi unii din Transilvania, Maramureº, Banat,
Bucovina, Basarabia, Macedonia. Printre ei:
Iosif Hodoº, Timotei Cipariu, George Bariþ,
Vicenþiu Babeº, Alexandru Hurmuzaki,
Alexandru Hasdeu, Ioan D. Caragiani, Ion
G. Sbiera. De altfel, discursul de recepþie
din 1869, a fost rostit de Alexandru PapiuIlarian, reprezentantul Transilvaniei. Dupã
intrarea României în rãzboi (1916) se afirma
încã odatã rolul jucat în societatea româneascã în
unitatea moralã ºi intelectualã a românilor de
pretutindeni. Aceasta a primit în sânul ei reprezentanþi
din Ardeal ºi din Banat, din Bucovina sub aceeaºi
cupolã, ceea ce a reprezentat, de o jumãtate de veac
imaginea virtualã a României Mari4.
Prin decretul 749 din 29 martie/10 aprilie 1879
semnat de Carol I, Societatea Academicã Românã se
declarã institut naþional cu denumirea Academia
Românã.
Anul 1918 este unul istoric în destinul românilor.
Astfel, în ºedinþa din 12/25 aprilie 1918 Ion Bogdan
anunþa hotãrârea luatã de reînviere la viaþa naþionalã
româneascã. În entuziasmul membrilor prezenþi el face
urmãtorul anunþ:
Între ultima noastrã întrunire ºi cea de astãzi s-a
petrecut un eveniment politic de covârºitoare importanþã
pentru soarta regatului român ºi a românimei: este Unirea
Basarabiei cu România, cerutã la 9 aprilie «stil nou» de
aproape unanimitatea Sfatului Þãrii din Chiºinãu. Votul
dat la 9 aprilie de basarabeni ne dovedeºte cã, cu toatã
stãpânirea ruseascã de un secol, stãpânire care a
devenit din zi în zi tot mai apãsãtoare, basarabenii au
rãmas români ºi vor sã rãmânã români de aci înainte. La
întâia ocazie când au putut sã hotãrascã de soarta lor,
ei au hotãrât de bunã voie sã ºi-o uneascã cu a românilor
din regat, ca sã conlucreze cu aceºtia la înãlþarea viitoare
a românimei întregi. Bucuria noastrã e mare, cãci dupã
suferinþele ºi decepþiunile ce le-a îndurat România de
dincoace de Prut în cei din urmã doi ani, o puternicã
razã de speranþã i se aratã din România de dincolo de
Prut, pe care mulþi dintre noi o uitaserã cu totul. Actul
basarabenilor de la 9 aprilie este semnul reînvierii lor la
viaþã naþionalã româneascã, este nãdejdea de mai bine
ce se revarsã în inimile celorlalþi români, este glasul care
ne spune cã oricât de mari ar fi dezamãgirile prezentului,
încrederea în puterea de viaþã a poporului nostru nu
trebuie sã ne pãrãseascã nici un moment. Plini de
aceastã încredere sã strige, dar cu toþii: «Trãiascã
România unitã pentru totdeauna cu Basarabia»5.

În telegrama cãtre Alexandru Marghiloman,
preºedintele Consiliului de Miniºtri, se sublinia cã:
Înºtiinþarea datã de domnia voastrã cã Sfatul Þãrii
de la Chiºinãu, cu aproape unanimitatea voturilor, a
hotãrât unirea Basarabiei cu România a avut un
rãsunet puternic în toatã þara ºi nu mai puþin în sânul
Academiei Române. Aceastã instituþiune a neamului
fiind pãzitoarea dezvoltãrii ºi unitãþii culturii naþionale
a neamului românesc, a destinat chiar de la înfiinþarea
ei la 1866, trei locuri pentru fraþii basarabeni ºi au
fost numiþi Alexandru Hasdeu, Constantin Stamati ºi
Ioan Strãjescu. Stãpânirea asupritoare însã nu
îngãduie niciodatã nici unuia participarea la lucrãrile
ei. Acuma, când dupã 106 ani de despãrþire,
Basarabia, prin ajutorul lui Dumnezeu ºi voinþa fiilor
ei, se întoarce la patria-mamã, Academia, adânc
miºcatã, vã roagã sã transmiteþi fraþilor noºtri mult
doriþi salutãrile ei ºi încrederea cã, prin virtuþile lor ºi
puterea lor de viaþã, vor contribui la înaintarea ºi
întãrirea patriei ºi neamului nostru6.
În ºedinþa din 15/28 octombrie 1918 sunt aleºi ca
membri de onoare: mitropolitul Moldovei Pimen
Georgescu ºi arhiepiscopul Chiºinãului ºi Hotinului, viitor
patriarh al României, Nicodim Munteanu, iar Pantelimon
(Pan) Halippa membru corespondent.
ªedinþa din 10/23 octombrie 1918 a ales printre
membri titulari ai Academiei Române ºi basarabenii
ªtefan Ciobanu (1883-1950), istoricul ºi omul politic
Ion Inculeþ (1884-1940). Caracterizându-l pe ªtefan
Ciobanu ca unul din reprezentanþii culturali ai
Basarabiei unite cu patria-mamã, P. Poni evidenþia
meritele Academiei care: a cãutat sã realizeze, chiar
de la înfiinþarea ei unitatea culturalã a tuturor românilor.
Ea a chemat din toate þãrile locuite de români bãrbaþi
cari s-au distins prin lucrãrile lor pe terenul culturii
noastre naþionale. Domnul Ciobanu care intrã astãzi
în Academia Românã  subliniazã P. Poni  este un
demn urmaº al lui Alexandru Hajdeu, Constantin
Stamati, Ioan Strãjescu ºi B.P. Hasdeu. Domnul
Ciobanu este dovada cea mai vie cã-n Basarabia s-a
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întâmplat un lucru extraordinar: cu tot jugul apãsãtor
cum n-a existat vreodatã pe lume, cu toatã lipsa de
orice legãturã cu þara noastrã, viaþa româneascã de
acolo nu s-a stins; vigoarea poporului român de peste
Prut a învins toate dificultãþile7.
Imediat dupã actul de la 1 decembrie, Academia
Românã trimitea o telegramã Consiliului Naþional Român
de la Sibiu, în care se spunea cã: Academia Românã,
care reprezintã de la întemeiere, unitatea culturalã a
românilor de pretutindeni, trimite salutul ei frãþesc
Comitetului Naþional ºi Adunãrii care a proclamat unirea
politicã a românilor din Transilvania, Banat ºi Þara
Ungureascã cu regatul realizând, prin actul lor, gândul
statornic al neamului nostru8.
În ianuarie 1919, Ion Nistor doneazã Academiei
Române o hartã veche a Bucovinei, precum ºi procesul
verbal încheiat de Adunarea Naþionalã a Bucovinei, cu
ocazia declaraþiei de unire a Bucovinei cu patria-mamã.9
Cu ocazia împlinirii a jumãtate de veac de la
înfiinþare, are loc pe 14 mai 1919 adunarea solemnã în
care iau cuvântul: D. Onciul, N. Iorga, Ion Inculeþ
(Basarabia), Ion I. Nistor (Bucovina), Andrei Bârseanu
(Transilvania). În alocuþiunea sa, regele Ferdinand
evidenþia cã: În lupta sfântã pentru unirea tuturor
românilor, Academia ºi-a avut partea ei importantã pe
terenul cultural: de aceea, izbânda þãrii este ºi izbânda
ei. Când din imboldul lui N. Kretzulescu ºi al lui C.A.
Rosetti s-au pus bazele Societãþii Literare, cu scopul
de a se ocupa mai ales de limba ºi literatura românã,
alegerea întâilor membrii ne aratã gândul de înalt patriotism ce a cãlãuzit generaþia din 1866 care bine
încredinþatã cã numai pe baza unitãþii de limbã ºi culturã
se poate clãdi trainic viitorul unei raþiuni, a reunit în
cercul restrâns al viitoarei Academii bãrbaþi luminaþi
din toate þinuturile româneºti ºi astfel România Mare de
azi îºi gãsea de o jumãtate de secol patria comunã sub
acoperiºul tânãrului aºezãmânt10.
Printre cei care au luat cuvântul s-a aflat ºi
basarabeanul Ion Inculeþ care afirma demnitatea ºi
mãreþia acestui act istoric: Noi, basarabenii mulþumim
Academiei pentru munca depusã în urmãrirea sfântului
scop de a uni neamul românesc, despãrþit de nemiloasa
istorie în mai multe pãrþi. Noi, basarabenii, avem toatã
încrederea cã Academia Românã ºi de aici înainte va
duce cu aceiaºi demnitate steagul unitãþii culturale a
neamului românesc. Noi avem toatã speranþa cã
Academia Românã, dezvoltând ºtiinþa româneascã, va
pune toatã stãruinþa ca din paharul ºtiinþei sã bea toþi
fiii neamului românesc11.
În numele Bucovinei, Ion I. Nistor era convins cã
azi, românii din Bucovina, întorºi din robia austriacã ºi
reuniþi cu fraþii lor mai mari, în urma hotãrârii din 15/28
noiembrie 1918, aduc prin rostul Academiei Române
omagii de mulþumire ºi adâncã recunoºtinþã pentru
ajutorul ºi încurajarea ce ne-a dat în timpurile posomorâte
ale robiei noastre12.
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Acelaºi mesaj de încredere în destinul neamului
românesc este adus, în numele Transilvaniei, de Andrei
Bârseanu: Fericiþi ne simþim astãzi noi, membrii din
Ardeal, Banat, Criºana ºi din Maramureº, ai acestei
înalte corporaþiuni, cã de aici înainte ne vom putea întâlni
fãrã piedici cu colegii noºtri din celelalte þinuturi ale
României întregite ºi împreunã cu dânºii vom putea lucra
fãrã teamã ºi fãrã rezerve, întrucât ne iartã puterile, la
dezvoltarea literaturii ºi ºtiinþei româneºti ºi la înaintarea
culturii naþionale. În împrejurãrile nouã ce ne aºteaptã
de aici înainte în marginile Statului Român întregit,
poporul nostru, nu numai cã-ºi va asigura existenþa sa
viitoare, ci totodatã, îºi va aduce, în urma însuºirilor cu
care e înzestrat cu prisosinþã, partea sa la progresul
general al omenirii, îndeplinindu-ºi astfel menirea pentru
care a fost plantat în aceste pãrþi ale lumii de marele
sãu întemeietor13.
Preºedintele înaltului for academic, Petru Poni, se
fãcea mesagerul acestuia: Dumnezeu a voit, ca dupã
jumãtate de veac unirea sufleteascã întreprinsã prin
Academie de patrioþii de la 1866 sã se întindã ºi sã
devie realitate pentru întreaga noastrã viaþã naþionalã.
Astãzi, aspiraþiunile noastre cele mai scumpe au fost
înfãptuite: toþi românii sunt uniþi nu numai prin culturã.
De la Tisa pânã la Nistru ºi pânã la Mare, ei formeazã o
singurã þarã: patria românã14.
Prin tot ceea ce a întreprins de-a lungul existenþei
sale Academia Românã nu a fost numai cel mai înalt
for ºtiinþific ºi cultural (onorat de numeroase nume
prestigioase) ci ºi unul de adâncã simþire naþionalã, ce
a lucrat pentru eternitatea þinuturilor locuite de români.
Putem deci spune cã Unirea cea Mare a fost un act
politic, diplomatic, economic, social, dar ºi un mare
act european, expresie a democraþiei, libertãþii de opinie
ºi diversitãþii etnice, confesionale, ce trebuie sã
guverneze existenþa umanã pe treptele ei de dezvoltare.
NOTE:
1. Cf. Carmen Saeculare Valachicum, Bucureºti, Editura Minerva,
1979, p. 347, 349.
2. Marea Unire a românilor în izvoare narative, Bucureºti, Editura
Eminescu, 1984, p. 262-263
3. Cf. Academia Românã. Legi, statute, regulamente, Bucureºti,
1940, p. 5-8.
4. Analele Academiei Române, tom XXXIX, 1919, p. 204.
5. Cf. Doina N. Rusu, Istoria Academiei Române în date 18661996, Bucureºti, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1997, p.
190.
6. Ibidem, p. 190-191
7. Ibidem, p. 193
8. Ibidem, p. 193
9. Ibidem, p. 194
10. Ibidem, p. 195
11. Ibidem, p.196.
12. Idem.
13. Idem.
14. Ibidem, p. 198.
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Patriciatul târgoviºtean
la începutul secolului al XV-lea
Reºedinþã voievodalã de la sfârºitul secolului al
XIV-lea pânã la începutul secolului al XVIII-lea,
Târgoviºtea a rãmas în mentalitatea contemporanilor
drept capitala marilor domnitori antiotomani. Perioada
ei de glorie ca centru al puterii muntene, atinsã în
intervalul amintit mai sus, a inclus în primã fazã
domniile lui Mircea cel Bãtrân, Dan al II-lea, Vlad Dracul
ºi Vlad Þepeº, sub care Târgoviºtea a rãmas principala
reºedinþã domneascã, cunoscând o dezvoltare pe toate
planurile fãrã precedent1.
Târgoviºte are la origine o aºezarea ruralã, care, în
condiþii favorabile, s-a transformat în târg de vale,
realitate reflectatã de numele oraºului. Chiar dacã acest
moment este foarte greu de precizat, numele ne aratã
cã târgul are vechime. Dezvoltarea unui târg la Târgoviºte
a fost favorizatã de aºezarea geograficã. Oraºul este
situat la limita dintre dealuri ºi câmpie ºi deservea nevoile
populaþiei atât de pe valea Ialomiþei, pe care se aflã, cât
ºi de pe valea Dâmboviþei, râu ce curge câþiva kilometri
la vest de Târgoviºte. Pe cursul acestui din urmã râu
venea dinspre Câmpulung ºi cetatea Dâmboviþei
cunoscutul Drum al Brãilei, care fãcea legãtura între
Braºov ºi Brãila. Beneficiind ºi de contribuþia
economicã a coloniºtilor saºi stabiliþi aici, aºezarea
a atins la mijlocul secolului al XIV-lea un stadiu incipient urban, cu o producþie curentã ºi o piaþã
permanentã la care participau numeroase sate de
pe vãile Ialomiþei ºi Dâmboviþei sau din apropiere.
Creºterea rolului ºi importanþei drumului
comercial care lega centrul Europei de
Dunãrea de Jos, prin Sibiu ºi Braºov, a
constituit o premisã de mare importanþã pentru
dezvoltarea economicã a aºezãrii de la
Târgoviºte. Sporirea importanþei noii artere îl
va fi determinat pe voievodul Vladislav I sã
iniþieze lucrãri de fortificare.
La sfârºitul secolului al XIV-lea,
aºezarea atinsese stadiul vieþii orãºeneºti,
aflându-se într-o continuã dezvoltare.
Cruciatul german Johan Schiltberger va
aminti oraºul în însemnãrile trecerii sale
din 1396, considerându-l una din cele
douã capitale ale þãrii ºi realizând astfel
prima atestare documentarã a localitãþii.
Poziþia favorabilã, în mijlocul Þãrii Româneºti,
pe importantul drum comercial care lega Braºovul

de Dunãre, calitãþile strategice ale locului, precum ºi
gradul de evoluþie economicã a aºezãrii cu certe trãsãturi
urbane au determinat alegerea Târgoviºtei ca reºedinþã
domneascã în timpul lui Mircea cel Bãtrân. Domnia
acestuia a reprezentat o perioadã de deosebitã
dezvoltare a þãrii, a întinderii teritoriale ºi a puterii sale
militare, într-un moment în care independenþa îi era
ameninþatã de expansiunea otomanã. Curtea de aici
trebuia sã reprezinte un punct fortificat menit sã
consolideze apãrarea împotriva pericolului ce venea de
la sud de Dunãre. Se considerã cã aici a fost reºedinþa
fiului lui Mircea cel Bãtrân, Mihail, asociat la domnie.
Prima construcþie a curþii domneºti, datând de la sfârºitul
secolului al XIV-lea, a fost probabil precedatã de o altã
clãdire, de lemn, de dimensiuni modeste. În apropierea
ei avea sã fie ridicatã o bisericã.
Prezenþa reºedinþei domneºti la Târgoviºte a
stimulat, evident, dezvoltarea economicã a oraºului. În
acest sens, de mare importanþã pentru începuturile
oraºului este primul privilegiu acordat de Mircea cel
Bãtrân negustorilor polonezi, probabil în 1403. El
prevedea ca negustorii lioveni veniþi în þarã sã plãteascã
vamã numai într-un loc, unde le va fi dezlegarea
mãrfurilor, la Târgoviºte, ºi apoi sã-ºi cumpere ce-ºi
vor pofti; iar din marfa lor domnia [...] îºi va cumpãra
ce-ºi va alege. Un nou privilegiu, în limba latinã,
a fost dat la Argeº, în 1409.
Prin alegerea Târgoviºtei ca punct de
vamã pentru negustorii din Polonia se
acorda oraºului o sursã de venituri,
deschizându-i-se, astfel, noi posibilitãþi de
dezvoltare. De asemenea, în hrisovul prin
care Mircea întãrea negustorilor braºoveni,
la 6 august 1413, privilegiile acordate de
înaintaºii sãi, oraºul era menþionat ºi între
punctele de vamã, aflate pe drumul Brãilei.
Actul emis de Mihail ca asociat la domnie,
în 1417-1418, ºi cel dat când domnea
singur, la 22 iunie 1418, sunt primele
documente interne pãstrate care se referã
explicit la oraºul domniei mele
Târgoviºte. Creºterea importanþei
oraºului se reflectã ºi în privilegiile acordate
între 1424 ºi 1431 de Dan al II-lea, care,
amintind situaþia din timpul vechilor domni,
dãdea orãºenilor din Târgoviºte dreptul sã
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umble ºi pe la Severin ºi prin toate târgurile ºi la Brãila
ºi prin toatã Þara domniei mele, fiind scutiþi de tot, ºi
de vamã [...] sã nu dea nimic, decât la Târgoviºte.
Privilegiile comerciale ulterioare (1422 ºi 1424) au
stimulat prosperitatea aºezãrii, cãtre 1431 Târgoviºtea
rãmânând singura capitalã a Þãrii Româneºti. Oraºul
se extinde prin apariþia cartierelor din zona Curþii
Domneºti, rezultate în urma creºterii demografice. Se
contureazã o structurã urbanã nouã, reliefatã de trama
stradalã ale cãrei artere principale sunt Uliþa Mare ºi
Drumul Câmpulungului, completate cu uliþele Târgului,
Bãrãþiei ºi Stelea Veche.
Gradul de dezvoltare urbanã a Târgoviºtei, la sfârºitul
secolului al XIV-lea ºi la începutul secolului al XV-lea,
este dovedit de numeroase vestigii arheologice.
Aºezarea ocupa o suprafaþã destul de mare, întinzându-se
pe mai mult de 1,5 km în lungul principalei cãi de
circulaþie, paralelã cu cursul Ialomiþei. Râul alimenta ºi
Iazul Morilor, lucrare amplã realizatã în apropierea curþii
domneºti. Au fost descoperite urmele a peste 50 de
locuinþe de lemn cu pivniþã, datând din ultimele decenii
ale secolului al XIV-lea ºi prima parte a secolului al XV-lea,
ºi au fost identificate ºapte biserici de lemn sau de zid
din aceeaºi vreme.
Dupã stabilirea la Târgoviºte a Curþii Domneºti, oraºul
a devenit cel mai important centru economic,
administrativ ºi militar al Þãrii Româneºti. Aici s-au
stabilit cei mai însemnaþi dregãtori ºi a fost atras un
mare numãr de meºteºugari ºi negustori. Dupã 1418,
oraºul avea sã devinã principala reºedinþã a þãrii, ceea
ce a determinat ºi transformãri la Curtea Domneascã.
În locul vechii case domneºti a fost ridicatã alta, de
proporþii mult mai mari, înconjuratã de
un zid de piatrã ºi apãratã de un ºanþ
de dimensiuni mari. Capacitatea
defensivã a curþii a fost apoi mãritã
prin ridicarea turnului ce avea sã fie
numit al Chindiei.
Domniile lui Dan al II-lea (14201421, 1422-1426, 1427-1431) coincid
cu o perioadã tumultoasã din punct de
vedere politic, în care Târgoviºtea a fost
centrul puterii muntene. Primul sãu
document (28 ian. 1423) este dat din
oraºul de scaun Târgoviºte ºi confirma
calitatea oraºului ca punct de vamã.
Tot aici a fost reînnoit ºi tratatul de pace
cu sultanul Murad al II-lea (1424)2.
Vlad Dracul a rezidat la Târgoviºte
(1437-1442, 1444-1447), de unde
emite primul sãu hrisov (ianuarie 1437)
ºi acordã privilegii negustorilor
braºoveni. Oraºul cunoaºte o intensã
viaþã meºteºugãreascã ºi comercialã,
iar autoritatea pârgarilor sãi sporeºte
considerabil.
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Izvoarele scrise aratã cã cei ce fãceau parte din
comunitãþile urbane se detaºau în interiorul societãþii
medievale din Þara Româneascã printr-o denumire
unicã: varoºani (orãºeni). Judeþul ºi pârgarii puneau
sigiliul orãºenilor, poruncile domnului erau cãtre
orãºeni ºi chiar unele procese aveau loc între diverse
persoane ºi orãºeni.
Lumea oraºului cunoºtea o ierarhie proprie încã din
perioada de început. În vârf, se afla o categorie restrânsã
de oameni, în care intra un mic grup de orãºeni influenþi,
categorie pe care preferãm sã o numim patriciat, dupã
o denumire încetãþenitã în istoriografie. De obicei,
membrii acestui grup apar în regiunile de la sud de Carpaþi
sub numele deja amintit de oameni buni sau orãºeni
mari. În rândul lor intrau oamenii influenþi din oraº: judeþii,
pârgarii, negustorii ºi meºterii cu avere, ce fãceau afaceri
la nivel înalt, ºtiau carte ºi duceau un stil de viaþã mai
luxos decât restul orãºenilor.
În timpul domniei lui Vlad Dracul, pârgarii din
Târgoviºte luau mãrturie unor negustori prinºi într-un
scandal legat de confiscarea la Braºov a mãrfurilor unor
boieri. Una dintre primele menþiuni ale unui om bun o
întâlnim tot într-un act dat de Vlad Dracul, care scria
braºovenilor în legãturã cu Zanvel din Târgoviºte,
probabil armean.
Zanvel din Târgoviºte fusese omorât ºi jefuit în
Transilvania. Vlad Dracul solicita braºovenilor înapoierea
valorilor pe care le avea asupra sa, a cãror descriere
aratã cã Zanvel era un om foarte înstãrit: 250 de florini,
500 de perperi, o pungã cu 300 aspri ºi un inel de aur în
valoare de 10 florini. Hainele cu care era îmbrãcat
trãdeazã aceeaºi stare de prosperitate: haine de Ypres,
spadã ºi ºapcã. Personajul fãcea
parte din patriciatul din Târgoviºte,
fiind în relaþii apropiate cu domnul,
de vreme ce acesta dãdea rãgaz
doar o sãptãmânã pentru ca vinovatul
sã fie gãsit ºi pedepsit, iar avutul sã
fie înapoiat urmaºilor. Sumele mari
pe care le avea asupra sa ºi hainele
de Ypres ce le purta în momentul
atacului trãdeazã prezenþa în
Târgoviºte a unui patriciat destul de
puternic.
Drumurile sunt realitãþi bine
încorporate în viaþa societaþii
româneºti a secolelor XIV-XV, dar
ele erau departe de a fi sigure, aºa
cum o atestã evenimentul de mai
sus. Suntem foarte departe de cãile
pietruite romane, de pavimentumul
antichitãþii, care a impresionat
dintr-atât pe înaintaºii dacoromâni,
încât a dat în limba românã
pãmânt. Mergeau pe drumuri de
pãmânt devenite ºleauri pe timp de
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ploaie, greu de strãbãtut când sunt acoperite cu zãpadã,
cu trecerile prin vadurile râurilor ºi numai din când în
când pe câte un pod. Þara este strãbãtutã de-a lungul
ºi de-a latul. Drumurile sunt cunoscute de fieºtecare.
Cel mai adesea se amintesc global, nefiind nevoie de
alte precizãri. Sã umblaþi  porunceºte Dan al II-lea
târgoviºteni-lor  ºi pe la Severin ºi prin toate târgurile
ºi la Brãila ºi prin toatã þara domniei mele. La fel ºi
cãruþele Coziei: ...sã umble slobode... nicãieri sã nu
dea vamã, la toate târgurile ºi la toate vadurile, de la
Severin pânã la Brãila, nici pe drumurile munþilor...: de
la vadurile Dunãrii la oraºe ºi de aci la munte, iatã
întreaga reþea de cãi de comunicaþie cuprinsã într-o
singurã formulare.3
Drumurile nu erau întotdeauna sigure aºa cum a
demonstrat incidentul mai sus menþionat, dar ºi altele.
Tatul Duvalmã din Râºnov ºi Secarã ºi alþi robi
împreunã cu ei... au venit în muntele mare (Bucegi) ºi
s-au fãcut tâlhari ºi au omorât oameni ºi multã marfã
au furat. ªi au dat de niºte femei sãrace cu carul ºi leau luat tot ce au avut ºi le-au desbrãcat ºi le-au lãsat
numai cu pielea. Astfel au dat acolo peste ei niºte
oameni buni ai noºtri ºi i-au lovit, ca sã scoatã pe acele
femei, atunci ei au sãgetat pe un om bun al nostru, pe
ginerele lui Voina din Buzãu, care acum e mort. Apoi
au mai omorât doi turci ºi acum ni se cere sã plãtim
pentru ei nãpaste 50 000 relateazã Vlad Cãlugãrul.
Nicula ºi Maglavit cumpãrã la Breþcu de la niºte moldoveni, 450 de berbeci, iar când sosesc la Drajna, pe
drumul Teleajenului, ...i-au ajuns 22 de oameni ºi i-au
tãiat ºi le-au luat dobitoacele.
Revenind la negustorii târgoviºteni, amintim cã,
registrele vamale din Braºov sunt pline de menþiuni ale
negustorilor din Târgoviºte, care duceau peste munþi
animale, cearã, peºte, aducând în schimb postavuri,
încãlþãminte ºi obiecte din metal.
Târgoviºte fãcea comerþ activ ºi cu Sibiu. În jurul anului
1495, Vlad Cãlugãrul ºi orãºenii scriau judeþului din Sibiu
pentru rezolvarea unor divergenþe legate de stofele vândute
acolo de un pârgar din Târgoviºte. În registrul vamal din
1500 de la Sibiu, sunt înregistraþi cumpãrând încãlþãminte,
fier ºi postavuri, mai mulþi negustori din Târgoviºte, dintre
care unul asociat cu un italian.
O altã bazã a bogãþiei patriciatului urban o reprezenta
deþinerea de vie ºi comercializarea vinului. Oraºul era o
piaþã importantã pentru comercializarea vinului ºi a sãrii.
Un act din 1497 aratã principalele locuri de unde se
procura vinul: ori dã podgorie, ori dã la Târgoviºte sau dã
peste Dunãre. Dealurile din preajma Târgoviºtei erau
acoperite de vii ºi dãrile în vin luate de la orãºeni
reprezentau o sursã consistentã de venituri pentru domnie.
Lângã Târgoviºte se afla o ocnã, numitã mai târziu Ocna
Micã de la Târgoviºte, pentru a o deosebi de Ocna Mare
de la Râmnicu Vâlcea. Chiar dacã veniturile acestei ocne
au fost dãruite de domni mãnãstirii Argeº, sarea scoasã
de aici era valorificatã ºi pe piaþa Târgoviºtei.

Marii negustorii fãceau comerþ cu obiecte din metal.
Radu cel Mare intervenea la Braºov pentru Rãdilã din
Câmpulung, solicitând acordarea banilor pentru cele
18.000 de cuþite pe care acesta le vânduse acolo. În
registrele vamale sibiene, în 1500, Dragotã din Argeº
apare ca aducând în Þara Româneascã nu mai puþin
de 109.000 de cuþite, în valoare de 130.800 de dinari;
în alt transport, acelaºi personaj, fãrã îndoialã mare
negustor, scotea din Sibiu 70.500 de cuþite, în valoare
de 84.600 dinari. Asemenea cifre aratã puterea
financiarã ºi economicã a unora dintre orãºenii din Þara
Româneascã, într-o vreme când fierul era un metal
foarte scump, pe care puþini îºi puteau permite sã îl
cumpere. De altfel, registrele de la Braºov îi
înregistreazã separat pe marii negustori veniþi din Þara
Româneascã, ce sunt puºi la rubrica mercatores magni
seu grandi. În documentele slavone, erau desemnaþi
prin termenul cupeþ.4
În oraºele în care locuiau, marii negustori îºi
permiteau sã ridice locuinþe cu sobe cu cahle, dupã
modelul transilvan, sobe ce au pãtruns în centrele urbane de la sud de Carpaþi încã din a doua jumãtatate a
secolului al XIV-lea. O astfel de locuinþã, de dinainte de
1400, cu sobã cu cahle tip oalã ºi disc, cu reprezentãri
de cavaleri, a fost scoasã la ivealã în Târgoviºte. Cãlãtorii
care au trecut prin acest oraº remarcaserã locuinþe
mult mai bune ºi mai mândre, faþã de Bucureºti, unde
casele sunt în cea mai mare parte ridicate din lemn ºi
lut, mici dar bune de locuit.
Din timpul domniei lui Vlad Þepeº, în 1459, dateazã
prima menþiune a scaunului domnesc de la Bucureºti,
noua reºedinþã fiind aleasã din motive militare, pentru
supravegherea turcilor, aflaþi la Giurgiu, ºi economice,
pe fondul orientãrii comerþului þãrii cãtre sud ºi a creºterii
importanþei drumului spre vadul dunãrean de la Giurgiu.
Vlad Þepeº a continuat sã foloseascã însã ºi curtea de
la Târgoviºte, la fel cum vor proceda ºi o parte dintre
succesorii sãi. Astfel, pentru încã mult timp, Târgoviºtea
avea sã împartã cu Bucureºtii calitatea de principal
scaun domnesc, fiind preferatã, datoritã avantajelor sale
strategice, de cãtre domnii care s-au îndepãrtat de la
linia colaborãrii politice cu Înalta Poartã.
NOTE
1. Pentru un studiu complet la istoriei oraºului, v. studiul introductiv
realizat de Alexandru V. ªtefãnescu ºi Mihai Oproiu în
Enciclopedia oraºului Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, Târgoviºte,
2011, p.7-28.
2. Mihai Oproiu, Istoria medie a românilor, Editura Cetatea de
Scaun, Târgoviºte, 2003, p.87.
3. Dinu C.Giurescu, Þara Româneascã în secolele XIV ºi XV,
Ed.ªtiinþificã, Bucureºti, 1973, p.187-189.
4. V. pentru mai multe detalii Laurenþiu Rãdvan, Oraºele din Þãrile
Române în Evul Mediu, Ed. Universitãþii A.I. Cuza, Iaºi, 2011.

Prof.dr. Alexandru ªtefãnescu
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Iancu Flondor
(1865-1924)
Aniversarea celor 100 de ani de la revenirea
Bucovinei la Patria Mamã este un bun prilej de
amintire a celor care au contribuit decisiv la acest
eveniment.
Unul dintre aceºtia este Iancu Flondor, care
este considerat pe bunã dreptate o personalitate
care a luptat pentru emanciparea românilor din
Bucovina ºi unirea cu România.
Trebuie amintit ºi faptul cã în anul 2017 a apãrut
o lucrare la Editura Humanitas, care conþine un
scurt studiu privind istoria acestui patriot
bucovinean, urmat de 88 de documente aflate în
1
colecþia Arhivelor Naþionale
Familia Flondor se trage din familia Albotã, cu
o vechime de secole, fiind menþionatã printr-un
document din care rezultã cã fãcea parte din Sfatul
Domnesc al Moldovei în perioada 1401-1404, pe
2
timpul domniei lui Alexandru cel Bun . Un descendent al familiei Albotã, care a fost mare armaº,
mare jitnicer ºi spãtar în perioada 1678-1701, se
numea Toader ºi a primit porecla de Flondor.
Urmaºii acestui Toader au purtat acest nume de
3
familie: Flondor .
Tatãl lui Iancu Flondor era Gheorghe cavaler
de Flondor, care a fost cãsãtorit cu Isabela
Dobrowolski de Buchenthal, cu care a avut ºapte
copii: Tudor, Iancu, Nicu, Elena (cãsãtoritã
Mavrocordat), Constantin, Ecaterina ºi Aglaia. Iancu
4
Flondor s-a nãscut la 16 august 1865, la Storojineþ .
Interesantã este caracterizarea pe care o face
Mihail Neamþu pãrinþilor lui Iancu Flondor: Erau doi
oameni distinºi, pentru care fãgãduinþele aveau
greutate ºi cuvântul dat se respecta integral. O lume
astãzi dispãrutã, în care oamenii educaþi scriau
îngrijit, se îmbrãcau cumsecade, respectau
5
cutumele, vorbeau corect limba maternã .
Cultura muzicalã pentru copiii Flondor era
întreþinutã de pãrinþi, care aveau educaþie muzicalã.
Tatãl era cunoscut ca un bun flautist, în timp ce
mama era perceputã în societate ca o excelentã
pianistã. Iancu era un bun violonist ºi chiar a
compus partituri muzicale, în timp ce fratele lui,
Tudor, s-a dedicat activitãþii de compozitor. Titu
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Maiorescu consemna în anul 1883, când Iancu
avea numai 18 ani, faptul cã a asistat la un concert
în sala hotelului Moldavia, unde Iancu ºi fratele sãu
6
Tudor erau în orchestra studenþeascã .
Tudor Flondor (1862-1908), fratele cel mare,
a urmat dreptul la Cernãuþi ºi agricultura la Viena,
obþinând titlul de doctor în drept ºi a studiat teoria
muzicii ºi a contrabasului cu compozitorul Robert Fuchs. Cânta la mai multe instrumente
muzicale: pianul, vioara, chitara, flautul,
clarinetul, ºi de la þiganii lãutari a învãþat sã cânte
la cobzã ºi nai. A compus mai multe partituri
muzicale printre care ºi muzicã pentru vodevilurile
7
lui Vasile Alecsandri . A fost cãsãtorit cu Maria
Ciuntu, care era o bunã pianistã, ºi ultimii ani din
viaþã i-a petrecut la Roman.
Nicu Flondor (1872-1948), era fratele mai mic,
care a urmat Facultatea de Drept din Cernãuþi ºi a
fost deputat în Dieta Bucovinei. Fiind membru al
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Partidului Naþional Liberal, a fost ales deputat în
Parlamentul României ºi de trei ori primar al oraºului
Cernãuþi (1920, 1922-1926, 1938-1940). A fãcut
parte din delegaþia Bucovinei la Conferinþa de Pace
8
de la Paris (1919-1920) .
Iancu Flondor a fost absolvent al liceului
german din Cernãuþi ºi a urmat cursurile Facultãþii
de Drept de la Universitatea Franz Joseph tot din
Cernãuþi. În anul 1894 obþine titlul de doctor în
drept la Universitatea din Viena. A fost cãsãtorit cu
Elena, fiica lui Ioan cavaler de Zotta, cu care au
9
avut trei copii .
Elita politicã a românilor din Bucovina trecea,
dupã anul 1892, printr-o perioadã tulbure, în care
conflictele dintre diferite fracþiuni erau permanente.
Începutul Primului Rãzboi Mondial a surprins
România ca adversarã a Austro-Ungariei, drept
pentru care Iancu Flondor primeºte invitaþia de
a se refugia în România, pentru a evita conflicte
cu autoritãþile austriece. Flondor refuzã oferta ºi
rãmâne în Bucovina: Pentru a încerca sã
uºureze condiþiile de viaþã ale populaþiei de aici,
lucru care i-a atras probleme cu autoritãþile
10
austriece în 1917 .
Pentru prestigiul de care se bucura în rândul
românilor bucovineni, Iancu Flondor este chemat
sã conducã adunarea românilor din Bucovina din
27 octombrie 1918, care voteazã unirea Bucovinei
cu Regatul României. În acelaºi timp, se formeazã
un Consiliu Naþional ºi Consiliul Secretarilor de Stat
cu caracter de guvern, alcãtuit din 14 secretari de
stat. Guvernul provizoriu a fost condus de Iancu
Flondor în calitate de preºedinte. La 28 noiembrie
1918, are loc Congresul General al Bucovinei, care
a avut loc la Cernãuþi. Congresul hotãrãºte Unirea
necondiþionatã ºi pe vecie a Bucovinei cu
11
România .
În guvernul condus de I. C. Brãtianu au fost doi
miniºtri din Bucovina: Iancu Flondor (în perioada
decembrie 1918  aprilie 1919) la Cernãuþi ºi Ion
Nistor la Bucureºti. Iancu Flondor a fost iniþiatorul
mai multor legi pe care le-a propus guvernului de
la Bucureºti, printre care am selectat douã:
 Proiect de lege referitor la alegerea
deputaþilor ºi senatorilor, care sã reprezinte
12
Bucovina în Parlamentul României .
 Proiect de lege referitor la administrarea
13
Fondului religios ortodox al Bucovinei .
Iancu Flondor a fost deosebit de onest ºi un
patriot sincer, nu a urmãrit interese personale în
activitatea lui politicã. A sacrificat o parte din
averile sale în sprijinul cauzei românilor din
Bucovina. La el apelau adesea persoane care

cereau ajutor financiar pentru diverse publicaþii
(ziarul Patria ºi Viaþa Nouã), sau asociaþii ºi
comunitãþi locale româneºti. În acelaºi timp ajuta
studenþii ºi profesorii români din Bucovina, aflaþi
14
în dificultate financiarã .
Constantin Argetoianu îl considera: Omul cel
mai cu vazã din Bucovina. Era un om foarte
cumsecade, un patriot, un gentleman, un om
15
cinstit .
Regele Ferdinand al României l-a decorat în
1918 cu ordinul Coroana României în grad de
Mare Cruce.
A suferit de embolie, fiind conºtient cã nu va
supravieþui mult timp. A fost afectat ºi de moartea
soþiei sale în anul 1918. A decedat în ziua de 18
octombrie 1924 ºi a fost înmormântat în cripta
familiei Flondor de la Storojineþ.
Iancu Flondor a fost: consecvent nepãrtinitor,
arhitectul unirii Bucovinei cu þara-mamã ºi face parte
din panteonul marilor bãrbaþi de stat, alãturi de Ionel
Brãtianu, Iuliu Hossu ºi Vasile Goldiº, avea sã
16
mãrturiseascã Mihail Neamþu .
NOTE
1. Iancu Flondor, Bucovina ºi România Mare, Documente ºi
scrisori, ediþie îngrijitã de Andrei Popescu, Ed. Humanitas,
Bucureºti, 2017
2. Ibidem, pag. 15
3. Ibidem, pag. 15
4. Ibidem, pag. 19
5. Ibidem, pag. 24
6. Ibidem, pag.9
7. Ibidem, pag. 25
8. Ibidem, pag. 27
9. Ibidem, pag. 28
10. Ibidem, pag. 30:
 ªerban (1900-1971)  cãsãtorit cu Nadeja ªtirbei
 Neagoe (1901-1971)  cãsãtorit cu Elena Grigorcea
 Mircea (1908-1927)
11. Ibidem, pag. 35
12. Ibidem, pag. 36
13. Ibidem, pag.211: Acest proiect de lege prevedea:
 Bucovina va fi reprezentatã în Adunarea deputaþilor de 27 deputaþi
aleºi, iar în Senat de Mitropolitul Bucovinei, rectorul Universitãþii
din Cernãuþi ºi de 11 senatori aleºi.
 Dreptul de a alege ºi de a fi ales îl exercitã numai cetãþenii români
din Bucovina.
 Au dreptul de a alege bãrbaþii de la vârsta de 21 de ani împliniþi ºi
femeile care au nãscut etc.
14. Ibidem, pag. 231: Aceastã avere era administratã de funcþionari
publici desemnaþi de împãratul Austriei. Proiectul de lege supus
aprobãrii regelui Ferdinand, cu nr. 2.212 din 1918, prevede:
Administrarea bunurilor fondului religios ortodox din Bucovina
sã fie redate Bisericii ortodoxe din Bucovina sub conducerea
mitropolitului din Cernãuþi
15. Ibidem, pag. 40
16 Ibidem, pag. 43
17. Ibidem, pag. 10

Radu Moþoc
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Salonul Editorial Ion Heliade Rãdulescu
ediþia a XVII-a
Toamna se simte în septembrie, la Târgoviºte,
ca întotdeauna, nu doar prin celebrãri
convenþionale, precum, Ziua Recoltei, nu doar în
atmosfera dezmorþitã din centrul vechi, ci ºi în
evenimentele care aduc aerul prospeþimii ºi
reînnoirii în plan spiritual. Cel mai convingãtor
vestitor al toamnei culturale în fosta cetate de
scaun a Þãrii Româneºti îºi face simþitã prezenþa
ºi în 2018 prin Salonul Editorial Ion Heliade
Rãdulescu  ediþia a XVII-a.
Reunind editori importanþi din toatã þara,
aducând în atenþie cele mai noi apariþii din domeniul
publicistic, ediþia a XVII-a a Salonului Editorial Ion
Heliade Rãdulescu de la Târgoviºte vã propune
întâlniri memorabile cu cele mai noi volume, dar ºi
cu scriitori, din toate generaþiile, cu accesoriile care
potenþeazã experienþele de lecturã.
Evenimentul organizat de Biblioteca Judeþeanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa în colaborare
cu Primãria Municipiului Târgoviºte ºi Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, a avut loc în perioada 7  9
septembrie, în scuarul primãriei, având program
de vizitare între orele 10:00  21:00.
La
evenimentul
de
deschidere al Salonului Editorial,
alãturi de directorul Bibliotecii
Judeþene, prof. univ. Agnes
Erich, au participat autoritãþi locale ºi judeþene, parlamentari,
reprezentanþi au Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, oameni de culturã,
reprezentanþi ai editurilor din
judeþ ºi nu numai. Dintre
participanþi
amintim
pe
preºedintele
Consiliului
Judeþean, Daniel Comãnescu,
vicepreºedintele CJD, Luciana
Cristea, senatorul Adrian
Þuþuianu, deputaþii Oana
Vlãducã, Claudia Gilia, Carmen
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Holban, Corneliu ªtefan, primarul ºi viceprimarii
municipiului Târgoviºte, Cristian Stan, Monica Ilie
ºi Cãtãlin Rãdulescu, consilierul eparhial Marian
Puiescu, managerul Complexului Muzeal Naþional
Curtea Domneascã, Ovidiu Cîrstina, managerul
Centrului Judeþean de Culturã, Ionuþ Lãscaie,
secretarul judeþului, Ivan Vasile Ivanoff.
Editurile ºi instituþiile editoare participante la
ediþia din acest an au fost: ALL; ARC;
Arhiepiscopia Târgoviºtei; Bibliotheca; Cetatea de
Scaun; Curtea Veche Publishing; Eikon;
Humanitas; Nemira; Tritonic; Paralela 45; Semne;
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviºte; Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa; Complexul
Naþional Muzeal Curtea Domneasca Târgoviºte;
Societatea Astronomicã Românã de Meteori.
Târgoviºtenii au avut posibilitatea sã aleagã
cele mai noi ºi cãutate carti ale momentului
precum ºi câteva alte sute de titluri care acoperã
domenii diverse de la istorie la cãrþi pentru copii,
de la gastronomie la filosofie
Prima zi din cadrul Salonului a debutat cu
lansarea volumelor: Ortodoxia româneascã ºi

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

înfãptuirea Marii Uniri; Mihai Viteazul 
Voievod al unitãþii româneºti, promotor al
Ortodoxiei strãbune ºi martir al neamului
nostru; Voievodul Mihai Viteazul  apãrãtor al
Bisericii strãbune ºi unificator al neamului
românesc  premise ºi argumente pentru
canonizare; Voievodul Mircea cel Bãtrân 
apãrãtor al Ortodoxiei ºi al culturii naþionale 
600 ani de la trecerea la cele veºnice, apãrute la
Editura Arhiepiscopiei Târgoviºte, volume
prezentate de pr. consilier Marian Puiescu
Maratonul lucrãrilor primei zile este continuat
de Editura ARC (Chiºinãu): 1918. Pe ruinele
imperiului spulberat de istorie. Basarabia în
pragul modernitãþii, autor Nicolae Enciu; Sfatul
Þãrii. Istoria zbuciumatã a unei importante
instituþii politice basarabene din anii 19171918, autor Ion Þurcanu; Homo Moldovanus
Sovieticus. Teorii ºi practici de construcþie
identitarã în R(A)SSM (1924-1989), autor
Octavian Þîcu, volume prezentate de Maria
Pilchin, director de promovare al Editurii Arc.
Editura Semne continuã cu lansarea
volumului: ªtefan Ciobanu. Un savant profesor
luptãtor neînfricat pentru unirea Basarabiei,
autor Radu ªtefan Vergatti.
Editura Bibliotheca lanseazã volumul Reflecþii
istorice ºi literare. De la Decebal la Marea Unire
a românilor, autor Victor Petrescu.
În cea de-a doua zi a Salonului editorial,
Editura Tritonic a pus în dezbatere tema: De la la
proza poliþistã la proza de iubire  un drum
dus-întors, prin prezentarea volumelor: Schiþe
de iubire, antologie de Lucian Dragoº Bogdan ºi
Teodora Matei; Noir de Bucureºti, antologie de
Bogdan Hrib; Domino 2: Misterele Râºnovului.
Dupã-amiaza a fost rezervatã Editurii Eikon
ºi conferinþelor sale, dupã cum urmeazã:

Europeana  o limbã uitatã / Christian
Crãciun; Istoria Constituþionalã a României
(1859-2003), autor: Eleodor Focºeneanu;
Anarhetipul sau... un frate tânãr, autor: Dorin
Liviu Zaharia; Istoria Letoniei, autori: Silviu Milioiu
(coord.), Edgars Pletiens, Kristine Ante, Valters
Scerbinskis, Bogdan-Alexandru Shipor; Camino,
drumul spre luminã. Din jurnalul unui medic
anestezist (ediþia a doua); Cutia cu vechituri,
autor: Ecaterina Botoncea; Suferinþele tânãrului
Blecher, autor: Radu G. Þeposu; Druºca, autor:
Otilia Þeposu; Noapte americanã, autor: Andreea
Nanu; Înþelepciunea de a fi fericit, autor: Ciprian
Vestemean; Clepsidra ºi Ananda Veranda,
autor: Cristina Struþeanu; Lanþul slãbiciunilor
comunicaþionale în lumea lui Caragiale ºi în
cea de azi, autor: Cristian Stamatoiu;
Supravieþuitoarea. Biografia autenticã a patru
generaþii de femei, autor: Viorica Sima; Eºti o
fiinþã autenticã. Despre tine, filosofie,
comunicare, dezvoltare personalã ºi leadership, autor: Sandu Frunzã; Între moartea
politicii ºi moartea lui Dumnezeu  Eseuri
despre literaturã, religie ºi politicã, autor: Sandu
Frunzã; Noua aristocraþie, autor: Mircea Pora;
Fata de sub portocalii sãlbatici, autor: Mirela
Rusu; Rationem dubitandi. Metoda îndoielii ca
modalitate de a gãsi componentele constante
ale oricãrei culturi posibile, autor: Silviu Buzan;
Scoarþa, autor: Adrian Petrescu; Folie a trois,
autor: Florin Ardelean; Plotin. Despre Frumos,
Plotin. Fespre destin, Plotin. Despre
nemurirea sufletului, traducere ºi interpretare
de Dan Tomuleþ; Altul decât Dumnezeu 
Schiþã pentru o teologie a urmei ºi
Autoportrete în oglinzile cãrþilor, autor: Vianu
Mureºan;
Poeþi
reprezentativi
ai
postmodernitãþii  De la Plumb (Bacovia) la
Gustul cireºelor (ªtefan Manasia),
autor: Geo Vasile; Când omida devine
fluture sau Dictatura românã vãzutã
de o adolescentã liberã, autor: Marina
Anca; Curse pentru vise  Proza
scurtã meritã mai mult, antologie de
prozã scurtã; Spectacole imaginare,
autor: Aureliu Manea; Poeme vintage,
autor: Lavinia Micula; Corpus Media.
Gimnosofii ca propedeuticã pentru o
antropologie a nudului, autor: Radu
Stãnese; Paºi, autori: Em Sava & Axel;
Zeul Seducþiei  Povestea unui Don
Juan ratat, autor: Alexandru Nemþanu;
Înamoraþi întru moarte sau
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ErosThanatos la Cezar Ivãnescu,
autor: Petru Ursache, cuvânt înainte:
Magda Ursache; Sandu Tudor ºi
asociaþiile studenþeºti creºtine din
România interbelicã, autor: Carmen
Ciornea; Personajele acestea de a
doua mânã  Din publicaþiile
membrelor ªcolii Sociologice de la
Bucureºti, antologie de Theodora-Eliza
Vãcãrescu; Canonizare, demitizare ºi
realism ºtiinþific. Studii despre
Mircea Vulcãnescu, autor: Ionuþ Butoi;
Vals de Sibelius, Ileana Vulpescu de
vorbã cu Alla Stâncaru-Luncã; Altarul
Siritualitãþii Româneºti, de Harambie
Vasilache, ediþie îngrijitã de Marius
Vasileanu; KERYGMA ºi demitologizare.
Introducere în hermeneutica lui Rudolf
Bultmann, autor: Dorin ªtefãnescu; Paradoxuri
ºi îngenunchieri. Meditaþii despre filosofie ºi
credinþã, autor: Nicolae Turcan; Morgen, autor:
Marius Chiru; Cezar Mititelu, omul care a trãit
în socialism, autor: Peter Raþiu; Semne pentru
pãpuºa de lut, autor: Gabriela Tãnase.
Invitaþiai acestui maraton literar au fost:
Ecaterina Petrescu Botoncea, Gabriela
Tãnase, Vali Pena, Pompiliu Alexandru, Silviu
Miloiu, Adrian Defta, Christian Crãciun, Marius
Chiru,iar moderator: Valentin Ajder, directorul
Editurii Eikon.
În ultima zi a manifestãrilor, Editura Bibliotheca
întregeºte prin prezenþa sa calitatea acestui
eveniment, aducând în faþa cititorilor sãi lucrãri de
referinþã pentru cultura localã dar ºi naþionalã.
Astfel, sunt prezentate cele mai noi volume
apãrute în anul 2018: Fotbal sub Turnul Chindiei
(Vol. 1  Drumul spre elitã, Vol. 2  Cei mai
frumoºi ani, Vol. 3  Micul Ajax), autor: Gabriel
Degeratu; Am ratat eternitatea, autor: Constanþa
Popescu; Târgoviºte-Chiºinãu-Cernãuþi. O
triadã a liricii româneºti. Antologie de poezie,
autori: Mihai Stan, Victor Petrescu (Târgoviºte),
acad. Mihai Cimpoi, Iulian Filip (Chiºinãu), acad.
Vasile Tãrâþeanu, Mircea Lutic (Cernãuþi);Moartea
împãcatã a mamei poetului care semãna tatãlui,
autor: Iulian Filip; Priboiu. Strãmoºeascã vatrã
româneascã. Monografie, autori: Virgil Gh.
Nicolaescu, George D. Piteº; Pavilionul albastru
 dialogul artelor, autori: Ana Amuzescu, George
D. Piteº; Drumul Cãrþii. Din jurnalul unui editor, autor: Mihai Stan; Adevãrata istorie a epocii
medievale româneºti, autor: Manole Neagoe;
Deconspirarea poeziei magice, autor: Daniela-
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Olguþa Iordache; Clepsidra spartã, autor: George
Coandã; Am venit sã mor lângã tine, autor: Iulian
Moreanu; Viaþa mea este o carte deschisã.
Retrospectivã literarã Mihai Stan, autor: Elena
Stan-Bãdulescu; Zepeline, autor: Carmen
Georgeta Popescu; Al treilea cer, autor: George
D. Piteº; Printre optzeciºti. Dupã ªcoala de la
Târgoviºte, autor: Nicolae Oprea; Rãtãcit printre
amintiri. Sonete-poeme-pasteluri, autor: George
Bâgiu-Secãreanu; Carmina magna  Cinci
poeme româneºti. Micã antologie în anul
Centenarului, autori: Emil Stãnescu & Mihai
Samson Petrescu; Refugiu cu chip de femeie,
autor: Vali Niþu; Pe meridianele vieþii, autor: Costel
Agachi-Ram; Trãiri ºi visuri, autor: Mirela
Haralambie; Iubirea mea din Evul Mediu, autor:
Nicu Tãnase; Rafinãria, autor: Kotzbacher Erich;
Tainica toamnã albastrã. The Mysterious Blue
Autumn, autor: George Coandã.
ªi în 2018 am dorit ºi sperãm cã am reuºit sã
rãmânem aceleaºi gazde primitoare pentru toþi
pasionaþii de culturã sã celebrãm potenþialul bogat
ºi divers al Târgoviºtei. Cartea trebuie sã o privim
ca pe o ocazie de înþelepciune, o carte care ne
pregãteºte pentru viaþã, pentru profesie, pentru
tot ceea ce trebuie sã însemnãm noi pentru
România de astãzi. Salonul Editorial de la
Târgoviºte este un salon al tuturor celor dornici
de cunoaºtere, al tuturor celor care doresc sã se
autodepãºeascã, ºi nu în ultimã instanþã, este un
proiect al înþelepciunii româneºti, un proiect pentru
educaþie. Îi invitãm an de an pe toþi târgoviºtenii,
pe tineri ºi bãtrâni, pe studenþi, pe liceeni, pe copii
sã ne treacã pragul.

Daniela Iordache

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Oameni mici, probleme mari
Adolescenþa este timpul în care luãm
universul prea în serios (Mihai Ralea)

Este vârsta marilor iubiri dar ºi a marilor întrebãri,
curiozitãþi...Cine sunt?, Care este scopul meu în
viaþã?, Mi-e fricã de nou?, Am luat decizia corecta?,
N-am încredere în mine, cui sã spun?...ºi multe, tot
mai multe întrebãri ce iau amploare în mintea
adolescentului mai timid sau mai îndrãzneþ, mai
entuziasmat sau mai înspãimântat, mai sensibil sau
mai independent. Dar pentru cã adolescenþa este ºi
vârsta marilor experienþe ºi experimente cruciale, trãite
poate, pentru prima oarã în viaþã, adolescentul
traverseazã reale crize existenþiale ºi de identitate.
Griji ºi preocupãri, emoþii, succese ºi eºecuri,
conflicte, visuri ºi stres...mult stres. Stres, unul dintre
cuvintele cel mai des folosite de adolescenþii din ziua
de astãzi pentru a descrie cât de greu le este sã jongleze
ºi sã echilibreze toate cerinþele impuse lor: de ºcoalã
ºi profesori, de mama ºi tata, de prieteni ºi noul anturaj,
de mult ºi de tot. Apoi se rostogolesc inevitabil grijile,
preocupãrile, emoþiile legate de felul cum aratã, cum se
îmbracã, cum sunt percepuþi de noii colegi, de grup,
încercând sã se încadreze în ultimele trenduri.
Emoþional, adolescentul este foarte sensibil, ºi de
aceea se poate simþi foarte uºor lezat când se manifestã
o atitudine ostilã faþã de el. Apar tensiuni la ºcoalã, cu
profesori ºi colegi, pentru recunoaºterea meritelor sau
supremaþiei, acasã, pentru câºtigarea independenþei faþã
de pãrinþi, alegerea carierei ºi stilului de viaþã, sau
începerea vieþii sexuale. Pãrinþii, chiar ºi profesorii, cautã
sã-l orienteze pe adolescent spre ce va face în viitor,
spre viaþa de adult, acordând o minimã importanþã
problemelor specifice vârstei lui. Dar adolescentul
trãieºte puternic tot ce se întâmplã cu el în prezent,
fiindcã el se confruntã cu aspecte concrete ale propriei
vieþi, pentru el foarte grave, ºi, de aceea, el este
preocupat, înainte de toate, de rezolvarea acestora, fiind

mai puþin interesant de pregãtirea pentru ce va face în
viitor. Adolescenþa este însã ºi poarta spre maturitate,
o etapã a vieþii plinã de schimbãri, cu propriile bucurii ºi
dificultãþi. De aceea adolescentul trebuie sã înveþe sã
fie propriul lui prieten, sã se descopere ca persoanã, sã
capete încredere în propriile sale forþe, sã-ºi dezvolte
identitatea, sã caute ºi sã gãseascã principii ºi valori.
Din astfel de întrebãri, îndoieli, frãmântãri s-a nãscut
clubul Oameni mici, probleme mari. La iniþiativa a trei
inimoase fete de 16 ani, Ana Nedeloiu, Cãtãlina Mavros
ºi Alexandra Ion, eleve ale unor licee de prestigiu din
Târgoviºte, am construit cu încredere acest proiect.
Am popularizat ideea ºi curând am format un grup,
fete ºi bãieþi de diferite vârste, convingeri ºi competenþe,
dar cu multe întrebãri ºi dorinþã de a fi ascultaþi. Am
beneficiat de ajutorul unui specialist, Mihaela Ghercã,
un tânãr psiholog care ne-a ajutat cu rãspunsuri
pertinente la temele stabilite de noi: Încrederea în sine,
Dragostea la 16 ani, Temperamente, ªcoalã,
profesori, colegi, Pãrinþii mei anoºti, Telefonul  prieten
sau duºman? Am descoperit uimitã ºi fericitã,
frumuseþea acestei vârste, sensibilitatea, forþa, dorinþa,
credinþa acestor copii minunaþi, care doreau cu ardoare
sã vorbeascã, sã afle, sã întrebe, sã asculte, sã ºtie.
Au legat prietenii, au socializat, au relaþionat, bifând
astfel un alt obiectiv din proiect. Am înþeles încã o datã
cã fiecare copil e bun, are o frumuseþe aparte a sufletului,
e dornic de nou ºi cel mai mult îºi doreºte sã fie ascultat
cu atenþia cuvenitã. La aceastã vârstã au dorinþa, curajul
ºi puterea sã atingã norii, sã se ia la trântã cu destinul,
sã provoace necunoscutul ºi sã iasã ÎNVINGÃTORI.
Sunt formidabili! Dacã le acorzi atenþia ºi încredea
doritã, aproape cerºitã în anumite cazuri, i-ai câºtigat
ºi þi-i poþi face prieteni, dar mai mult de atât poþi învãþa
multe de la ei. De la încredere pleacã totul, la aceastã
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spinoasã etapã a vieþii. Eºti ca pasãrea pe sârmã! Þi se
acordã girul, mai ales din partea pãrinþilor, zborul este
lin cãtre viaþã! Eºti marginalizat? Nu þi se acordã
importanþã? Aripile spre viitor sunt frânte! Pentru cã am
înþeles aceste simple lucruri, ne-am propus sã
continuãm proiectul ºi cu participarea pãrinþilor doritori,
deschiºi la nou ºi frumos. Nu-i uºor sã fii adolescent,
dar nimic nu poate înlocui magia acestor ani, felul în
care percepi fiecare lucru, întrebãrile care te macinã ºi
al cãror rãspuns îl poþi gãsi a doua zi sau poate niciodatã.

Pe scurt, ADOLESCENÞA este iubire intensã, adunatã
cu gelozie, teamã, ambiþie, întrebãri, dorinþã, speranþã,
credinþã... toate înmulþite cu un numãr mai mic sau mai
mare de ani, totul depinzând de graba fiecãruia de a
intra în viaþã.
Succes, iubire, dorinþã, speranþã ºi multã credinþã
frumoºii mei copii! Dacã vreþi, puteþi fi INVINCIBILI!

Claudia Chebac

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
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Respect legea! Respect viaþa!,
concurs judeþean la a doua ediþie
Biblioteca Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa a
fost gazda concursului judeþean dedicat elevilor de
gimnaziu Respect legea! Respect viaþa!, ediþia a II-a,
desfãºurat în data de 29 noiembrie 2018. Activitatea
este parte din Proiectul de prevenire a delincvenþei juvenile ºi a victimizãrii minorilor Atenþie! E viaþa ta!.
Activitatea a fost realizatã de Inspectoratul Judeþean
de Politie Dâmboviþa, în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa, Arhiepiscopia Târgoviºtei,
Tribunalul Dâmboviþa, Organizaþia Salvaþi Copiii,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dâmboviþa, Universitatea
Valahia din Târgoviºte  Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative.
Au participat elevi ºi cadre didactice de la ºcolile:
Prof. Paul Bãnicã, Mihai Viteazul ºi Matei Basarab
din Târgoviºte, ªcoala Nr. 4 din Moreni, ªcoala Rãcari
ºi ªcoala Rãzvad, activitatea educaþionalã
desfãºurându-se în prezenþa reprezentanþilor
organizatorilor, a partenerilor, dar ºi a studenþilor
Universitãþii Valahia din Târgoviºte. În juriul concursului
s-au aflat decanul Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe administrative, conf.univ.dr Constanþa Mãtuºescu ºi
reprezentanþii instituþiilor partenere: Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Dâmboviþa, reprezentat de agent ºef
de poliþie, Victor Bucuroiu (Centrul de Analizã ºi
Prevenirea Criminalitãþii Dâmboviþa), Organizaþia Salvaþi
Copiii Dâmboviþa reprezentatã de Daniela Zoe
(coordonator), Arhiepiscopia Târgoviºtei reprezentatã de
preoþii consilieri Ionuþ Ileana, care a transmis mesajul
ÎPS dr. Nifon, ºi Daniel Bãlãjel, conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dâmboviþa, fiind
reprezentatã de inspectorul general Sorin Ion ºi
inspectorul general adjunct Gabriela Istrate. Biblioteca
Judeþeanã I. H. Rãdulescu Dâmboviþa, reprezentatã în
juriul concursului prin prof.dr. Alexandru ªtefãnescu, a
asigurat premiile pentru toþi participanþii.
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În cadrul evenimentului, prefaþând Ziua Internaþionalã
Anticorupþie, 9 Decembrie, reprezentanþii Direcþiei
Generale Anticorupþie (DNA) au susþinut o comunicare
privind prevenirea ºi combaterea corupþiei.
Activitatea s-a deschis cu imnul naþional,
Deºteaptã-te, Române! ºi a continuat cu alocuþiuni
susþinute de câþiva reprezentanþi ai organizatorilor ºi a
elevilor. Momentul debutului de concurs a înregistrat ºi
o surprizã. Aceasta a constat în faptul cã reprezentanþii
partenerilor au primit chestionare pentru a rãspunde la
întrebãrile de concurs, un lucru inedit ºi subliniat cu
entuziasm de elevi. Au urmat probele de cunoºtinþe din
domeniile istorie, drept ºi religie ºi realizarea unui poster
cu tema unirii de la 1918.
Proiectul Atenþie! E viaþa ta! are ca scop prevenirea
implicãrii copiilor, adolescenþilor ºi tinerilor în activitãþi
infracþionale ºi reducerea riscului victimal, beneficiari
direcþi fiind atât elevi din învãþãmântul primar, gimnazial
ºi liceal, cât ºi pãrinþi, cadre didactice ºi comunitatea.
Ediþia din acest an s-a derulat sub semnul Centenarului
Marii Uniri de la 1918.

Florina Rotaru

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR
Centrele EUROPE DIRECT
colaboreazã pentru a susþine Anul European al Patrimoniului
Cultural ºi Alegerile Europarlamentare din 2019
Anul 2018 este unul de referinþã pentru cei care
sunt interesaþi de culturã ºi patrimoniu cultural,
învãþându-i pe alþii ºi învãþând de la alþii. Dialogul
între generaþii este foarte important pentru aceasta,
de aceea el trebuie încurajat în permanenþã.
Acesta este unul dintre principiile de la care au
pornit centrele EUROPE DIRECT Târgoviºte,
Bucureºti ºi Vâlcea atunci când au organizat o vizitã
de informare ºi documentare la alte centre EDIC
din Uniunea Europeanã, respectiv ED Xanthi ºi ED
Salonic din Grecia.
Schimburile de experienþã realizate de Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviºte al Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa pentru voluntarii
care lucreazã în cadrul sãu ºi pentru membrii
echipei de proiect în anii anteriori la alte centre ED
ori la Reprezentanþa Comisiei Europene în România
ºi-au dovedit eficienþa prin familiarizarea voluntarilor
noºtri cu metodele ºi strategiile de lucru (spre
exemplu ale ED Vâlcea, Bucureºti, Târnave, Praga,
Varna, Comãneºti, Suceava etc). În acest an s-au
alãturat alte centre în acest demers care constituie
un factor motivant pentru voluntari, au sporit
implicarea lor în activitãþile centrului, în principal în
ceea ce priveºte realizarea informãrii ºi
popularizarea Centrului ED Târgoviºte în cadrul
comunitãþilor de origine, inclusiv prin intermediul
punctelor de informare înfiinþate în judeþul
Dâmboviþa în cadrul bibliotecilor publice.
Astfel, în perioada 18-24 septembrie 2018,
41 de persoane, reprezentanþi ai centrelor

sus-menþionate, voluntari sau nu, tineri ºi maturi
au avut ocazia de a îmbunãtãþi comunicarea dintre
ei, de a vizita locuri unice în Europa ºi de a trãi
experienþe de neuitat. Activitatea vine ca urmare a
implicãrii lor în diferite acþiuni de promovare a
alegerilor europarlamentare ce vor avea loc în anul
2019 ºi a dorinþei lor de a face schimb de
experienþã, petrecând împreunã câteva zile în care
au îmbinat utilul cu plãcutul, descoperind totodatã,
valori culturale europene.
Cãlãtoria spre destinaþie a fost lungã, dar nu ºi
grea sau plictisitoare, pentru cã participanþii au gãsit
lucrurile pe care le aveau în comun, exploatândule la maxim, iar drumul a fost presãrat cu voie bunã.
Odatã ajunºi la destinaþie, voluntarii (actori amatori
de teatru forum) curioºi au vizitat obiective turistice
de o frumuseþe neîntrecutã, faimoase în toatã
lumea ºi cãutate de alte zeci ºi sute de mii de turiºti.
Astfel, în data de 19 septembrie am ajuns la
Centrul Europe Direct Xanthi, gãzduit de
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Universitatea din Xanthi, la care am fost întâmpinaþi
cu bucurie de echipa acestuia. Ne-a fost prezentat
Centrul precum ºi activitãþile pe care le desfãºoarã
cu cetãþenii, am putut schimba idei ºi experienþe,
iar gazdele noastre ne-au servit cu câteva
delicioase produse tradiþionale.
Vizita în Grecia a continuat, în zilele urmãtoare,
cu reprezentaþii de teatru forum susþinute de
echipele celor 3 Centre EUROPE DIRECT din þarã.
EUROPE DIRECT Târgoviºte a susþinut o
reprezentaþie pe tema alegerilor pentru Parlamentul
European ºi a drepturilor cetãþenilor europeni.
În data de 21 septembrie am vizitat Centrul
EUROPE DIRECT Thessaloniki (Salonic), gãzduit
de Primãrie, unde am fost întâmpinaþi cu multã
cãldurã de echipa de acolo. Gazdele noastre, Olia,
Hrissa ºi Joan au fãcut tot posibilul ca vizita noastrã
acolo sã fie una memorabilã. Am fãcut un tur prin
clãdirea impozantã, construitã pe fonduri europene
ºi am vizitat sãlile în care lucreazã colegii de la
EUROPE DIRECT. Cea mai importantã parte a
vizitei a fost dialogul cu colegii noºtri din Salonic,
care ne-au prezentat istoria oraºului, a Primãriei,
precum ºi zecile de activitãþi pe care le organizeazã
lunar Centrul de Informare Europeanã.
Vizitele la Centrele EDIC Xanthi ºi Salonic au fost
punctul de maxim interes, întrucât cele trei grupuri,
devenit unul singur ºi o mare echipã, au vãzut cum
se lucreazã în alte pãrþi ale Europei, ce fac omologii
lor ºi cum reacþioneazã membrii comunitãþii la
iniþiativele celor care vor sã-i ajute. Exemplele de bunã
practicã au fost deosebit de utile, întrucât fiecare a
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putut adopta cel puþin o idee pe care sã o punã în
practicã în cadrul organizaþiei sale ºi astfel, sã putem
sã îmbunãtãþim reprezentaþiile de teatru forum.
Dupã atâtea experienþe inedite, fiecare diferitã,
a venit ºi momentul drumului spre casã. La fel de
lung ca ºi primul, dar puþin mai trist, întrucât se
apropia momentul despãrþirii. Cu speranþa
revederii, cu toþiiºi-au luat la revedere, aºteptând
viitoare colaborãri.
Considerãm cã schimbul de bune practici a fost
foarte util ºi sperãm cã acesta se va concretiza întro serie de activitãþi comune pe care le vom organiza
pe parcursul anului viitor.
Prin organizarea unor astfel de schimburi se
urmãreºte sporirea motivaþieiºi a implicãrii în
activitãþile de voluntariat dezvoltate de centrele
EUROPE DIRECT, precum ºi dobândirea unor
abilitãþiºicompetenþe de lucru în echipã, în
activitãþile de informare ºi comunicare.
Centrele EUROPE DIRECT Târgoviºte,
Bucureºti ºi Vâlcea pregãtesc ºi alte activitãþi
frumoase ºi interesante, menite sã apropie
generaþiileºi sã spargã barierele de orice fel,
folosind metode de comunicare eficiente ºi prin
suportul oferit de patrimoniul cultural european. În
acest sens, vã invitãm sã ne fiþi alãturi ºi de acum
încolo ºi sã participaþi la activitãþile noastre dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural ºi
Alegerilor Europarlamentare din 2019.

Vlãduþ Andreescu

manager ED Târgoviºte
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Biblioteca Comunalã Moþãieni
Conform datelor pe care le deþinem, biblioteca
s-a înfiinþat în anul 1966 (cu câteva sute de volume), în cadrul Cãminului Cultural, apãrând ulterior ºi alte forme de lecturã la ªcoala din Moþãieni
ºi satul Cucuteni.
În timp, instituþia ºi-a dezvoltat colecþiile, precum
ºi propria activitate prin eforturile celor care s-au
ocupat de afirmarea acesteia ca important centru
de culturã.
În prezent, biblioteca deþine în colecþiile sale
8983 unitãþi de bibliotecã din toate domeniile,
având un caracter enciclopedic. Fondul de publicaþii
este aºezat conform clasificãrii zecimal universale,
domeniile tematice fiind marcate prin indicatoare
de raft.
Scopul acestei prezentãri este de a va împãrtãºi
câteva din momentele ºi trãirile pe care le-am avut
de când am devenit bibliotecar-formator în cadrul
Bibliotecii Comunale Moþãieni.
Sunt bibliotecar din anul 1997, iar de la
jumãtatea anului 2014, în viaþa mea de bibliotecar
a fost un început nou de carierã, diferit de ceea ce
mi se întâmplase pânã acum, pe care nu vreau sãl uit, adicã de când Biblioteca Moþãieni a fost
înscrisã în proiectul: Reþea de centre de educaþie
non-formalã pentru viaþã în mediul rural din judeþul
Dâmboviþa.,
Dupã ce am finalizat cursurile organizate la
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu

Dâmboviþa ºi am devenit formator  expert în
metode de educaþie non-formalã, biblioteca s-a
transformat într-un adevãrat atelier de lucru. În
cadrul acestor workshop-uri am confecþionat
coºuleþe, felicitãri ºi mãrþiºoare pentru Ziua
Internaþionalã a Femeii, am vizionat o serie de filme
documentare cu viaþa ºi opera unor scriitori români,
filmuleþe animate ºi, bineînþeles, foarte multe jocuri
non-formale pe care le-am învãþat la sesiunile de
formare de formatori ºi Metode ale educaþiei nonformale. Practic, prin astfel de activitãþi am reinventat
biblioteca, reuºind sã redau interesul faþã de carte
ºi de meseria de bibliotecar, atât în rândul publicului
larg cât ºi a autoritãþilor locale.
Am organizat numeroase excursii în cadrul
cãrora am vizitat diverse instituþii importante de
pe raza judeþului Dâmboviþa cum ar fi: Complexul
Muzeal Curtea Domneascã, Grãdina Zoologicã,
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa, Mãnãstirea Dealu, Mãnãstirea Stelea,
Mãnãstirea Viforâta, Mãnãstirea Bunea ºi Muzeul
de Istorie.
Ceea ce fac la bibliotecar îmi place ºi m-a
ajutat sã-mi dezvolt încrederea în forþele proprii,
sã descopãr noi competenþe, sã fiu activã ºi sãmi demonstrez încrederea ºi priceperea în diverse domenii.
Ar fi multe de spus, dar mã opresc aici cu
menþiunea cã derularea acestui proiect ne-a
demonstrat tuturor cât de creativi suntem
noi, bibliotecarii, iar socializarea i-a fãcut
pe tinerii înscriºi la serviciile noi oferite
de bibliotecile din judeþul nostru sã uite
de stresul învãþãrii formale din cadrul
ºcolii, þinându-i la distanþã de
dependenþa tehnologiei moderne.
Mai mult copiii au devenit interesaþi ºi
de lecturã, odatã ce pãºesc pragul
bibliotecii, aºa cã toatã lumea are multe
de învãþat ºi mai apoi de pus în practicã
dacã vin la bibliotecã.
Vã aºteptãm cu drag sã-i treceþi
pragul de luni pânã vineri între orele
08.00-16.00!

Roxana Ilie

Biblioteca Comunalã Moþãieni
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Biblioteca Comunalã Valea-Mare
din Dâmboviþa
Biblioteca noastrã, este o bibliotecã publicã
relativ micã, dar care îndeplineºte toate condiþiile
pentru a se numi mare ºi modernã, o bibliotecã
ce se caracterizeazã prin colecþii enciclopedice,
cu utilizatori extrem de diverºi, a început sã
rãspundã dezideratelor modernitãþii actuale, în ce
priveºte informatizarea. Totusi, rolul sãu tradiþional
ca instituþie de culturã ºi de educaþie, nu a dispãrut,
ci din contrã, a fost extins prin servicii moderne
de informare ºi consiliere.
Biblioteca Comunalã Valea-Mare, oferã
servicii, atât fizice cât ºi virtuale, adaptându-se
continuu la cerinþele utilizatorilor moderni.
Activitãþile desfãºurate sunt de naturã formalã,
informalã dar ºi non-formalã, utilizatorii fiind cei
care propun temele de dezbatere pe care vor sã
le abordeze în funcþie de cerinþe ºi timpul lor liber,

acesta fiind un fapt de evoluþie în ce priveºte
serviciile oferite de biblioteca noastrã.
Exemplific ce am spus mai sus, cu câteva
imagini sugestive în acest sens:
 Câºtigarea unor concursuri care s-au
desfãºurat la nivel judeþean;
 ªcoala de varã la biblioteca mea;
 Clubul de picturã  organizat pe perioada
întregii vacanþe de varã în bibliotecã;
 Cu ocazia Zilei Internaþionale a Copilului,
am organizat activitãþi specifice copilãriei;
 Carnavalul personajelor din poveºtile
preferate;
 Competiþii sportive;
 Jocuri de rol  pentru o socializare mai bunã etc.
Astãzi, existã multe opþiuni, multe moduri de
petrecere a timpului liber în mod plãcut la
bibliotecã, o gamã largã de servicii ºi activitãþi care
sã ajute procesul de educaþie ºi de formare
profesionalã pe întreg parcursul vieþii pentru toate
categoriile de utilizatori, iar noi am cules în acest
articol câteva cu care sã putem demonstra
evoluþia bibliotecilor publice într-o societate aflatã
într-o continuã schimbare.

Aurora Loliceru

Biblioteca Comunalã Valea-Mare
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Raise YOUth voice!
Trãim într-o lume plinã de probleme ºi nevoi ce par
sã ia amploare, care necesitã soluþii creative, filtrate
prin mintea unei noi generaþii. Subiecte precum: Rural
vs Urban, Educaþie, rezultatele învãþãrii, piaþa muncii,
Fake news, Mediu ºi dezvoltare durabilã,
Discriminare fac parte din câmpul de interes al tinerilor
societãþii actuale care doresc sã aibã un cuvânt de spus
în astfel de probleme care îi vizeazã în mod direct.
Astfel, Biblioteca Comunalã Mãtãsaru a dat posibilitatea
câtorva tineri implicaþi din cadrul comunei, în rolul de
ambasadori, sã-ºi exprime opinia privind astfel de
probleme în cadrul atelierului Raise Youth Up!, organizat
în data de 7 februarie 2018 la propunerea federaþiei
neguvernamentale Forumul Tinerilor din România. La
dezbaterea tinerilor au luat parte ºi autoritãþi locale,
primarul ºi viceprimarul comunei care s-au arãtat
interesaþi de ideile expuse de tineri ºi au venit cu diverse completãri ºi sugestii. În abordarea primei teme a
atelierului Rural vs Urban, tinerii au schiþat principalele
diferenþe existente între mediul rural ºi cel urban în
aspecte precum calitatea educaþiei, posibilitãþi ºi formare
ºi angajare, dar ºi petrecere a timpului liber ºi au venit
cu propuneri de proiecte. De asemenea, în abordarea
celei de-a doua teme Educaþie, rezultatele învãþãrii,
piaþa muncii, participanþii au subliniat o serie de
probleme care par sã persiste în sistemul de învãþãmânt,
în aceastã erã a noului ºi a inovaþiei, cu o influenþã mai
pregnantã în mediul rural: metode retrograde de predare,
organizare nestimulativã a claselor, manuale alternative neprofesionist realizate, o abordare a învãþãrii care
nu pregãteºte tânãrul pentru piaþa muncii, care pe lângã
cunoºtinþe de specialitate a individului, aceasta impune
o amplã dezvoltare personalã ce implicã abilitãþi de
comunicare ºi relaþionare dezvoltate, managementul
timpului, metode de abordare eficientã a conflictelor,
abilitãþi de negociere, luarea deciziilor, capacitate de

analizã ºi sintezã, inteligenþã emoþionalã ºi altele. S-a
ajuns la concluzia cã este imperios necesar a se pune
mai mult accent, dar ºi a se rezerva mai mult timp pentru
orele de dezvoltare personalã ºi antreprenorialã, pe
abordarea multidisciplinarã ºi non-formalã a temelor ºi
activitãþi extraºcolare.
Fake news este un alt fenomen de actualitate care
a luat amploare în mediul online ºi TV iar tinerii prezenþi
la atelier s-au arãtat dornici sã-ºi expunã punctele de
vedere. Se ºtie cã generaþia tânãrã petrece foarte mult
timp în mediul on-line graþie gadget-urilor de ultimã
generaþie ºi devine victimã a unui astfel de fenomen, de
aceea tinerii au nevoie de o bunã informare din acest
punct de vedere. Dupã enumerarea ºi conºtientizarea
principalelor interese care stau în spatele ºtirilor false
(audienþã, scopuri financiare, politice, dezinformare,
denigrarea unei persoane publice), au fost enunþate
modalitãþile prin care se pot identifica în spaþiul online
astfel de ºtiri, dupã care participanþii au propus soluþii
pentru combaterea fenomenului precum: campanii de
informare ºi conºtientizare în ºcoli privind fenomenul,
înfiinþarea unor softuri de detectare a ºtirilor false sau,
la un nivel mai înalt, înfiinþarea unui centru de investigaþie
a ºtirilor false.
O temã complexã ºi multifaþetatã care a solicitat o
mai mare concentrare a constituit-o cea privind Mediul
ºi dezvoltarea durabilã, întrucât s-au avut în vedere mai
multe arii de discuþie precum: schimbãri climatice ºi de
energie, transport durabil, conservarea resurselor
naturale, incluziune socialã, demografie ºi migraþie
precum ºi sãrãcie globalã. Pentru fiecare categorie în
parte, tinerii au propus idei ingenioase de proiecte pentru
fiecare din faþetele menþionate.
Referitor la subiectul Discriminarea omului, dupã
ce au fost identificate principalele categorii supuse
discriminãrii, tinerii au venit cu soluþii precum: realizarea
de campanii de informare, de conºtientizare
privind drepturile omului, efectele discriminãrii,
principiul egalitãþii ºi diverse sugestii de
proiecte ºi programe de incluziune.
La finalul evenimentului, Biblioteca
Comunalã Mãtãsaru a oferit diplome tinerilor
participanþi, ale cãror idei ingenioase au fost
centralizate ºi trimise mai departe cãtre
diverºi factori de decizie prin intermediul
federaþiei neguvernamentale Forumul
Tinerilor din România.

Denisa Bodi

Biblioteca Comunalã Mãtãsaru
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O poveste despre bibliotecar ºi bibliotecã
Un bibliotecar e o gazdã. Sau, un vrãjitor. Acolo,
între cãrþi ºi proiecte. E cel ce stã de vorbã cu scriitori
de ieri ºi de azi deopotrivã, cu cititori mari ºi mici, e cel
ce mângâie cãrþile ºi sufletele celor ce îi calcã pragul.
Cititorii nu se nasc, ei se formeazã încã din copilãrie,
iar începutul este foarte important. Îmi amintesc cu drag
ºi nostalgie poveºtile copilãriei spuse de bunici sau de
educatoarea mea. Fantastic, o lume ce mi-a rãmas în
suflet. Aceasta idee m-a fãcut sã abordez activitãþi care
sã le dezvolte celor mici dar ºi celor de vârstã ºcolarã
obiceiul de a citi citindu-le la rândul meu poveºti dar
atrãgându-i ºi prin activitãþi creative, non-formale care
sã le antreneze imaginaþia ºi sã le aducã magia din
poveºti în preocupãrile cotidiene.
Am început sã lucrez în bibliotecã din 2005, moment în care instituþia s-a ºi înfiinþat, ºi deºi pãrea foarte
simplu privit din afarã, nu a fost. Fondul de carte inexistent, spaþiul foarte mic, dar fãcând fiecare pas cu atenþie
parcurgi drumul în siguranþã.
Spaþiul mic nu-mi permitea activitãþi în bibliotecã aºa
cã le fãceam în ºcoalã, atunci când se putea. În anul
2008 biblioteca mea a fost mutatã în alt spaþiu puþin
mai mare dar cu umiditate ºi frig iarna, dar unde copiii
veneau cu plãcere ºi drag ºi unde am desfãºurat activitãþi
minunate. În anul 2017 biblioteca se mutã într-un spaþiu
nou, în incinta fostului Centru de Informare Turisticã din
comunã, aceastã construcþie a fost realizata cu fonduri
europene dar nu mai era folositã, iar Consiliul Local
Pietrari a hotãrât ca biblioteca din localitate sã fie mutatã
aici. Spaþiul din nou este micuþ, dar frumos, cald ºi
primitor. Utilizatorii sunt încântaþi, prezenþi ºi deschiºi
la toate activitãþile susþinute.
Un lucru minunat pentru bibliotecã ºi utilizatorii ei a
fost faptul cã am beneficiat de programul Biblionet ºi a
fost dotatã cu aparaturã IT pentru accesul gratuit al
publicului la internet. Astãzi, Biblioteca Comunalã Pietrari

deþine 6600 de volume, însã are deficit de bibliografie
ºcolarã. Cu sprijinul Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa, am sporit numãrul de calculatoare
ºi softurile necesare, am dezvoltat an de an colecþiile de
documente ºi am înnoit mobilierul, iar cu ajutorul unor
oameni de suflet din sat care au donat din colecþiile
personale, am reuºit sã aducem ºi cãrþi de interes pentru
public care ne lipseau ºi erau mai des solicitate.
Fiind bibliotecã totul porneºte de la carte ºi
graviteazã în jurul cãrþii, ea se reinventeazã de fiecare
datã ºi pentru fiecare categorie de public, fiind mai mult
decât o instituþie a cãrþii.
Cartea rãmâne axul principal în jurul cãruia se
învârteºte toatã activitatea instituþiei dar, ca sã atragi
oamenii spre bibliotecã, trebuie sã le oferi acele
activitãþi care le sunt lor necesare puse într-un context
care îi apropie de carte, sã creezi conexiuni între cartea
din bibliotecã ºi nevoile sau obiºnuinþele lor. Pentru
aceasta trebuie sã cunoºti bine comunitatea cãreia i
te adresezi ºi nevoile ei ºi sã reinventezi biblioteca în
ritmul în care se miºcã comunitatea având grijã ca
axul central al activitãþii bibliotecii sã rãmânã cartea.
Activitãþile care le desfãºuram la bibliotecã sunt în
strânsã legãturã cu nevoile ºi cerinþele copiilor,
pãrinþilor ºi al comunitãþii. Am primit dar cumpãrãm ºi
noi materiale pentru biblio-ateliere ºi sunt mulþi copii
care vin la acestea. Minunãþiile pe care reuºesc sã le
realizeze le duc acasã. E o bucurie nespusã pentru ei
sã ducã mamei sau bunicii ceea ce au învãþat sã facã
aici, la noi în bibliotecã.
Într-o lume agitatã toate au locul lor, cãrþile,
socializarea, atragerea cãtre lecturã ºi cunoaºtere. Iatã
de ce este foarte important cititul, mai ales în zilele
noastre!

Bibliotecar Ana Nedelcu
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Biblia de la Bucureºti 
simbol de unitate peste veacuri
Abstract: The Bucharest Bible, printed in 1688
and also known as the Serban Cantacuzino Bible,
is a unique book in Romanian culture. Editing the
Bible from 1688 was a complicated process that
had to solve church terminology not previously encountered. Six years before the group of scholars
responsible for writing the Bible in Romanian began to form. By having a broadcasting area covering practically all the territories inhabited by Romanians, and that its text was taken up in a very
short time in the cult of the Church, each new translation of the Bible into Romanian directly influenced
the evolution of spirituality, the language and, last
but not least, even the Romanian artistic expression. The Bible appears in history as a symbol of
national unity, because its intense circulation and
the effort made to print it contributed to preserving
the Romanian unity of language.
Key words: Bucharest Bible, 1688, Serban
Cantacuzino, Bible, Romanian language
În anul 1687, în tipografia lui Nikolaos Glykys,
la Veneþia, apãrea textul Bibliei în limba greacã,
lucrare susþinutã financiar de ªerban Cantacuzino,
domnul Þãrii Româneºti. Acest fapt reprezintã un
moment important, atât pe plan cultural cât ºi politic, deoarece este o ediþie foarte rarã, imprimatã în
preajma urcãrii pe tron a domnitorului român.
Aceastã ediþie se înscria într-o serie de cãrþi
bisericeºti pe care viitorul domn se pregãtea sã le
tipãreascã, cu ajutorul lui Nicolae Milescu.
Pentru acþiunea sa de mecenat ªeban
Cantacuzino va fi lãudat de Glykis în prefaþã,
relevând atât ascendenþa lui bizantinã, cât ºi rolul
sãu de protector al creºtinãtãþii.
La un an distanþã va apãrea Biblia de la
Bucureºti (1688), poate cea mai importantã carte
din toate cele realizate în istoria tiparului românesc
pânã la acea datã. Lucrarea a fost tipãritã în doar
10 luni (Noiembrie 1687  Septembrie 1688), în
format în folio mare, cu textul aranjat pe 2 coloane/

Biblia, Veneþia, 1687
Foaia de titlu
Sursa: http://www.onassislibrary.gr/en/
collection/items/37882_en/

paginã. Acest fapt demonstreazã nu numai abilitate
manualã din partea cãlugãrilor tipografi (între ei ºi
Mitrofan, Episcop de Huºi), dar ºi o înzestrare
tehnicã superioarã.
Traducerea textului s-a fãcut din limba greacã
în limba românã, dar confruntatã ºi cu versiuni
latine ºi slavone de cãtre Nicolae Milescu Spãtaru
(Vechiul Testament), revizuitã ºi pregãtitã pentru
imprimare de fraþii Radu ºi ªerban Greceanu  aºa
cum a demonstrat Virgil Cândea. De menþionat este
ºi faptul cã aceastã carte a fost imprimantã sub
supravegherea ºi cu totu meºteºugul tipografiei ºi
îndireptãrii cuvinteloru rumãneºti ostenitoriu, de
Dumnezãu iubitoriulu Mitrofanu episcopulu de
Huºi, cel care tipãrise o serie de cãrþi importante
în Moldova.
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Interesantã este aprecierea fãcutã în prefaþa
cãrþii de patriarhul Ierusalimului, Dosithei, cu privire
la importanþa traducerii Bibliei în româneºte: ªi
ajutor bisericii, cu tãlmãcirea Bibliei în limba
româneascã, ai fãcut a se citi de preoþii cei din þarã.
Dosithei aratã, mai departe, cã înainte de
traducerea Bibliei în românã, aceastã scriere era
ca o grãdinã închisã ºi fântânã pecetluitã ce folosu
iaste dela amândoao?.
Titlul apare pe o paginã întreagã încadratã
în chenar cu ornamente tipografice ºi aratã cã
s-a tradus  d u p r e l i m b a e l i n e a s c ã s p r e
înþelegerea limbii româneºti. Tipãrirea s-au
sãvârºit-continuã  cu îndemnarea dumnealui
Constantin Brâncoveanul, marele logofãt, nepot
de sorã al mãriei sale, carele dupã pristãvirea
acestui mai sus pomenit domnu den alegerea a
toatei Þãrii Româneºti pre dumnealui l-au
coronat cu domniia ºi stãpânirea a toatã þara
Ungrovlahiei.
Pentru a înþelege pe deplin importanþa
traducerii ºi tipãririi Bibliei de la 1688 e necesarã
o trecere în revistã asupra eforturilor începute cu
aproape douã secole în urmã în vederea
transpunerii în româneºte a acestei cãrþi. Este
cunoscut faptul cã, timp de câteva secole, românii
au fost singurul popor din lumea ortodoxã a cãror
limbã, dupã cum sublinia ºi Virgil Cândea, nu avea
nimic în comun cu limbile folosite în cultul ortodox
european  slavona ºi greaca. Astfel, primele
traduceri în limba poporului au vizat Psaltirea ºi
Noul Testament, cãrþi indispensabile vieþii creºtine.
Traducerile cele mai vechi constituie corpusul
unor texte din secolele XV-XVI: fragmente din
Faptele Apostolilor, din Epistole ºi Psaltirea
(Codicele Voroneþean, Psaltirea Scheianã,
Psaltirea Hurmuzaki, Psaltirea Voroneþeana). La
jumãtatea secolului al XVI-lea, Filip Moldoveanul
va tipãri la Sibiu Evangheliarul slavo-român
(1551-1553), cel mai vechi text tipãrit al Noului
Testament în limba românã. Aceastã acþiune va fi
continuatã de Diaconul Coresi, la Braºov, prin
tipãrirea în limba românã a Tetraevanghelului
(1561), Faptele Apostolilor (1565-1567),
Psaltirea (1570) ºi Psaltirea slavo-românã
(1577). Un moment important îl constituie apariþia
Paliei de la Oraºtie, la 1582, care cuprinde
primele douã pãrþi din Vechiul Testament (Geneza
ºi Exodul) în traducerea lui Efrem Zakan, ªtefan
Herce, Moise Pestisel ºi Archirie. În secolul al XVIIlea, la Alba Iulia (Bãlgrad) va apãrea prima
versiune integralã în limba românã a Noului Testament (1648), consideratã drept una dintre
pietrele fundamentale pe care s-a clãdit, în
secolele urmãtoare, limba româna literarã,
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precum ºi o Psaltire (1661) tradusã din ebraicã.
Mitropolitul Simion ªtefan subliniazã, în celebra
prefaþã Noului Testament importanþa unei
asemenea lucrãri pentru viaþa spiritualã a Bisericii
ºi, totodatã, atestã intenþia de a o difuza în toate
teritoriile locuite la acea vreme de români. În timpul
domniilor lui Matei Basarab, în Þara Româneascã,
ºi Vasile Lupu, în Moldova, asistãm la publicarea
primelor cãrþi în limba românã cu girul Bisericii
ortodoxe, fiind tipãrite primele pravile ºi primele
cazanii în limba românã, precum ºi primele cãrþi
de cult cu indicaþiile tipiconale transpuse, de
asemenea, din slavonã în româneºte. Astfel, apare
la 1640 Pravila de la Govora ºi Evanghelia
învãþãtoare, la 1642, tot la aceeaºi tiparniþã.
Urmeazã Spãtarul Nicolae Milescu care va traduce
Vechiul Testament (1667), iar sub grija
mitropolitului Teodosie se va tipãri la Bucureºti
Evangheliarul (1682) ºi Apostolul (1683), sub
patronajul lui ªerban Cantacuzino. Toate acestea
vor pregãti terenul pentru apariþia, la 1688, a
Bibliei de la Bucureºti  prima ediþie integralã
în limba româna a textului Sfintei Scripturi.
Cartea a fost tradusã dupã textul Septuagintei
de cãtre logofeþii ªerban ºi Radu Greceanu, ajutaþi
de Stolnicul Constantin Cantacuzino, fratele lui
ªerban Cantacuzino, cãrturar ºi istoric renumit al
acelor vremuri, care a fost rãspunzãtor de
clarificarea pasajelor dificile ºi a termenilor tehnici.
Aceºtia au fost sprijiniþi de arhiereul Ghermano de
Nyssa (directorul Academiei greceºti din
Constantinopol), de Sevastos Kymenites (directorul
ºcolii greceºti din Bucureºti), de Mitrofan, episcopul
Huºilor, precum ºi, dupã cum subliniazã mitropolitul
Teodosie în cuvântul introductiv, de alþi ai noºtri
oameni ai locului, nu numai pedepsiþi întru a noastrã
limbã, ce ºi de limba elineascã având ºtiinþã ca sã
o tãlmãceasca.
Din punctul de vedere al traducerilor, Biblia de
la 1688 valorificã experienþa traducerilor
anterioare, devenind un punct de referinþã pentru
toate traducerile care se vor mai elabora de aici
înainte, pânã la 1914. Importanþa acestei traduceri
este datã ºi de faptul cã, prin prelucrarea celor trei
graiuri româneºti (moldovenesc, prin traducerile
Milescu-Dosoftei; ardelenesc, prin traducerea Noul
Testament, al lui Simion ªtefan; muntenesc, prin
contribuþiile fraþilor Greceni ºi prin supervizarea
fãcutã stolnicul Constantin Cantacuzino), s-a
înfãptuit unitatea lingvisticã a textului Bibliei,
devenind un fel de sintezã de limbã româneascã
scrisã pânã atunci.
De asemenea, Constantin Brâncoveanu a
conºtientizat importanþa instrumentelor lingvistice
folosite la traducerea Bibliei de la Bucureºti ºi a
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creat, pe vremea când era ispravnic, pentru
tipãrirea ei, un fond lexicografic din care fãcea parte
Lexiconul greco-latin al lui Varinus Favorinus
(1522) ºi Biblia Sacra Polyglota (1653 1659).
Referitor la arta ornamentalã trebuie sã
spunem cã lucrarea nu este foarte bogatã în aceste
elemente decorative. Astfel, foaia de titlu este una
simplã, titlul fiind încadrat într-un ornament de tip
tipografic.

Stema Þãrii Româneºti
Sursa: Exemplarul deþinut de Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa

Foaia de titlu
Sursa: Exemplarul deþinut de Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa

Pe verso foii de titlu, este redatã stema Þãrii
Româneºti, amplasatã în interiorul unui scut rotund,
înconjurat de frunze de acant. Pasãrea heraldicã
este reprezentatã cu crucea în cioc, cu capul
orientat spre stânga, situatã în mijlocul figurii unei
pajure bicefale (vultur imperial cu douã capete),
þinând în gheare spada ºi sceptrul (stema familiei
Cantacuzino). Coroana imperialã dominã întreaga
imagine, evocând tãria, puterea ºi izbânda domniei
lui ªerban Cantacuzino asupra duºmanilor vãzuþi
ºi nevãzuþi, dupã cum spun versurile elogioase
închinate stemei.
Frontispiciile sunt realizate în stil baroc, fiind
formate din lujeri care rãsar din gura unui
mascheron central. Florile reprezentate sunt cele
de bujor, floarea soarelui ºi fructele de rodie. Un
alt frontispiciu prezent în Biblia de la 1688 este
mai îngust ºi apare doar floarea soarelui.

Frontispiciu
Sursa: Exemplarul deþinut de Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa
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Iniþialele ornate prezintã motive fitomorfe sau
antropomorfe, de regulã fiind încadrate
dreptunghiular, conþinând în general ornamente
vegetale din frunze ºi flori stilizate. Ornamentele
din interiorul lor diferã de la literã la literã, dar ºi în
cadrul aceleiaºi litere existând reprezentãri diferite.
De exemplu, este de remarcat litera P chirilic care
reproduce imaginea sfântului Petru.

Iniþialã ornatã
Sursa: Exemplarul deþinut de Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa

Având în vedere cele expuse referitor la
procesul de traducere, subliniem cã pe aceastã
cale au fost create premisele necesare circulaþiei
acestei lucrãri la un nivel foarte larg, în întregul
spaþiu al ortodoxismului românesc, datoritã
necesitãþii resimþite la nivelul oamenilor simpli, fiind
întâia traducere integralã a Bibliei în limba românã,
influenþându-se astfel limba noastrã literarã. Cartea
a fost pregãtitã în vederea difuzãrii în þarã, pentru
a se afla despre noua schimbare de domnie, fiind
primul manifest distribuit de Constantin
Brâncoveanu în scopul creãrii legãturilor necesare
pentru politica ce o va impune.
Fiind o lucrare extrem de scumpã, ea nu a putut
pãtrunde în satele mai mici din Transilvania, ale
cãror posibilitãþi materiale nu permiteau cumpãrarea
unei astfel de cãrþi, dar prezenþa ei a fost semnalatã
la Abrud (Alba), Ampoiþa (Alba), Arad, Avrig, Beiuº,
Braºov, Deva, Oradea, Sãliºte, Timiºoara ºi Viºtea
de Jos. Exemplarele aflate în circulaþie n-au avut
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itinerare întâmplãtoare. Astfel, cel din ªcheii
Braºovului a fost dãruit aºezãmântului de culturã
de cãtre domnitorul Constantin Brâncoveanu. De
asemenea, cel de la Sâmbãta de Sus este tot o
danie domneascã, purtând însemnarea: Aceastã
Biblie s-au dat besearicei de la Sâmbãta de Sus
den Þara Ungureascã. Alt exemplar, aflat într-o
colecþie particularã din Timiºoara, pãstreazã o
însemnare de danie autografã a domnitorului
ªerban Cantacuzino.
Exemplare ale Bibliei de la Bucureºti au circulat
ºi în afara graniþelor Þãrilor Române. De pildã, un
exemplar al ei a fost înmânat fostului mitropolit
Dosoftei, aflat la vremea respectivã în surghiun în
Polonia, iar un alt exemplar, care a aparþinut cândva
Papei Benedict al XIV, se aflã în present la
Biblioteca Universitãþii din Bologna.
Prin faptul cã a cunoscut o arie de difuzare
cuprinzând practic toate teritoriile locuite de români,
ºi cã textul ei a fost preluat într-un timp foarte scurt
în cultul Bisericii, fiecare nouã traducere a Bibliei în
limba românã a influenþat în mod direct evoluþia
spiritualitãþii, a limbii ºi, nu în ultimul rând, chiar a
expresiei artistice româneºti. Biblia apare în istorie
ca un simbol de unitate naþionalã, deoarece circulaþia
sa intensã ºi efortul depus pentru tipãrirea ei au
contribuit la conservarea unitãþii de limbã a românilor.
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Constantin ªerban Cârnul,
Domnitor al Þãrii Româneºti 1654-1658
Descendent al Basarabilor Craioveºti 1 prin tatãl
sãu Radu ªerban, domn al Þãrii Româneºti între
1602-1611, Constantin ªerban s-a nãscut la
Dobreni judeþul Giurgiu, la o datã incertã 16021611 din legãtura domnitorului cu Ilinca, vãduva
unui preot din Bucureºti 2.
Radu ªerban îºi avea reºedinþa la Coeni (Mironeºti)
unde avea cu soþia sa Elena douã fete: Ancuþa,
cãsãtoritã cu Nicolae Pãtraºcu, fiul lui Mihai Viteazul ºi
Elena, cãsãtoritã cu Constantin Cantacuzino, mama
viitorului domnitor ªerban Cantacuzino.
Pentru a evita un scandal, Radu ªerban îºi mãrita
ibovnica cu Neagoe logofãtul din Târgoviºte3 ºi îi
dã ca zestre moºiile Dobreni ºi Tîntava, iar pe
Constantin nu îl va recunoaºte
niciodatã ca fiu. Constantin
ªerban a urcat relativ uºor
treptele ierarhiei boieresti
deoarece era înzestrat cu multã
ambiþie ºi multe ifose 4 , deºi
însemnat la nas pentru a nu putea
domni, tocmai aceasta era dorinþa
lui constantã, sã domneascã 5.
În vremea lui Matei Basarab,
voievodul Þãrii Româneºti 16321654, a deþinut dregãtoriile de
Postelnic 1632-1637 ºi Serdar în
1644, acoperindu-se de glorie în
luptele din Ardeal contra lui
Homonai, drept pentru care a fost
o vreme în graþiile domnitorului.
Numirea ca succesor la tronul
Þãrii Româneºti al lui Diicu
Buicescu spãtarul, nepot al lui
Matei Basarab, l-a nemultumit pe
Constantin serdarul, acesta având purtãri
necuviincioase 6 : nu-ºi scotea cãciula în faþa
succesorului la tron, faptã ce i-a atras dizgraþia
domnitorului care i-a luat comanda armatei ºi l-a
alungat de la curte  acum este posibil sa se fi
intamplat episodul cu însemnarea la nas, de unde
ºi porecla  Cârnul.
În aºteptarea unor vremuri mai bune pentru
satisfacerea ambiþiilor personale, Constantin ªerban
s-a retras pe moºia lui la Dobreni, unde a conceput
planul de rãzbunare. În urma bãtãliei de la Finta7,
ultima dintr-un lung ºir de rãzboaie dintre Matei

Basarab ºi Vasile Lupu, în care acesta din urmã a
fost înfrânt definitiv, s-a ivit o situaþie prielnicã punerii
în aplicare a planului de înlãturare a domnitorului.
Constantin ªerban se baza pe faptul cã boierii
nu îl agreau pe Diicu Buicescu pentru uºurinþa minþii
lui8 ºi pe nemulþumirile seimenilor ºi dorobanþilor
faþã de Matei Basarab pentru faptul cã nu li se plãtise
solda pe douã luni, conform promisiunilor fãcute de
cãtre domnitor înainte de bãtãlie.9
Ultimul an al domniei lui Matei Basarab a fost
tulburat de rãscoala seimenilor10 care avea la bazã
mai multe cauze printre care amintim dorinþa
domnitorului de a-i supune la anumite dãri precum
ºi intenþia acestuia de a desfiinþa acest corp de
oaste.11
Seimenii, mercenari sârbi,
bulgari ºi albanezi reprezentau
un corp de oaste înfiinþat de
Matei Basarab în scopul apãrãrii
þãrii. Aceºtia se bucurau de multe
privilegii, erau scutiþi de biruri ºi
primiserã pãmânturi în jurul
Bucureºtiului, în principal de-a
lungul Sabarului de la Herãºti
pânã la Tântava. Urmaºii lor pot
fi întâlniþi în localitãþile Vãrãºti,
Valea Dragului ºi Hereºti,
localitãþi apropiate de Dobreni,
precum ºi în alte localitãþi
aºezate în lunca Argeº  Sabar.
Intenþia domnitorului de a
dizolva acest corp de oaste a
fãcut-o publicã deoarece sesizase
pericolul ce se ivea prin scãparea
de sub control a seimenilor,
aceºtia s-ar fi putut amesteca în viaþa politicã numind
sau înlãturând domnitori  cu siguranta informatia a
ajuns la urechile lui Constantin ªerban.
Acest ultim aspect a stat la baza complotului lui
Constantin ªerban, el fiind acela care a stârnit
spiritul rãscoalei12 în rândurile oastei þãrii cu scopul
înlãturãrii lui Matei Basarab ºi a preluãrii domniei.
Exista deja o relaþie între el ºi seimeni deoarece
le fusese comandant iar fãurirea planului a fost
înlesnitã ºi datoritã învecinãrii satelor acestora cu
Dobreniul, reºedinþa lui Constantin ªerban.
Imobilizarea la pat a lui Matei Basarab cauzatã de
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rãnile cãpãtate la Finta a constituit un factor
hotãrâtor în declanºarea complotului.
Acþiunea a început la Târgoviºte, au fost
eliminaþi boierii Ghinea Þucalã, Radu Vãrzariul ºi
Socol Cornãþeanul13 iar domnitorul a fost aspru
persecutat ºi insultat dupã cum scria Stolnicul
Constantin Cantacuzino: ( ) iar ei toþi se îndrãcirã
de se nebunirã ºi începurã a nu îl bãga în seamã
nicicât, ce-ºi bãtea joc de dânsul (...). În multe
chipuri îl pedepsea zicându-i sã-ºi lase scaunul ºi
sã se facã cãlugãr (...). ªi aºa cu necaz mare a
petrecut Matei Vodã din zi în zi, ºi când a fost april
9 deni 7162 (1654), duminicã dimineaþa a rãposat
Vodã în casele domneºti din Târgoviºte.14
În acel moment, aflat pe moºia sa la Dobreni,
Constantin ªerban a mers la Târgoviºte unde
boierii l-au proclamat domnitor, cu acest prilej prima
sa poruncã a fost ca Diicu Buicescu sã fie însemnat
la nas pentru a nu mai putea domni 15.
O altã grijã a noului domnitor a fost scutirea
generalã de bir pe trei luni: ( ) ca sã putem face
bine ºi þãranilor cã sunt sãraci ºi împresuraþi de bir ºi
nãpãºti. ªi a plãtit pe slujitori cu haraci deplin ºi au
iertat dorobanþilor ºi cãlãraºilor dijma ºi oieritul.
Judecãþi drepte fãcea ºi milã din destul (...)ºi se bucura
toþi ºi moºneni ºi strãini, mulþumind lui Dumnezeu cã
le-au hãrãzit domn bun ºi înþelept ºi milostiv.16
Veºmântul lui Constantin ªerban la încoronare se
compunea din dulamã de brocart scump, o cabotinã
de aceeaºi stofã blãnitã ºi un surugiu de aur presãrat
cu pietre scumpe de mare valoare ºi de o frumuseþe
uimitoare, dupã cum îºi nota Paul de Alep.
Pentru recunoaºterea noii domnii, s-au fãcut
cheltuieli exorbitante constând în cadouri scumpe
cum ar fi o trãsurã îmbrãcatã cu postav ales, de
culoare roºie pentru un agã17, blãnuri, mãtãsuri, etc.
Mai mult de jumãtate din vistieria lui Matei
Basarab18 a fost cheltuitã de Constantin ªerban
pentru Sultan, Marele Vizir, Paºa de Silistra ºi Hanul
Crimeii, totalul ridicându-se la 350000 de galbeni
trimiºi la Istambul, la aceºtia se adaugã celelalte
cheltuieli promise seimenilor. Aurul strâns de Matei
Basarab în 21 de ani de domnie a fost cheltuit în
scurt timp de cãtre noul domnitor.
În aceeaºi cheltuialã intra ºi ridicarea Bisericii
Mitropoliei din Bucureºti. Soþia lui Constantin ªerban,
Bãlaºa a construit Mãnãstirea Jitianul din Craiova 19,
a restaurat biserica Curþii domnesti din Târgoviºte
ºi a construit aici primul aºezãmãnt de tip spital de
pe teritoriul Þãrii Româneºti, Casa Bãlaºa.
În anul 1656, domnitorul Constantin ªerban ºi
doamna Bãlaºa ctitoresc în centrul oraºului Piteºti,
Biserica Domneascã Sfântul Gheorghe, pe
fundaþiile unui mai vechi lãcaº de cult.
Sesizând la rândul sãu pericolul reprezentat de
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seimeni, Constantin ªerban a pus la cale un plan
prin care încerca atragerea de partea sa a
cãpitanilor români contra mercenarilor sârbi ºi bulgari
promiþându-le în schimb dublarea lefurilor: cã au
chemat Constandin Vodã pre toþi cãpitanii de
dorobanþi ºi iuzbaºii20 ºi ceauºii vãtaºi21 ºi cetaºii22
de s-au sfãtuit cu dânºii zicându-le:  Feþii mei (...)
sã scoatem din mijlocul nostru pre seimenii sârbi cã
nu iaste tãrii de nici un folos. Rãposatul Matei Vodã
i-a strâns pentru vrãjmaºul Vasilie Vodã. Iar eu acum
(...) n-am nici un vrãjmaº (...) ºi mai bine voi da acele
lefi seimeneºti voao ºi feciorilor voºtrii23.
Constantin ªerban nu a înþeles cã între
mercenarii români ºi strãini se închegaserã legãturi
mai presus de interesul material, fapt sesizat mai
înainte de cãtre Matei Basarab: (...) mai vârtos zic
de acest neam dorobãnþesc, fiind ei tot din acest
pãmânt românesc (...) cã s-au însoþit cu sârbii
seimeni de ºi-au mãritat fetele ºi surorile dupre ei.
ªi nu poate nimenea sã-i conteneascã.24( )
Domnitorul anticipase primejdia asupra întregii þãri:
vor sã vie mari rãutãþi asupra acestei þãri ºi vor sã
pãtimeascã ºi cei buni pentru cei rãi (...) ci gândesc,
de voi avea zile sã aduc în primãvarã 30000 de tãtari
ºi pre craiul unguresc sã-i loveascã fãrã veste ºi sã-i
puie supt sabie,sã piarã ca niºte tâlhari!25.
Despre aceasta mentalitate a domnitorilor
vremii privind aducerea tatarilor spre a rezolva
diversele probleme interne necesitã o cercetare
amãnunþitã spre a se vedea amploarea
fenomenului ºi dacã exista legãturã cu dispariþia
unor sate în sec XVII ºi XVIII  pentru cã, dupã cum
se ºtie, tatarii prãduiau, pustiau regiuni întregi în
intelegere cu pretendenþii la domnie cum ar fi
Mihnea al III  lea. Acesta a apelat la sprijinul
tãtarilor pentru înlãturarea lui Constantin ªerban
lãsându-i sã prade numai jumãtate de þarã dupã
cum scria Stolnicul Constantin Cantacuzino.
Matei Basarab nu a mai apucat sã-ºi ducã planul
la bun sfârºit, în schimb Constantin ªerban s-a trezit
în plinã rãscoalã, rãzvrãtire a seimenilor,
dãrãbanilor ºi roºilor contra sa în dimineaþa zilei
de 17 februarie 1655. Rãsculaþii au fost conduºi
de Hrizea vodã, domn ales de seimeni în locul lui
Constantin ªerban.
Rãscoala a cuprins toatã Þara Româneascã,
þãrãnimea s-a ridicat alãturi de seimeni26, masacrând
mulþi boieri ºi jefuind biserici, conace etc.27
La intervenþia sultanului Mehmet, trupele lui
Gheorghe Racokzi, principele Transilvaniei, ºi ale
domnitorului Moldovei Gheorghe ªtefan, au pãtruns
în Þara Româneascã 28 alãturi de cele otomane,
pentru înãbuºirea rãscoalei.
Constantin ªerban reuºeºte sã fugã spre
Dunãre, întâlnindu-se cu trupele otomane de
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intervenþie conduse de Siauº Paºa 29 în localitatea
Strâmba (Hulubeºti judeþul Giurgiu).
În bãtãlia de la ªoplea pe Teleajen rãsculaþii
au fost înfrânþi: când fu la iunie 17 deni leatul 7163
sâmbãtã, se lovirã toþi la ªoplea în Teleajen, ºi cât
clipeala furã biruiþi de unguri (...) foarte mulþi
dorobanþi ºi seimeni au cãzut jos. Zãcea trupurile
lor grãmadã, unul peste altul câte 50, câte 100, la
alte locuri ºi mai mulþi.30
Dupã lupta de la ªoplea s-a întãrit alianþa celor
trei þãri româneºti 31 în vederea unei campanii
antiotomane. Frãmântãrile au mai continuat ºi la
începutul anului urmãtor, când miºcarea a fost
înfrântã definitiv cu ajutorul trupelor ardelene lãsate
în sprijinul domnitorului de cãtre principele
Transilvaniei.32
Paul de Alep, care a vizitat toate bisericile ºi
mãnãstirile din þãrile româneºti între 1653 -1659, a
fost impresionat de frumuseþile pãmântului
românesc, el fiind ºi martor al tuturor evenimentelor
petrecute, în acea perioadã.
În scrierile acestuia, Cãlãtoriile Patriarhului
Macarie, se menþioneazã valoarea taxelor anuale
percepute de Constantin ªerban: trei dinari cei
sãraci ºi ºase dinari cei bogaþi cu condiþia de a
participa la rãzboi atunci când va fi chemarea 33.
Despre armata strânsã de cãtre domnitor în ianuarie
1658, spunea cã a avut la început 10000 de
dorobanþi la care s-ar fi adãugat þãrani pânã la
aproape 100000, cifrã nerealistã în condiþiile
demografice de atunci, totalul armatei ridicându-se,
dupã Hurmuzaki, la aproape 30000 de luptãtori 34.
Constituirea triumviratului Gheorghe Racokzi,
Constantin ªerban ºi Gheorghe ªtefan a fost
perceputã ca o ameninþare de cãtre Înalta
Poartã35, mai mult, înþelegerea cu þarul Moscovei
ºi cu Patriarhul Constantinopolului au determinat
pe Sultan sã hotãrascã mazilirea celor trei principi.
Pentru tronul Þãrii Româneºti pretendentul cu
cele mai mari ºanse cunoscut ºi iubit36 în cercurile
politice de la Istambul, era Mihnea. Pentru
înlãturarea lui Constantin ªerban, au trecut
Dunãrea 40000 de turci la care s-au adãugat
aproape 30000 de tãtari. Deºi a avut puþin peste
30000 de oºteni rezistenþa organizatã de cãtre
voievodul muntean a fost timidã reuºind doar sã
incendieze Bucureºtiul, Târgoviºtea ºi câteva sate
printre care ºi Dobreniul  reºedinþa domneascã a
lui Constantin ªerban.
Paul de Alep, martor al evenimentului
consemna: apoi domnul s-a tras înapoi fãrã a fi
încercat mãcar o singurã bãtãlie (...) Îndatã ce
tãtarii au început hãrþuiala, trupele lui Constantin
ºi-au pierdut cumpãtul ºi au fugit.Tãtarii s-au
înapoiat la Târgoviºte, tãind cu sabia pe toþi

pedestraºii pe care i-au gãsit în drum 37. Pãrãsit
de toþi cãci oamenii lui Constantin ªerban erau
legaþi de domnie nu prin credinþã ci prin soldã 38,a
traversat hotarul în Transilvania la 10 martie 1658
iar în locul lui a fost înscãunat Mihnea al III-lea.
Mazilirea lui Constantin ªerban ºi ridicarea în
scaun a lui Mihnea au fost semnalate curând în
majoritate curþilor europene: Veneþia, Amsterdam,
Viena etc.39
Pentru cã pãrãsirea þãrii s-a fãcut în grabã,
Constantin ªerban ar fi ascuns o parte din aur în
apa Cociocului în butoaie din lemn, potrivit unei
legende ce s-a transmis din generaþie în generaþie
printre sãtenii din satul Dobreni. În anii 20, Iancu
Popescu, învãþãtor al satului în acea perioadã, a
purtat o corespondenþã pe tema acestei comori cu
Nicolae Iorga. Marele istoric îi scria cã aurul fiind
greu, cu siguranþã s-a afundat adânc în mâl, prin
urmare este imposibil de gãsit. Corespondenþa nu
s-a pãstrat, în schimb concluziile lui Iorga au fost
consemnate de cãtre acest învãþãtor în anul 1936,
într-un studiu monografic despre satul Dobreni.
Evidenþa cheltuielilor fãcute de cãtre Constantin
ªerban  Cârnul dupã anul 1658 demonstreazã
cã, într-adevãr o parte din aurul sãu fost ascuns,
dupã cum se va vedea în continuare.
Ambiþia de a domni din nou s-a manifestat prin
diverse demersuri întreprinse de Constantin
ªerban cãtre Gheorghe Rakoczi al II-lea, cu acest
prilej se încheia un tratat în data de 12 octombrie
1659 între Gheorghe Rakoczi, Constantin ªerban
ºi Mihnea al III-lea.40
Prin tratatul de la Bran, Constantin renunþa la
tronul Þãrii Româneºti în favoarea lui Mihnea,
obligându-se sã-i dea tot sprijinul necesar în
schimbul ajutorului dat de Racokzi pentru ocuparea
tronului Moldovei.
Gheorghe ªtefan mazilit ºi el în 1658, renunþa
la pretenþiile asupra tronului Moldovei în favoarea
lui Constantin ªerban cu condiþia ca acesta sã-i
plãteascã o datorie de 6000 de taleri cãtre Rakoczi.
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Cu ajutorul trupelor ardelene reuºeºte sã ia
tronul Moldovei pentru o sãptãmânã, înlãturând-ul
pe domnitorul Gheorghe Ghica în noiembrie 1659.
Între timp este mazilit ºi Mihnea al III-lea iar
Constantin ªerban, care împrumutase 6000 de
galbeni de la Rakcozi, plãteºte o oaste de
mercenari ardeleni cu ajutorul cãrora reuºeºte sã
mai domneascã în Þara Româneascã din 26 aprilie
pânã în 21 iunie 1660, timp suficient pentru
recuperarea aurului.
Fiind refugiat în Transilvania, Constantin a
organizat multe ospeþe alãturi de alþi maziliþi,
Gheorghe ªtefan ºi Mihnea al III-lea, acesta din
urmã a murit în data de 5 aprilie 1660 la una din
petreceri; se spune cã moartea ar fi survenit datoritã
abuzului de bãuturã,41 alþii spun cã de apoplexie;
s-a vehiculat ºi ideea otrãvirii de cãtre Constantin
ªerban pentru a înlãtura un posibil rival; interesant
este faptul cã 20 de zile mai târziu acesta se
înscãuna ca domn al Þãrii Româneºti  26 aprilie
1660  pentru ultima oarã.
Pribeagul domn mai face o încercare de a domni
în Moldovei ºi reuºeºte pentru o lunã, ianuarie 
februarie 1661, dupã care se refugiazã în
Transilvania unde construieºte o nouã bisericã la
Tinãud judeþul Bihor.
Constantin ªerban s-a recãsãtorit cu Domnica
sau Nedelca, ibovnica lui Mihnea al III-lea42 ºi cu
ea a plecat în Polonia iar apoi ºi-a stabilit reºedinþa
definitiv la Wanowice în Polonia unde a murit foarte
bãtrân în 1685; prima sa soþie, Bãlaºa, decedase
la începutul anului 1657.
În biserica satului Dobreni, prima ctitorie a
domnitorului, se pãstreazã o frescã aflatã în amvon
pe peretele de la nord, reprezentându-i pe
Constantin ªerban, soþia sa Bãlaºa ºi fiica lor
cocniþa Bãlaºa, iar în faþa tabloului lângã peretele
opus, jos pe pardosealã, se aflã placa ce acoperã
mormântul Ilincãi, mama voievodului. Ilinca a fost
înhumatã iniþial în biserca Curþii vechi din Târgoviºte
în 1642 ºi reânhumatã în biserica satului Dobreni
în anul 1646. Tot aici, pe dealul de la Prinþesa se
aflã ruinele conacului domnesc a unde s-a petrecut
idila dintre domnitorul Radu ªerban ºi Ilinca.
Conacul, devenit ulterior reºedinþa domneascã
a lui Constantin ªerban, a fost construit pe o înalþime
aflatã la confluenþa pârâului Cocioc cu râul Sabarul.
Clãdirea era impunãtoare dominând regiunea, fiind
compus din cinci încãperi: trei camere ºi douã
saloane, reºedinþa dispunând ºi de anexe: un turn
de apã, grajduri, pãtule ºi alte anexe. În apropiere
de bisericã era un pavilion unde aveau loc hramurile
bisericeºti precum ºi multe petreceri boiereºti. Pe
aceastã bazã era înãlþatã o structurã din lemn:
podeaua, stâlpii de susþinere ºi acoperiºul ascuþit
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cu ºindrilã. Pavilionul întregea peisajul pitoresc al
complexului arhitectonic specific perioadei, inspirat
dupã modelul occidental castelul sau conacul,
parcul cu flori, biserica ºi pavilionul, potrivit descrierii
de cãtre Paul de Alep în cartea sa Cãlãtoriile
Patriarhului Macarie.
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REMEMBER
SERGHIE PARASCHIVA
Un devotat slujitor al bibliotecii târgoviºtene
Bibliolog, publicist, se naºte pe 30 septembrie 1939
în comuna Buciumeni, judeþul Dâmboviþa. Studii în
comuna natalã, urmate de cele liceale la Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte (1957). Absolvent al ªcolii
Postliceale de Biblioteconomie Bucureºti (1960).
Licenþiat al Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti
(1974). Bibliotecar-ºef la Biblioteca Pucioasa (19601961), apoi, din 1962 pânã la pensionare, bibliotecar la
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa.
Ca ºef de serviciu contribuie la
afirmarea acesteia pe plan local ºi
naþional, fiind unul din cei care pun
bazele secþiei de Colecþii Speciale, de
care se va ocupa timp de peste douã
decenii. Se stinge din viaþã pe 21
decembrie 2017 în Târgoviºte, dupã o
grea suferinþã. Debut publicistic în
Uzina ºi ogorul (1963) cu Biblioteca
ºi cerinþele de lecturã ale locuitorilor.
Colaboreazã la Uzina ºi ogorul, Glasul
cetãþii, Dâmboviþa, Jurnal de
Dâmboviþa, Realitatea dâmboviþeanã,
Valachica, Revista bibliotecilor,
Curier (din al cãrui colectiv de redacþie
a fãcut parte). Participã cu studii de
istorie literarã, istoria culturii
târgoviºtene, biblioteconomie, la sesiuni
ºtiinþifice organizate la Galaþi, Botoºani, Bacãu, Braºov,
Piteºti, Ploieºti, Constanþa, Râmnicu Vâlcea, Târgoviºte.
Debut editorial în 1982 cu Catalogul periodicelor
dâmboviþene (1878-1982), în colaborare cu Victor
Petrescu, ce îºi propune sã semnaleze publicaþiile
periodice apãrute pe teritoriul judeþului nostru începând
cu anul 1878, anul celor dintâi publicaþii (Khindia,
Cetatea, Vocea Dâmboviþei) ºi pânã la data elaborãrii
catalogului. Tot în colaborare, apar o serie de bibliografii,
anuare, ghiduri ale cititorilor precum ºi Catalogul cãrþilor
cu autograf ºi însemnãri manuscrise (1975-1995). El
reflectã parþial fondul cãrþilor cu autograf ºi însemnãri
manuscrise, unele având regim de unicat atât în ceea
ce priveºte însemnãrile autorilor, cât ºi a diverselor forme
care atestã proprietatea lor. Provenienþa volumelor este
diversã: exemplare salvate de-a lungul timpului, donaþii,
transfer de la alte biblioteci ale oraºului sau din þarã,

achiziþii de la anticariate. Principiul a fost acela al valorii
bibliofile sau al apartenenþei la spaþiul de spiritualitate
al Târgoviºtei. Coautor la Dicþionar de literaturã al
judeþului Dâmboviþa. 1508-1998, cu Victor Petrescu.
Lucrarea, având un caracter enciclopedic, este în fapt o
sintezã a fenomenului în perimetrul spiritual al
Târgoviºtei, constituindu-se într-o valoroasã bazã de
date, o sintezã amplã asupra fenomenului literar ºi cultural, ce se întinde pe o perioadã de cinci secole (15081998). Dicþionarul însumeazã 302
articole, dintre care 208 se referã la
autori, 76 la publicaþii periodice, 14 la
societãþi, cercuri, cenacluri, 4 la
festivaluri de literaturã, concursuri ºi
curente literare. Va îngriji tot în
colaborare ºi volumul Scrisori cãtre I.
G. Vasiliu (2000). Valorificându-se
astfel, în volum, fondul de
corespondenþã primit de omul de culturã
târgoviºtean, printre scrisori fiind cele
primite de la Virgil Carianopol, Vasile
Militaru, Saºa Panã, Eugen Lovinescu,
Ion Pas, G.M. Vlãdescu, George Mihail
Zamfirescu, Lucian Blaga, ªerban
Cioculescu, Mircea Eliade, Victor Ion
Popa, Alexandru Rosetti, Matei
Alexandrescu, Liviu Rebreanu, Ionel
Teodoreanu, Victor Eftimiu, Cicerone Theodorescu,
Radu Tudoran, Alexandru Piru ºi mulþi alþii. Se inaugura
colecþia Manuscriptum a bibliotecii târgoviºtene,
aducându-se date noi despre istoria literarã ºi cultura
târgoviºteanã. Reuºeºte sã valorifice pasiunea pentru
cercetãrile în domeniul cãrþii, al tradiþiilor culturale ale
acestui spaþiu de spiritualitate româneascã.
Colaborãri: Catalogul periodicelor dâmboviþene
1878-1982 (cu Victor Petrescu). Târgoviºte, Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa, 1982; Cãrþi cu autograf ºi
însemnãri manuscrise. (cu Victor Petrescu ºi Cornel
Albuleþ), Târgoviºte, Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa,
1996; Dicþionar de literaturã al judeþului Dâmboviþa.
1508-1998 (cu Victor Petrescu), Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 1999.
Îngrijiri: Scrisori cãtre I.G. Vasiliu (cu Victor
Petrescu), Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2000.
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Referinþe: Popescu, Mihai Gabriel. Memoria
dascãlilor noºtri, IV. Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2000, p. 86-88; Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie.
Dicþionar de literaturã al judeþului Dâmboviþa 1508-1998,
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 1999, p. 171-172;
Petrescu, Victor. Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni.
1900-2004, Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2005, p. 173174; Buluþã, Gheorghe; Petrescu, Victor; Vasilescu,

Emil. Bibliologi români. Dicþionar, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2011, p. 184; Enciclopedia oraºului
Târgoviºte, Ediþia a II-a, Târgoviºte, Editura Bibliotheca,
2012, p. 347; Coandã, George. Istoria Târgoviºtei.
Cronologie enciclopedicã, Ediþia a III-a, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2014, p. 490; Petrescu, Victor. Crochiuri
literare. Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni (1900-1944).
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2014, p. 241-242.
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PETREA CIUPITU
Voinþa sacrã de autodepãºire
Slujitor al învãþãmântului dâmboviþean, este totodatã
ºi un talentat eseist, poet ºi publicist. Se naºte pe 18
mai 1939, în comuna ªuþeºti, judeþul Brãila. Studii
gimnaziale în comuna natalã, apoi cele liceale la Brãila
(1956). Licenþiat al Facultãþii de Filologie a Universitãþii
din Bucureºti (1963). De la absolvire, profesor de limba
ºi literatura românã în comuna natalã apoi la Pietroºiþa,
Dragomireºti (Decindeni), Rãzvad (Gorgota), Fieni,
Târgoviºte, din judeþul Dâmboviþa. Inspector ºcolar de specialitate la
Inspectoratul ªcolar al judeþului
Dâmboviþa (1966-1996). A îndrumat
revistele ºcolare: Mãrgãritãrele
(Dragomireºti-Decindeni), Dor cãlãtor
(Rãzvad-Gorgota), Univers duios
(Fieni). Între 1999-2001 face parte din
redacþia
ziarului
Realitatea
dâmboviþeanã pentru pagina de culturãînvãþãmânt. Colaboreazã la revista
Opinii pedagogice ºi la Impact cu o
serie de articole despre Mihai Eminescu,
orientate spre valorizarea spiritualã,
religioasã a operei sale în versuri ºi
prozã. Tot aici articole, opinii, recenzii,
versuri. Debut editorial cu Reverberaþii
eminesciene (2007) urmat de
Remedii creºtine pentru lumea de
azi (2008), Ne cheamã cerul (versuri, 2008), Calea
cea strâmtã (2008, eseuri despre întemeierea
hristocentricã a fiinþei umane), Cercul  Aflarea
centrului sãu (vol. I, II, 2010). Volumul de debut
Reverberaþii eminesciene s-a nãscut din dorinþa de
a te aºeza în rugãciune odatã cu el, pentru trãire,
curãþire ºi mântuire, considerând cã moºtenirea marelui
poet este un motiv de reflecþie, datoritã acestei
demnitãþi manifestate în conºtiinþã de sine, acoperitã
pe deplin de valoarea naþionalã ºi universalã a scrisului
sãu. În Calea cea strâmtã considera cã existenþa
noastrã zilnicã se manifestã între sacru ºi profan, toate
sentimentele, gândurile, stãrile sufleteºti au drept þel
preponderent voinþa sacrã de autodepãºire, viaþa fiind
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privitã ca urcuº spre Divinitatea cãlãuzitoare. Face
trimiteri la istoria românilor: Primul ºef creºtin de stat
 / Constantinul-împãrat, / Iar în Þara Româneascã, /
Refuzând sã pãrãseascã / Dreapta lege creºtineascã,
/ Brâncoveanul-sfânt de mir / Este-ntâiul domn martir
(Primul ºi întâiul). Prozã memorialisticã ºi versuri de
învãþãturi asumate se regãsesc în volumul Cercul 
Aflarea centrului sãu (2010). Amintiri despre satul
brãilean natal, ªuþeºti, despre pãrinþi ºi
anii de ºcoalã sunt evocate cu talent ºi
nostalgie, ca ºi cele ale primei tinereþi,
ca student la Filologie ºi tânãr profesor.
Prin ceea ce a scris ºi exemplu personal dovedeºte cã e un bun creºtin:
Gândul cu credinþã-adunã / Tot ce-i
bun sã stea-mpreunã; / Cãci, în rugã
laolaltã, / Inimi cãtre cer tresaltã, / Can sfinþitã viziune / Când se-ntâmplã o
minune (Creºtinul ortodox)
Scrieri: Reverberaþii eminesciene
(Autume ºi postume). Lecturi ºi
înþelesuri transcrise în comentarii
versificate. Târgoviºte, Editura Transversal, 2007; Remedii creºtine pentru
lumea de azi. Târgoviºte, Editura
Transversal, 2008; Ne cheamã cerul
(versuri), Târgoviºte, Editura Transversal, 2008; Calea
cea strâmtã. Târgoviºte, Editura Transversal, 2008;
Cercul. Aflarea centrului sãu. Memoria afectivã ºi rostul
conºtiinþei identitare. învãþãturi asumate (versuri).
Târgoviºte, Editura Transversal, 2010.
Referinþe: Enciclopedia oraºului Târgoviºte, Ediþia
a II-a, Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2012, p. 150;
Coandã, George. Istoria Târgoviºtei. Cronologie
enciclopedicã, Ediþia a III-a, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2014, p. 619

Din vol.: Petrescu, Victor. Crochiuri literare.
Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni (1900-1944).
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2014.
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TABLETA DE SCRIITOR

Mihai Oproiu  despre originile Târgoviºtei
Când vrei sã înþelegi povestea unui oraº cu o
istoric bogatã, aºa cum ºi-o închipuie oricine
auzind numele Târgoviºtei, trebuie desigur sã-i
explici mai întâi începuturile, sã meditezi ca ºi Tit
Liviu ab Urbe condita.
Dionisic Fotino, istoric de la începutul veacului
al XIX-lea, îºi închipuia cã un oraº ca Târgoviºtea
nu putea sã rãsarã decât pe ruinele unui oppidum
roman. El credea în existenþa unui Tiriscum sau
Taros antic, preluând ideea lui Balthazar Walter.
Contemporan al lui Mihai Viteazul, prezent la
curtea sa, autor al unei istorii scrisã în latineºte
despre epoca marelui voievod, Balthazar Walterr
lansase ideea unei Târgoviºti nãscute din temeliile
unei cetãþi imaginare, Tervis.
Dupã închipuirea lui, Târgoviºtea marei galerii
de voievozi ºi cãrturari crescuse din coloanele
unei cetãþi cu temple ºi amfiteatre, cu statui ºi
terme.
Târgoviºtea a mai fost închipuitã ca un important perimetru de cult al zeiþei Vesta.
Numele de Târgul Vestei îl reproduce în 1872,
în dicþionarul sãu geografic, Dimilrie Frundzescu.
Însãºi municipalitatea folosea caragialesc la
sfârºitul veacului al XIX-lea acest nume în scrierile
ei oficiale. Denumirea zeiþei era acordatã ºi uneia
dintre strãzile oraºului. Etimonul Tergum Vestae
nu pãrea nimãnui suspect sau ciudat. Se credea
de cãtre municipalitate, fãrã sã deschidã nici
mãcar filele unui dicþionar, cã tergum ar fi
însemnat în latineºte târg (cuvânt de origine slavã).
Tergum semnificã însã spate în limba latinã!
Încã din veacul trecut Cezar Bolliac arãtase
cã numele Târgoviºtei nu are a face câtu-i negru
sub unghie cu antica zânã a focului.
Sã întoarcem deci spatele Vestei ºi sã mai
amintim cã alþi istorici ºi-au imaginat originea
oraºului într-o davã dacicã, într-o davã de piatrã,
de lemn ºi pãmânt denumitã rezonant Trifidava.
Lãsând la o parte faptul cã la sãpãturile
arheologice nu s-au gãsit dovezi care sã susþinã

existenþa unui oppidum roman sau a unei dave
dacice, trebuie sã mai precizãm cã niciuna din
hãrþile antichitãþii nu marcheazã existenþa acestor
nume. În încercãrile de explicare a toponimului
Târgoviºte se întâlnesc ºi alte etimologii, fãcute
în speranþa cã se aruncã astfel o razã de luminã
asupra originii oraºului, a numelui sãu aparent
enigmatic.
Cezar Bolliac sesiza printre primii netemeinicia
unor interpretãri, pe care le notãm ºi noi, pentru
cã au stãruit mulþi ani în mintea atâtor generaþii ºi,
de ce n-am spune-o, mai stãruie ºi astãzi.
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Târgul Oastei, Târgul Veºtilor, Târgul Oilor,
Târgul Vestit, Târgul de Vest, Târgul Oiºtilor sau
mai pretenþiosul Turris Vicii  iatã un mãnunchi
de etimologii eronate pe care seriozitatea, simþul
lingvistic le repudiazã.
Surprinzãtoare pare tradiþia care circulã printre
locuitorii Þãrii Fãgãraºului, dupã care numele de
Târgoviºte ar veni prin locuitorii satelor Viºtea de
Sus ºi Viºtea de Jos, Ei ar fi întemeiat Târgul Viºtii,
dincolo de Carpaþi, aceastã explicaþie fiind în
strânsã legãturã cu strãvechea tradiþie a
descãlecatului lui Radu Negru.
Rãspunsul îl puteþi bãnui. Este simplu.
În Europa existã mai multe localitãþi cu
denumirea de Târgoviºte. Majoritatea lor se aflã,
bineînþeles, în zona slavã a continentului. Trecând
Dunãrea, întâlnim un sat Târgoviºte în Macedonia
de nord, în Bulgaria un oraº a luat aceastã
denumire din 1934, pentru a înlocui numele vechi
de Roman. În Ucraina aflãm ºase sate cu nume
apropiate de Târgoviºte (Torhovisce). În Polonia
întâlnim, de asemenea, Targowisko unde
Kosciuszko dã cunoscuta sa constituþie, iar în
Grecia un sat situat în Macedonia de sud.
Dintre toponime, cele mai vechi atestãri le au
satele din Ucraina, Torhovisce (1331).
Niciuna din aceste localitãþi n-a cunoscut însã
strãlucirea, mãreþia ºi importanþa Târgoviºtei
noastre. În nicio altã parte Târgoviºtea nu a devenit
simbol al luptei pentru independenþã ºi neatârnare
a acestei întregi zone, moºtenitoare ºi prin
romanitatea ei insularã a marilor tradiþii ale
Bizanþului. Creuzetele în care se plãmãdeºte
istoria cuprind amestecurile cele mai ciudate, mai
diverse, totuºi vectoriale, ca direcþie ºi sens.
Numai Târgoviºtea, capitala Þârii Româneºti, a
fost cunoscutã în tot Sud-Estul european ºi a
polarizat în jurul sãu într-o anumitã perioadã
epopeea luptei antiotomane.
Evlia Celebi, cunoscutul cãlãtor turc din
secolul al XVII-lea care a strãbãtut trei continente,
vizitând marile oraºe ale Europei, rãscolind
stãruitor arhive ºi biblioteci, scrie câteva rânduri
ºi despre Târgoviºte. Preocupat sã descifreze
semnificaþia etimologicã a numelui cetãþii, lasã un
loc alb în formularea în care cautã sã-ºi
materializeze intenþia. Formularea ne-am ales-o
de altfel ca titlu al acestui capitol.
Sã încercãm a completa locul alb, îngãlbenit
acum de trecerea timpului. Vom începe poate
cam de departe. Credem însã cã este util.
Sã observãm cã numele oraºului este scris
în documentele de cancelarie domneascã
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întocmite de pisari îndeobºte de culturã slavonã,
Trãgoviºte, cititã însã Târgoviºte (metateza fiind
ortograficã).
În schimb în relatãrile de cãlãtorie, hãrþile
medievale, cosmografii, cronici în limba latinã,
gravuri apãrute în Apus, numele oraºului receptat
direct din limba vorbitã apare într-o formã mai
scurtã: Tervisz (la Ioan Honterus  1552), Tervis
(în 1545 la Sebastian Münster), Targos (în 1570
la Abraham Ortelius), Terwisch (în 1578 la Jaques
Bongars) sau Tarvis, într-o gravurã din secolul al
XVII-lea.
Toate aceste grafii din care Targos pare a fi
mai apropiatã de toponimul Târg sunt niºte grafii
latinizate. Dovadã cã Ioan Schatto, la 1513, nota
pe harta sa denumirea Trigoforum (citirea este
influenþatã de metateza ortograficã din limba
slavã) ºi reprezintã denumirea din vorbirea
obiºnuitã târg însoþitã de traducerea sa în
latineºte, forum. (Prima încercare de etimologie).
ªtefan Münzer, în Cosmografia sau descrierea
lumii nota la 1545 cã Târgoviºte, în vorbirea
obiºnuitã Tervis este capitala Þãrii Româneºti,
sesizând existenþa, deci, a douã denumiri
paralele.
Rezultã, evident, cã oraºul era în cursul Evului
Mediu numit Târgoviºte (în limbajul de cancelarie,
în cel diplomatic), dar ºi simplu Târg (în vorbirea
obiºnuitã).
Prima denumire era extrasã dintr-o limbã
moartã, reprezentând un cuvânt care nu mai
circula, cea de a doua, având aceeaºi sorginte,
era însã un cuvânt viu ca ºi astãzi.
Numele oraºului înregistrat pe hartã, dupã
principiile cartografice ale vremii, aºa cum apãrea
în vorbirea curentã era, în fond, ca ºi Târgul Jiului,
Târgul Gilortului, Târgul Buzãului, Târgul
Trotuºului, Târgul Ialomiþei. Târgoviºtea întrecea
în importanþã celelalte târguri, fiind ºi reºedinþã
domneascã. În jurul sãu se dezvoltã ulterior un
alt târg, numit prin opoziþie  Târgºor (Târgul cel
Mic). Opoziþia care justificã acest nume era faþã
de denumirea din vorbirea curentã a cetãþii
noastre, Târg (Târgul cel Mare).
Denumirea de Târgoviºte ºi-o datoreºte oraºul
deci cancelariei domneºti. Erau atunci destul de
aproape de începuturile oraºului, botezul
accentuând originea cetãþii ca loc de târg repetabil
(periodic, dovada sufixului iºte) ºi diferenþiindu-l
astfel câtva printr-o plenarã sonoritate de celelalte
târguri ale þãrii. Poporul, destul de departe de
treburile cancelariei domneºti, continua sã-i spunã
simplu, târg. Târgul cel Mare, Târgul domnului.
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Denumirea simplã de larg sau piaþã datã unor
oraºe se întâlneºte în multe pãrþi ale lumii. În
Grecia, Empore (din grecescul Emporion), în
Finlanda Turk (din finicul türk) sau în Bulgaria 
Bazargic (din turcescul bazar).
Cunoaºtem condiþiile naturale care avantajau
apariþia unui oraº în acest adevãrat loc geometric
al istoriei româneºti, tradiþiile existente, drumurile
comerciale, existenþa unui vad peste Ialomiþa,
apãrarea ei naturalã de cãtre mlaºtini, în sud, ºi
de cãtre munþi la miazãnoapte. Simþim parcã
nelãmurit totuºi cum creºte pe malul Ialomiþei
viguros cetatea. ªi totuºi cum anume s-a nãscut?
ªi nu ºtim încã. ªi nu ºtie nimeni. ªi nu ne va
spune nimeni. Istoria, bazându-se pe realitãþi
arheologice, documentare, lingvistice, poate
cuprinde ºi deducþii, emiþând ipoteze care chiar
dacã nu se pliazã perfect pe realitate, sunt undeva
pe aproape.
Noi pornim la lansarea ipotezei noastre de la
o simplã analizã toponimicã. În jurul Târgoviºtei
sunt numeroase sate, din care vom în lãtura pe
cele apãrute târziu, ca Ulmi, Golanu. Viiºoara,
Dumbrava (în harta austriacã din 1791 pe locul
acestui sat se întindea însãºi dumbrava Ilfovului)
ºi vom apela la numele satelor existente ºi azi
sau dispãrute, pomenite în vechi hrisoave, desigur
nu primele care vorbesc despre aceste sate ci
primele dintre cele care s-au pãstrat. (Aninoasa,
Bãjeºti, Cãlugãrenii, Cereºanii, Comiºanii,
Dragomireºti, Lazuri, Popºa. Mogoºeºti, Rãzvad.
Ruºii, Sãteni, ªotânga, Tabãrele, Tabãra,
Vãcãreºtii de sus ºi de jos, Viforâta).
Constatãm cã putem sã le împãrþirii în douã
categorii, ºi ne veþi da dreptate: localitãþi legale
de apariþia Târgoviºtei, deci post databile
acesteia. (Lazuri, Comiºani,  lãzuirea pãdurilor
pentru pãºunile hergheliilor domneºti ºi habitatul
comiºeilor, Popºa  întãriturã construitã din pari
[popi], nuiele ºi pãmânt, Vãcãreºtii, satul
cirezilor de vite) ºi localitãþi probabil antedatabile
faþã de apariþia Târgoviºtei. Dintre ele ne oprim
la una singurã: Rãzvadu. Numele acestui sat
vine de la latinescul vadum, ce desemneazã un
vad, loc de trecere, unde malul e jos, ºi prefixul
rãs (rãz) care formeazã, de la substantive,
derivate care exprimã ideea de intensitate.
Aceastã formaþie este uºor explicabilã în cazul
perechii putere-rãz-putere. În cazul toponimului
nostru provenit dintr-un substantiv comun
probabil azi dispãrut, pare cã prefixul sã indice
intensificarea în sensul repetabilitãþii, Rãzvad
însemnând vadul cel des strãbãtut.

Toponime pornind de la aceeaºi noþiune
geograficã sunt frecvente ºi în alte perimetre. În
limba germanã furt înseamnã vad (Exemplu:
Frankfurt  Vadul francilor; Erfurt  Vad peste
[G]era); în limba englezã aceeaºi noþiune este
acoperitã de cuvântul ford (Oxford  Vadul boilor),
la fel în slavã (brod) (oraºul Brod în
Cehoslavacia) ºi în greacã poros (Bosporos, azi
Bosfor  Vadul Vacii).
Astfel se poate deduce cã pe Ialomiþa, în
dreptul acestui sat, a existai din cele mai vechi
timpuri un vad important, des strãbãtut de drumul
comercial spre Târgul de Floci ºi Brãila.
Malul drept al Ialomiþei este un mal înalt, ceea
ce a constituit apãrarea naturalã a Târgoviºtei
împotriva inundaþiilor. El însã descreºte mult pânã
în dreptul vadului la sudul oraºului. Doar acolo este
locul potrivit pentru vad.
La traversarea vadului peste Ialomiþa, potrivit
strãvechii tradiþii româneºti a cãrãuºiei pe drumuri
lungi, se fãcea dejugãtoare, unul dintre cele mai
mari popasuri pe acest drum, mai ales cã aici se
încruciºau drumurile de pe vãile Ialomiþei ºi
Dâmboviþei, fiind astfel ºi un loc de concentrare,
de aglomerare. Aici se întâlneau patru ºuvoaie de
cãruþe, douã dintr-un sens ºi douã dintr-altul. Se
dejugau boii, se deshãmau caii, se aprindeau
focuri, oamenii se pregãteau ºi pentru odihnã ºi
pentru veghea carelor cu mãrfuri, ca sã plece mai
departe în zori.
Pe aceste locuri s-a dezvoltat târgul Vãii
Ialomiþei, nucleul unui presupus cnezat cuprins
în voievodalul lui Seneslau.
Se constatã în sprijinul acestei afirmaþii cã
aºezãrile de pe Valea Ialomiþei din sus de
Târgoviºte sunt prezente încã înainte de constituirea statului feudal Þara Româneascã, aºa
cum precizeazã documentele din descãlecata
þãrii (Pietroºiþa, Fieni, Þâþa, ªontânga,
ªerbãneºti). De asemenea, localitãþile Cucuteni,
Moþãieni, Berivoieºti, Brebu, Bãdeni, Runcu,
Muscel, Bezdead au microtoponime cu
specificarea cã erau vechi ºi drepte ocine sau
bãtrânã ºi dreaptã ocinã de la moºi. Interesului
oamenilor satelor din jur faþã de târgul de vale i se
adaugã ºi interesul transhumanþei pãstoreºti,
iniþial, ºi cel comercial ulterior (aici aflându-se cum
am vãzut o mare dejugãtoare), care vor face
imperios necesarã apariþia unui punct întãrit al
domniei.
Extras din lucrarea Stampe Târgoviºtene /
Mihai Oproiu; Constantin Manolescu
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TINERE CONDEIE
De ce nu mai citeºte lumea?
Este oare o problemã cu care societatea
noastrã se confruntã în momentul de faþã? Probabil
cã cei mai mulþi ar spune cã da, este. Nu doar în
rândul tinerilor, cititul cãrþilor nu mai este atât de
mult frecventat ºi persoane, care au prins vremurile
în care stãteau cu lanterna sub pãturã înainte de
culcare, pentru a nu fi prinºi de pãrinþi cã încã sunt
treji, cititul nu mai este de mult un hobby. Cu
siguranþã cã sunt încã destui oameni care au o
pasiune pentru citit, atât tineri, cât ºi persoane în
vârstã. Ceea ce vreau eu sã subliniez în acest
material este faptul cã numãrul iubitorilor de lecturã
a scãzut dramatic în ultimul timp.
Ei bine, aceastã dorinþa de lecturã este din ce
în ce mai puþin întâlnitã. Observ cã foarte multã
lume se întreabã, oare de ce nu mai sunt oamenii
interesaþi sã citeascã? O fi oare internetul, care a
devenit o activitate zilnicã pentru marea majoritate
a oamenilor sau sã fie televizorul, unde poþi vedea
atât de multe canale încât nu mai ai timp ºi nevoie
pentru o carte? Într-adevãr, toate aceste variante

sunt factori care distrag oamenii ºi nu-i mai face sã
fie atât de interesaþi de cãrþi, din punctual meu de
vedere, dar probabil nu cei principali.
Aici poate fi vorba ºi despre faptul cã nu sunt
promovate cãrþile care sã stârneascã interesul
cititorilor, ºi aici mã refer în special la tineri. Nu
spun cã lecturile din ºcoli sunt inutile, dar ar
trebui sã se facã în aºa fel încât, elevii sã îºi pot
alege singuri cãrþile pe care ºi le doresc sã le
citeascã. Desigur cã nu-i opreºte nimeni ºi nimic
sã facã asta la o bibliotecã sau o librãrie, dar
dacã nu ai de mic disciplina cititului este destul
de greu dupã o vârstã sã mai dezvolþi o pasiune
din asta. Mã uit în primul rând la mine, care pânã
la 12 ani nu cred cã am citit 3 cãrþi cap coadã,
ceea ce ar fi fost de neacceptat probabil cu 30
de ani în urmã pentru un elev ce se pregãteºte
pentru absolvirea generalei.
În timp, am înþeles cã a citi o carte înseamnã
mult mai mult de a fi atent la povestea care se
desfãºura în ea. Aceasta ne poate ajuta la
dezvoltarea noastrã personalã, sã ne
aranjãm mult mai bine gândurile ºi de ce
nu, sã ne instruiascã mai mult pentru
viaþã. Probabil cã dacã s-ar încerca încã
din primii ani de ºcoalã, ca unui elev sã i
se ofere o carte de citit, mai apropiatã de
sfera lui de interes, probabil cã în el se
va dezvolta o pasiune pentru lecturã.
Prin urmare, cititul cãrþilor nu mai
este de mult un hobby pentru cei mai
mulþi dintre oameni. Factorii care îi
determinã pe aceºtia sã nu mai lectureze
sunt mulþi, dar probabil ºi dacã sistemul
din þara noastrã în învãþãmânt ar fi unul
diferit în ceea ce priveºte promovarea
lecturii, probabil cã în timp ºi numãrul
oamenilor care citesc, ar începe din nou
sã creascã.
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